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บทคัดย่อ 
การมีช่ือเล่นเป็นเรื่องปกติธรรมดาในวัฒนธรรมไทย ช่ือเล่นในภาษาไทยไม่ใช่

เพียงเป็นรูปย่อของช่ือจริง แต่ช่ือท้ังสองมักได้รับการตั้งข้ึนโดยอิสระจากกัน แม้ว่าช่ือ
เล่นจะมีความเป็นทางการน้อยกว่าช่ือจริง  แต่บางคนก็ชอบมากกว่าท่ีจะนําช่ือเล่นมา
ใช้ในบางสภานการณ์ท่ีค่อนข้างเป็นทางการ อย่างในช้ันเรียนหรือบนป้ายหาเสียง
เลือกตั้ง  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ช่ือเล่นของคนไทย ได้แก่จํานวนพยางค์ 
ภาษาท่ีใช้ตั้งช่ือ เหตุผลท่ีตั้งช่ือเป็นภาษาน้ันๆ  ความหมาย  ท่ีมาของช่ือ  ผู้ตั้งช่ือ และ
ทัศนคติต่อช่ือเล่น เพ่ือสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทย ข้อมูลท่ีใช้นํามาจากการแจก
แบบสอบถาม 

ช่ือเล่นของกลุ่มตัวอย่างมีความยาว 1-4 พยางค์ ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.28 พยางค์  
ช่ือเล่นของกลุ่มอายุมากมีจํานวนพยางค์น้อยกว่าช่ือเล่นของกลุ่มอายุน้อย  ชาวมุสลิมมี
ช่ือเล่นท่ีมีความยาวมากกว่าชาวคริสต์และชาวพุทธ 

ภาษาท่ีใช้ตั้งช่ือเล่นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับศาสนา เพศ และอายุ
ของเจ้าของช่ือช่ือเล่นของกลุ่มอายุน้อยมีความหลากหลายของภาษาและเหตุผลในการ
เลือกภาษามากกว่ากลุ่มอายุมาก  ช่ือเล่นของกลุ่มอายุน้อยยังได้รับการตั้งโดยคํานึงถึง
ความเป็นสากลและความโดดเด่นมากกว่ากลุ่มอายุมากด้วย  ชาวมุสลิมใช้ภาษาอาหรับ
แสดงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

โดยท่ัวไปช่ือเล่นของคนไทยส่วนมากมักเป็นช่ือท่ีมีความหมายเก่ียวกับสัตว์
มากเป็นอันดับหน่ึง  และลักษณะทางกายภาพเป็นอันดับสอง  ความหมายท้ังสองน้ีพบ
ในกลุ่มอายุมากมากกว่าในกลุ่มอายุน้อย  อย่างไรก็ตาม ไม่พบว่ามีการตั้งช่ือท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ในกลุ่มชาวมุสลิมเลย  ชาวมุสลิมนิยมตั้งช่ือเล่นท่ีหมายถึง
ธรรมชาติและช่ือท่ีเก่ียวข้องกับศาสนา  ชาวคริสต์มีช่ือเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับ
ศาสนามากกว่าชาวพุทธแต่น้อยกว่าชาวมุสลิม  ช่ือเล่นของเพศหญิงมีความหมาย
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เก่ียวกับพืชและความรักความสุขมากกว่าเพศชาย  แต่เพศชายมีช่ือเล่นท่ีเก่ียวกับ
ความรู้ความสามารถมากกว่าเพศหญิง 

ท่ีมาหลักของการตั้งช่ือเล่นของคนไทยคือการตั้งช่ือตามลักษณะทางกายภาพ
ของเจ้าของช่ือ และการตั้งช่ือท่ีมีความสอดคล้องทางเสียงกับสมาชิกคนอ่ืนในครอบครัว  
การท่ีกลุ่มอายุน้อยตั้งช่ือด้วยเหตุผลเก่ียวกับลําดับการเกิดในครอบครัวน้อยกว่ากลุ่ม
อายุมากช่วยสะท้อนว่าครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดเล็กลงและมีบุตรน้อยกว่าในอดีต  
ช่ือเล่นของกลุ่มอายุน้อยยังมีความสัมพันธ์กับช่ือจริงน้อยกว่ากลุ่มอายุมากท้ังในด้าน
ความหมายและรูปคํา 

โดยท่ัวไปคนท่ีตั้งช่ือเล่นให้เด็กคือแม่  ยกเว้นในกลุ่มมุสลิมซ่ึงพ่อมักจะป็นคน
ตั้งช่ือเล่นให้ลูก  ญาติฝ่ายแม่มีบทบาทในการตั้งช่ือมากกว่าญาติฝ่ายพ่อ   

นิสิตนักศึกษาไทยส่วนมากชอบช่ือเล่นของตนมากกว่าช่ือจริงและอยากได้รับ
การเรียกขานด้วยช่ือเล่นมากกว่าช่ือจริง   แต่เมื่อต้องบอกช่ือของตนให้กับคนไม่รู้จัก
เป็นครั้งแรก ส่วนมากจะบอกช่ือจริง แสดงให้เห็นทัศนคติท่ีดีต่อช่ือเล่นและการเน้น
ความสุภาพเชิงบวกในสังคมไทย 

 
คําสําคัญ  :  ชื่อเล่น, วัฒนธรรม, ภาษาไทย 
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Abstract 
 

Nicknames are common in Thai culture. Thai nicknames are not 
just abbreviated or humorous forms of given names. They are given 
independently. Although nicknames are less formal than, it is common 
and, sometimes, favourable to use nicknames in some quite formal 
situations, for example, in the class room, or even on election posters. 

The purpose of this study is to analyze the number of syllables, 
language origins, meanings, backgrounds, and attitude toward the 
nicknames of Thai people in order to infer certain characteristics about 
Thai culture. The data were collected by questionnaires.  

One to four-syllable nicknames are found, with the average of 
1.28 syllables. The nicknames of the younger groups have more syllables 
than the older groups. Muslims have longer nicknames than Christians 
and Buddhists.  

Religious, gender, and age are significantly associated with the 
language origins of the nickname. The nicknames of the younger groups 
have greater variation in language origin and the reasons behind their 
selection. The younger groups are more concerned about internationality 
and uniqueness than the older groups. Muslims use Arabic as the marker 
to show their identity.  

In general, the nicknames based on the names of animals are 
most favoured, and those based on the physical characteristics of the 
name owners are the second most favoured. These meanings are found 
more in the nicknames of the older groups than in those of the younger 



ง 

 
groups.  However, the nicknames based on the names of animals are not 
found among Muslims, who prefer the nicknames with meanings related 
to nature and religious. Christians associate their religious in the meaning 
of their nicknames less than Muslims but more than Buddhists. The 
nicknames of females have the meaning of plants, love and happiness 
more than those of males but have the meaning of knowledge and 
ability less.  

The major reasons behind Thai nicknames are the physical 
characteristics of the name owners and the correspondence of their 
sounds to the name(s) of other person in the family.  That the younger 
groups were named less on the account of their rank of birth reflect that 
Thai families have become smaller with fewer children.  The nicknames 
of the younger groups are also semantically and morphologically derived 
from their real names less than those of the older groups.    

In general, nicknames are given to Thai children mostly by the 
mothers, except for Muslims where fathers mostly nickname their 
children. Maternal relatives decide children’s nicknames more often than 
paternal relatives.  

Thai students prefer their nicknames to their given names and 
prefer to be addressed by nicknames. However, when they have to 
inform about their names for the first time, they inform their given name. 
This shows that Thais have good attitude toward nicknames and that the 
positive politeness is commonly used in Thailand. 
 

Keywords:  Nicknames, Culture, Thai 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาของปัญหา 

คําว่า “ชื่อ” มีความหมายตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานว่า 
“คําท่ีต้ังข้ึนสําหรับเรียกคน สัตว์ ท่ี และสิ่งของ โดยท่ัวๆไปหรือโดย
เฉพาะเจาะจง” ในกรณีของชื่อบุคคลน้ันเป็นชื่อโดยเฉพาะเจาะจง สามารถ
จําแนกได้เป็นชื่อตัวหรือหรือชื่อจริง ชื่อสกุล และชื่อเล่น 

ในบางวัฒนธรรมน้ันชื่อเล่นมักจะเป็นชื่อท่ีกร่อนเสียงมาจากชื่อจริง 
หรือมีความสัมพันธ์กับชื่อจริงเช่นผู้มีชื่อจริงว่า Robert ก็จะมีชื่อเล่นว่า 
Rob, Bob,  หรือ Bobby ในขณะท่ีในวัฒนธรรมไทยชื่อเล่นกับชื่อจริงมักไม่
มีความสัมพันธ์กันไม่ว่าในด้านเสียง รูปคํา  หรือความหมาย (เช่น ผู้มีชื่อจริง
ว่า อรุณ และ นิรมล อาจจะมีชื่อเล่นเดียวกันว่า ส้ม    ผู้ท่ีมีชื่อเล่นว่า ตุ๊ก 
และ มด อาจมีชื่อจริงเหมือนกันว่า หฤทัย)  การมีชื่อเล่นในวัฒนธรรมไทย
เป็นเรื่องปกติธรรมดา แม้ว่าชื่อเล่นจะฟังดูมีความเป็นทางการน้อยกว่าชื่อ
จริง  แต่ชื่อเล่นก็ใช้กันโดยท่ัวไปในสถานการณ์ท่ีค่อนข้างเป็นทางการ เช่น 
ในห้องเรียน หรือแม้แต่บนป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกต้ัง 

นอกจากการต้ังชื่อเล่นจะไม่มีกฎเกณ์ตายตัวในการต้ังในแง่ท่ี
สัมพันธ์กับชื่อจริงแล้ว  การต้ังชื่อเล่นก็ยังไม่มีกฏเกณฑ์ในทางกฎหมายด้วย  
ในขณะท่ีมีพระราชบัญญติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ว่าด้วยชื่อตัว ชื่อรอง ชื่อ
สกุล กําหนดว่าชื่อตัวและชื่อรองจะต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระ
ปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี หรือราชทินนาม และต้องไม่มีคําหรือ
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ความหมายหยาบคาย  แต่ชื่อเล่นไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆกําหนดไว้ทางกฎหมาย
และไม่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรทางกฏหมายด้วยว่าบุคคลใดมีชื่อ
เล่นว่าอย่างไร    

ในด้านของความเชื่อพบว่าการต้ังชื่อจริงในสังคมไทยมักได้รับ
อิทธิพลจากคัมภีร์ทักษาปกรณ์  คือการต้ังชื่อตามอักษรวันเกิด ตามนามปี
เกิด และตามนามเกิด  ซ่ึงท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือการต้ังชื่อตามอักษรวันเกิด  
(เช่น ผู้ท่ีเกิดวันอังคารมีอักษร ก ข ค ฆ และ ง เป็นกาลกิณี ผู้เกิดวันอังคาร
ท่ีมีความเชื่อในเรื่องน้ีจึงมักมีชื่อจริงท่ีเลี่ยงอักษรดังกล่าว)   ในขณะท่ีพบว่ามี
การพยายามเลี่ยงอักษรกาลกิณีในการต้ังชื่อเล่นน้อยกว่าชื่อจริง   ดังน้ันเม่ือ
พิจารณาในแง่น้ีจึงพบว่าการต้ังชื่อเล่นมีความเป็นอิสระมากกว่าการต้ังชื่อ
จริงอีกเช่นกัน  ผู้ต้ังชื่อเล่นสามารถต้ังชื่อเล่นอย่างไรก็ได้โดยมักไม่คํานึงถึง
ตัวอักษรในชื่อและไม่มีกฎหมายใดมากําหนดเกณฑ์ของการต้ังชื่อ 

มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับชื่อของคนไทยมากมาย  ส่วนมากเป็น
การศึกษาชื่อจริง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของความหมาย จํานวนพยางค์ ภาษาท่ี
ใช้ ความสัมพันธ์ของชื่อของบุคคลกับบุคคลอ่ืนในครอบครัว  ความพยายาม
เลี่ยงอักษรกาลกิณี   ฯลฯ มีการศึกษาท้ังในเชิงปัจจุบันและเชิงเปรียบเทียบ
ข้ามสมัย  โดยท่ีการศึกษาเหล่าน้ีให้ภาพสะท้อนเก่ียวกับค่านิยมและความ
เชื่อในสังคมไทยได้เป็นอย่างน้ี  ในขณะท่ีการศึกษาเก่ียวกับชื่อเล่นยังมีอยู่
เป็นจํานวนไม่มากนัก ท้ังๆท่ีการศึกษาเก่ียวกับชื่อเล่นน่าจะให้ภาพสะท้อน
เชิงวัฒนธรรมท่ีชัดเจนกว่า เน่ืองจากการต้ังชื่อเล่นมีอิสระมากกว่าการต้ังชื่อ
จริงตามท่ีกล่าวไปแล้ว อีกท้ัง 
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ดังนันผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับชื่อเล่นของคนไทยเพ่ือให้เห็น
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการต้ังชื่อเล่นในสังคมไทย รวมท้ังภาพสะท้อน
ทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนจากชื่อเล่น  โดยศึกษาในด้านจํานวนพยางค์ ภาษา 
ความหมาย ท่ีมาของชื่อเล่น ผู้ต้ังชื่อเล่น โดยเปรียบเทียบกันระหว่างผู้ท่ีมี
เพศ อายุ และความเชื่อทางศาสนาต่างกัน 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เปรียบเทียบจํานวนพยางค์ในชื่อเล่นระหว่างผู้ท่ีมีเพศ อายุ และ

ความเชื่อทางศาสนาต่างกัน 
 2.2 เปรียบเทียบภาษาท่ีใช้ในชื่อเล่นระหว่างผู้ท่ีมีเพศ อายุ และ
ความเชื่อทางศาสนาต่างกัน 
 2.3 เปรียบเทียบเหตุผลในการเลือกภาษาท่ีใช้ในชื่อเล่นระหว่างผู้ท่ี
มีเพศ อายุ และความเชื่อทางศาสนาต่างกัน 
 2.4 เปรียบเทียบความหมายของชื่อเล่นระหว่างผู้ท่ีมีเพศ อายุ และ
ความเชื่อทางศาสนาต่างกัน 
 2.5 เปรียบเทียบท่ีมาของชื่อเล่นระหว่างผู้ท่ีมีเพศ อายุ และความ
เชื่อทางศาสนาต่างกัน 
 2.6 เปรียบเทียบผู้ต้ังชื่อเล่นของผู้ท่ีมีเพศ อายุ และความเชื่อทาง
ศาสนาต่างกัน 
 2.7 เปรียบเทียบทัศนคติต่อชื่อเล่นและชื่อจริงระหว่างผู้ท่ีมีเพศ
ต่างกัน 
 2.7 สรุปภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนมาจากชื่อเล่น 
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3. สมมุติฐาน 
 3.1 จํานวนพยางค์, ภาษา, เหตุผลในการเลือกภาษา, ความหมาย, 
ท่ีมา และ ผู้ต้ังชื่อเล่น มีความแตกต่างกันไปตามตัวแปรเพศ, อายุ, และ
ความเชื่อทางศาสนาท่ีต่างกัน    

3.2 ท้ังเพศชายและหญิงมีทัศนคติท่ีดีต่อชื่อเล่นแตกต่างกัน แต่ล้วน
มีทัศนคติท่ีดีต่อชื่อเล่นมากกว่าชื่อจริง   เพศชายและหญิงมีความต้องการท่ี
จะรับการเรียกขานด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นต่างกัน  รวมท้ังบอกชื่อของตนเป็น
ครั้งแรกด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่นแตกต่างกันด้วย 

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 4.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 งานวิจัยน้ีใช้แบบสอบถาม 2 ชุดเพ่ือเก็บข้อมูล   แบบสอบถามชุด
แรกเก็บข้อมูลเก่ียวกับชื่อเล่น และข้อมูลอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ 
ได้แก่  เพศ อายุ ชื่อเล่น ศาสนา  ภาษาท่ีใช้ต้ังชื่อเล่น  เหตุผลท่ีใช้ภาษาน้ีต้ัง
ชื่อเล่น  ความหมายของชื่อ ท่ีมาของชื่อ และผู้ท่ีเป็นคนต้ังชื่อเล่น  (ดูใน
ภาคผนวก ก)   แบบสอบถามชุดน้ีมีท้ังท่ีพิมพ์ลงบนกระดาษและท่ีเป็น
แบบสอบถามออนไลน์  แบบสอบถามท้ังสองชนิดมีเน้ือความอย่างเดียวกัน  

แบบสอบถามชุดท่ีสองเป็นแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับ
ทัศนคติต่อชื่อเล่นและชื่อจริง ข้อมูลท่ีถามในแบบสอบถามได้แก่ข้อมูล
ส่วนตัว (เพศและอายุ), ความชอบชื่อเล่นหรือชื่อจริงว่าชอบชื่อใดมากกว่า, 
ความต้องการให้บุคคลต่างๆเรียกชื่อจริงหรือชื่อเล่น (บุคคลต่างๆในท่ีน้ีให้
หมายถึงอาจารย์ในและนอกห้องเรียน  เพ่ือนท้ังท่ีรู้จักมานานและเพ่ิงรู้จัก 
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รวมท้ังพนักงานขาย ซ่ึงถือว่าเป็นตัวแทนบุคคลอ่ืนท่ีมีปฏิสัมพันธ์กันอย่าง
ฉาบฉวย), การเลือกท่ีจะบอกชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตนเป็นครั้งแรกแก่บุคคล
ต่างๆ   (ดูในภาคผนวก ข)    

4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากคนไทย   โดยคนไทยในท่ีน้ีหมายถึงบุคคลท่ี

ระบุว่าตนเป็น “คนไทย” (หรือในกรณีท่ีบิดามารดากรอกข้อมูลให้บุตรของ
ตนท่ีมีอายุน้อยเกินกว่าจะให้ข้อมูลเองได้ ก็จะหมายถึงบุตรท่ีพ่อแม่ระบุว่า
เป็น “คนไทย”)   

สาเหตุท่ีผู้วิจัยเลือกใช้การตัดสินตนเองของผู้ให้ข้อมูลแทนการ
พิจารณาจากสัญชาติหรือเชื้อชาติท่ีแท้จริงก็เพราะสัญชาติเป็นเพียงเรื่องทาง
กฎหมาย   การท่ีใครคนหน่ึงมีสัญชาติไทยไม่จําเป็นว่าจะต้องมีจิตสํานึกว่า
ตนเป็นคนไทย   อาจจะได้สัญชาติไทยมาเพียงเพราะเกิดในประเทศไทย 
หรือแต่งงานกับคนไทยและเปลี่ยนสัญชาติตามมาเพ่ือความสะดวกในการ
อาศัยในประเทศไทย      ส่วนกรณีของเชื้อชาติน้ัน  ในปัจจุบันน้ีสรุปได้ยาก
มากว่าใครบ้างท่ีมีเชื้อชาติไทย  เน่ืองจากคนไทยในประเทศไทยจํานวนมากมี
บรรพบุรุษคนใดคนหน่ึงหรือมากกว่าท่ีมีเชื้อสายจีนหรืออ่ืนๆ    ผู้วิจัยสังเกต
ว่าคนไทยกลุ่มน้ีแม้จะให้ข้อมูลว่าตนมีบรรพบุรุษเป็น “คนจีน” แต่เม่ือให้
ข้อมูลเก่ียวกับตนเองก็บอกว่าตนเองเป็น “คนไทย”     รวมไปถึงคนไทยท่ี
อพยพไปอยู่ต่างประเทศ หรือแม้แต่มีบิดาหรือมารดาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเป็นคน
ต่างชาติ  ก็ มีจํานวนไม่น้อยท่ีมีจิตสํานึกว่าตนเป็นคนไทย (และใน
ขณะเดียวกันก็พบว่าบุคคลเหล่าน้ีบางคนให้ข้อมูลว่าตนเองไม่ใช่คนไทย)      
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าความเป็น “คนไทย” น่าจะพิจารณาจากจิตสํานึกของคนผู้
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น้ันเองว่าตนเองเป็นคนไทยหรือไม่  อีกท้ังแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลก็เป็น
ภาษาไทยท้ังหมด  ผู้ท่ีสามารถกรอกแบบสอบถามได้ก็ย่อมจะต้องมีความรู้
ภาษาไทยมากเพียงพอ อันจะเป็นการคัดกรองความเป็นคนไทยได้ในระดับ
หน่ึง 

4.3 การแจกแบบสอบถาม 
แบบสอบถามชุดแรกเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์รูปภาษา 

ความหมาย และท่ีมาของชื่อเล่น  ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก (Convenience Sampling)    โดยได้แจกแบบสอบถามท่ีเป็น
กระดาษจํานวน 1000 ฉบับไปยังจุดเก็บข้อมูลหลักดังน้ี 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เก็บข้อมูลจากอาจารย์ นิสิต และ
ญาติพ่ีน้องของนิสิต ) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เก็บข้อมูลจากนักศึกษา) 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เก็บข้อมูลจากนักศึกษา) 
- ศูนย์ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนโรงพยาบาลบีแคร์เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

(เก็บข้อมูลของเด็กเล็กผ่านทางผู้ปกครอง) 
ส่วนแบบสอบถามในรูปแบบออนไลน์ น้ัน  ผู้ วิจัยได้บริการ

แบบสอบถามออนไลน์ของเว็บไซต์ http://www.surveymonkey.com  
และได้นําท่ีอยู่ url ของแบบสอบถามไปเผยแพร่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
(email) และทางเว็บไซต์ www.pantip.com ห้องชานเรือน (ซ่ึงเป็นห้องท่ี
เก่ียวข้องกับแม่และเด็ก) เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  

เม่ือได้แบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยได้คัดแบบสอบถามท่ีมี
ลักษณะต่อไปน้ีท้ิงไป 
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- แบบสอบถามท่ีเจ้าของชื่อเล่นมีอายุอยู่นอกเหนือกลุ่มอายุท่ี
ทําการศึกษา 

- แบบสอบถามท่ีเจ้าของชื่อเล่นระบุว่าตนไม่ใช่คนไทย 
- แบบสอบถามท่ีให้ข้อมูลท่ีสําคัญไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์   
เม่ือดําเนินการเก็บข้อมูลและคัดเลือกแบบสอบถามเสร็จสิ้นแล้ว

พบว่าได้แบบสอบถามท่ีนํามาใช้เป็นข้อมูลท้ังหมด 1,315 ฉบับ มาจาก
แบบสอบถามกระดาษ 620 ฉบับ และแบบสอบถามออนไลน์ 695 ฉบับ  
แจกแจงตามเพศ อายุ และศาสนาได้ดังในตารางท่ี 1.1 

 
 0-10 ปี 13-22 ปี 26-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 

รวม 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

พุทธ 89 91 80 164 138 292 89 100 53 84 1,180 
คริสต ์ 16 13 16 6 9 16 4 7 2 5 94 
อิสลาม 13 10 0 5 2 5 3 0 3 0 41 

รวม 
118 114 96 175 149 313 96 107 58 89 

1,315 
232 271 462 203 147 
ตารางท่ี 1.1 กลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ อายุ และศาสนา 

 

 จากคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างข้างต้นเม่ือนํามาแสดงในรูป
แผนภาพโดยแจกแจงตามตัวแปรครั้งละ 2 ตัวแปรจะเป็นดังในแผนภาพท่ี 
1.1 ถึง 1.6  และจะสังเกตได้ว่าการแจกแจงเป็นไปอย่างค่อนข้างสมดุลย์   
ตัวอย่างเช่นในทุกกลุ่มอายุมีอัตราส่วนระหว่างเพศหญิงและชายไม่แตกต่าง
กันมาก   มีข้อยกเว้นเพียงในตัวแปรศาสนากับอายุ และตัวแปรเพศกับอายุ    
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โดยภาพรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยมีการนับถือศาสนาพุทธน้อยกว่ากลุ่ม
ท่ีอายุมาก    (แต่ทุกกลุ่มอายุก็มีผู้นับถือศาสนาพุทธเป็นอัตราส่วนมากท่ีสุด
อย่างเด่นชัด)   ส่วนในกรณีตัวแปรเพศกับอายุน้ัน  โดยภาพรวมแล้วหญิงจะ
มีจํานวนมากกว่าชายประมาณ 3:2   แต่ในรุ่นอายุ 0-10 ปีและ 37-46ปี 
กลับมีอัตราส่วนของชายและหญิงเท่าๆกัน   อย่างไรก็ตามกรณีดังกล่าวเป็น
ข้อยกเว้นเล็กๆน้อยๆท่ีไม่น่าจะมีผลกระทบมากนัก   

 
แผนภาพท่ี 1.1 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะรุ่นอายุจําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 1.2 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะเพศจําแนกตามรุ่นอายุ 

 

 
แผนภาพท่ี 1.3 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะรุ่นอายุจําแนกตามศาสนา 
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แผนภาพท่ี 1.4 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะศาสนาจําแนกตามรุ่นอายุ 

 
 

 
แผนภาพท่ี 1.5 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะรุ่นอายุจําแนกตามศาสนา 
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แผนภาพท่ี 1.6 กลุ่มตัวอย่างแตล่ะศาสนาจําแนกตามรุ่นอายุ 
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ความหมายประเภทเดียวกับชื่อ “เค” ซ่ึงเจ้าของชื่อให้ความหมายว่า 
“ตัว อักษรตัว ท่ี  16”  แต่ เ ป็นคนละความหมายกับชื่อ  “พี” ในอีก
แบบสอบถามหน่ึงซ่ึงระบุว่า “พี”แปลว่า “กล้าหาญ” เน่ืองจากย่อมาจากคํา
ว่า “พีระ” ซ่ึงเป็นชื่อจริง 
 แบบสอบถามชุดหน่ึงให้ความหมายของ “ชมพู” ว่าเป็น “สี” และ
อีกแบบสอบถามหน่ึงให้ความหมายของชื่อ “ฟ้า” ว่าเป็น “สี” เช่นเดียวกัน  
ผู้วิจัยจึงได้จัดให้สองชื่อน้ีมีความหมายในกลุ่มเดียวกัน  แต่เม่ือพิจารณา
เหตุผลท่ีมาของการต้ังชื่อก็ได้จัดให้สองชื่อน้ีมีเหตุผลท่ีมาแตกต่างกันคือ ชื่อ 
“ชมพู” มาจาก “เกิดมาตัวสีชมพู” (ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ) 
ส่วนชื่อ “ฟ้า” มาจาก “เกิดวันศุกร์” (เหตุการณ์ตอนแม่ต้ังครรภ์และตอน
เกิด)  

ส่วนแบบสอบถามชุดท่ีสองเป็นแบบสอบถามท่ีใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับ
ทัศนคติต่อชื่อเล่นและชื่อจริง   ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบตามความ
สะดวก (Convenience Sampling)    โดยได้แจกแบบสอบถามท่ีเป็น
กระดาษจํานวนรวมกัน 200  ฉบับไปยังจุดเก็บข้อมูลหลักดังน้ี 

- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เก็บข้อมูลจากนิสิตปริญญาตรีและ
ปริญญาโท) 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (เก็บข้อมูลจากนักศึกษาปริญญาตรี) 
- มหาวิทยาลัยรามคําแหง (เก็บข้อมูลจากนักศึกษาปริญญาโท) 
จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาพบว่ามีแบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูล

ครบถ้วนสามารถนําไปใช้วิเคราะห์ได้จํานวน 177 ฉบับ  มาจากนิสิต
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นักศึกษาอายุ 18-23ปี เป็นชาย 59 คน (ร้อยละ 33.33) หญิง 118 คน (ร้อย
ละ 66.7)  

 

6. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 
 เน่ืองจากข้อมูลในงานวิจัยน้ีเป็นข้อมูลแบบนามบัญญัติ (nominal 
scale)  ผู้วิจัยจึงใช้ Chi-square เพ่ือพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  
และกําหนดระดับนัยสําคัญท่ีจะยอมรับท่ี p ≤ 0.05 
 นอกจากน้ันผู้วิจัยยังได้ใช้การคํานวณค่า Pearson เพ่ือพิสูจน์ว่าตัว
แปรใดมีอิทธิพลมากกว่าต่อแง่มุมต่างๆของชื่อเล่น 
 

7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์และแนวทางต่อการศึกษาภาษาตาม
แนวภาษาศาสตร์สังคมและการศึกษาเก่ียวกับค่านิยมและวัฒนธรรมไทยท้ัง
ในเชิงประวัติและเชิงปัจจุบัน 
 

8. นิยามศัพท์ 
ชื่อเล่น        หมายถึง     ชื่อบุคคลท่ีพ่อแม่ ญาติ หรือผู้ใหญ่ท่ีนับถือต้ังให้

ต้ังแต่เกิดหรือต้ังแต่ยังอายุน้อย  ใช้เรียกขานใน
ครอบครัวหรือในหมู่ผู้มีความสนิทสนมมาจน
ปัจจุบัน  โดยไม่รวมสมญาท่ีเกิดจากการล้อเลียน
หรือท่ีได้มาในภายหลัง  โดยส่วนมากคนไทยมัก
มีชื่อเล่นแยกจากชื่อจริงซ่ึงปรากฏในทะเบียน
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บ้าน  แต่ในบางกรณีอาจพบผู้ท่ีมีชื่อจริงกับชื่อ
เล่นเป็นชื่อเดียวกันก็ได้ 

คนไทย         หมายถึง  ผู้ท่ีระบุว่าตนเองเป็นคนไทย   ในกรณีของผู้ท่ี
อายุน้อยเกินกว่าจะให้ข้อมูลเก่ียวกับตนเองได้ให้
หมายถึงเด็กท่ีพ่อแม่หรือผู้ปกครองระบุว่าเป็น
คนไทย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

สุภาพรรณ ณ บางช้าง  (2529) ได้ศึกษาการใช้ภาษาของชื่อคนไทย
ต้ังแต่สมัยสุ โขทัยถึงปัจจุ บัน   ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านไวยากรณ์ 
ความหมาย ค่านิยม โดยจําแนกศึกษาท้ังชื่อฝ่ายสามัญชนและฝ่ายราชสกุล   
สุภาพรรณพบว่าชื่อของคนไทยในสมัยสุโขทัยมีความคล้ายคลึงกันทาง
ความหมายระหว่างสามัญชนและราชสกุล คือล้วนแต่สะท้อนสิ่งท่ีเป็น
รูปธรรมเก่ียวกับชีวิตประจําวันมากกว่าในสมัยปัจจุบัน  และมีความหมายใน
เชิงความสัมพันธ์ระหว่างกัน (เช่น อ้าย ย่ี ไส ซ่ึงบอกลําดับการเกิด) หรือเป็น
คําท่ีมีความหมายเก่ียวกับความม่ันคงเจริญงอกงาม เช่น (คง  บานเมือง 
คําแหง)  ความแตกต่างอยู่ท่ีชื่อของราชสกุลมักใช้คําบาลีสันสกฤตมากกว่า
และมีจํานวนพยางค์มากกว่า 

ความแตกต่างระหว่างชื่อสามัญชนและราชสกุลเริ่มเห็นได้ชัดในสมัย
อยุธยา  สามัญชนยังคงมีชื่อท่ีสะท้อนรูปธรรมในชีวิตประจําวัน เช่นชื่อท่ี
เก่ียวกับดอกไม้ พืช ต่างๆ    แต่ชื่อของราชสกุลเริ่มเปลี่ยนไปมีความหมาย
แสดงฤทธิ์อํานาจ   ความแตกต่างน้ีสะท้อนให้เห็นรูปแบบการปกครองแบบ
สมบูรณายาสิทธิราชซ่ึงแตกต่างไปจากแบบพ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย  
นอกจากน้ันฝ่ายราชสกุลยังเริ่มนําตํารานามทักษาปกรณ์มาเป็นคติในการต้ัง
ชื่อด้วย 
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ชื่อของคนไทยมีจํานวนพยางค์เพ่ิมมากข้ึนในแต่ละยุค  มีการใช้
ภาษาไทยน้อยลงและมีภาษาบาลีและสันสกฤตมากข้ึน   และเริ่มใช้ภาษา
เขมรในการต้ังชื่อต้ังแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา  เรียงตามลําดับความ
นิยมในการใช้ภาษาจากมากไปน้อยคือ ภาษาไทย  ภาษาบาลีสันสกฤต  
ภาษาไทยปนบาลีสันสกฤต      จนมาถึงยุคปัจจุบันหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองเม่ือปี 2475  ชื่อคนไทยสามัญชนก็เริ่มมีความหมายเป็นรูปธรรม
มากข้ึน   มีความหมายในด้านความรู้ความสามารถมากข้ึน  และต้ังชื่อโดย
อิงกับตํารานามทักษาปกรณ์เช่นเดียวกับฝ่ายราชสกุล   มีการใช้รูปคําบาลี
สันสกฤตท่ีแปลกตาแสดงความเป็นปัจเจก  เรียงตามลําดับความนิยมในการ
ใช้ภาษาจากมากไปน้อยคือ ภาษาบาลีสันสกฤต  ภาษาไทย  ภาษาไทยปน
บาลีสันสกฤต และภาษาเขมร และมีความนิยมท่ีจะต้ังชื่อให้มีเสียงสัมพันธ์
กับญาติพ่ีน้องเพ่ือแสดงความเป็นเครือญาติ   

สมชาย สําเนียงงาม  (2545)  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ
เก่ียวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย โดยศึกษาจากชื่อจริงของคน
ไทยต่างกลุ่มอายุ และเปรียบเทียบความเชื่อดังกล่าวระหว่างภาคต่างๆ   เก็บ
ข้อมูลโดยขอรายชื่อจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ของท่ีว่าการอําเภอ  กําหนด
กลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอน (multi-stage sampling) 
ได้รายชื่อท้ังหมดจํานวน 4000  ชื่อ  จาก 5 กลุ่มอายุซ่ึงเป็นชายหญิงอย่าง
ละเท่ากันจาก 4 จังหวัดท่ีเป็นตัวแทน 4 ภาคของประเทศไทย (เลือกจังหวัด
ท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัด
นครศรีธรรมราช และกรุงเทพมหานคร)   
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ผลการวิจัยพบว่าคนไทยมากกว่าครึ่งหน่ึงเลือกใช้รูปคําท่ีเป็นสิริ
มงคลตามตําราทักษา คือมีการเลี่ยงอักษรกาลกิณีประจําวันเกิด และเลือก
อักษรท่ีเป็นเดชหรือศรีนําหน้าชื่อ  รวมท้ังมีการต้ังชื่อลูกให้สัมพันธ์กับชื่อพ่อ
แม่ทางด้านเสียงหรือความหมาย  ส่วนการแสดงออกถึงความเชื่อเก่ียวกับสิริ
มงคลและกาลกิณีในทางความหมายน้ันคือการต้ังชื่อให้มีความหมายท่ีดี  
โดยสมชายได้สรุปหน่วยศัพท์ของชื่อได้เป็น 12 กลุ่มความหมายดังน้ี 

1. ความดีงามและเจริญรุ่งเรือง : ความดี ความงาม ความสว่าง
รุ่งเรือง ความเจริญเพ่ิมพูน และความสําเร็จ 

2. ความม่ังค่ัง : สิ่งของเครื่องใช้ ทรัพย์สินมีค่า แก้วแหวนเงินทอง 
และความร่ํารวย 

3. ธรรมชาติ : สรรพสิ่งท่ีปรากฏข้ึนเองโดยมนุษย์ไม่ได้สร้างข้ึน 
(รวมสัตว์และวันเวลา) 

4. คนและวงศ์ตระกูล : หมายถึงคน ผู้หญิงผู้ชาย ลําดับญาติ ชาติ
พันธุ์ และวงค์ตระกูล รวมท้ังอวัยวะในร่างกายคนด้วย 

5. เกียรติยศชื่อเสียงและอํานาจ : ชื่อเสียงเกียรติยศ ตําแหน่ง กําลัง 
การรบ อํานาจ และชัยชนะ 

6. กิริยาและคุณลักษณะ  : กิริยาอาการของมนุษย์ ลักษณะสภาพ 
และคุณลักษณะต่างๆท่ีปรากฏเป็นรูปธรรมอันสามารถสัมผัสได้ด้วยประสาท
สัมผัสท้ัง 5 

7. ความรู้ความสามารถ : ความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ ควมสามารถ 
ความคิด คําพูด และการสร้างสรรค์ต่างๆ 
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8. ความสุขและความรัก : ความสุขสงบ สนุกสนาน สดชื่น สําราญ 
ปราศจากทุกข์ ความสัมพันธ์รักใคร่ และช่วยเหลือพ่ึงพากัน 

9. ศาสนาและความเชื่อ : ชื่อเฉพาะ การปฏิบัติ คําสอนของศาสนา
ต่างๆ หรือไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ และโชคลาง 

10. ความเหมาะสมและการเปรียบ : ความควร ความรับกันพอดี 
และการเปรียบเทียบ 

11. การดํารงอยู่ : การมีชีวิตและการคงอยู่ต่อไป ไม่เสื่อมสลาย 
12. ลําดับและจํานวน : การเรียงตามข้ัน ชั้น ตําแหน่ง และการบอก

จํานวนต่างๆ 
ชื่อของคนท้ัง 5 กลุ่มอายุพบว่ามีชื่อตามกลุ่มความหมาย 12 กลุ่มน้ี

ท้ังสิ้น แต่แตกต่างกันท่ีความถ่ี   ในรุ่นอายุมากพบว่ามีชื่อท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับกิริยาและคุณลักษณะมากท่ีสุด เพราะเชื่อว่าสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอัน
เหมาะกับตัวเจ้าของชื่อถือเป็นศิริมงคลท่ีสุด ในขณะท่ีสมัยต่อมามักมีชื่อท่ีมี
ความเป็นนามธรรมมากข้ึน คือว่าความดีงามและความรุ่งเรืองเป็นสิริมงคล   
ส่วนในสมัยปัจจุบันชื่อมักมีความหมายถึงความรู้ความสามารถซ่ึงถือว่าเป็น
สิริมงคลท่ีสุด 

คนสมัยก่อนแสดงออกถึงความเชื่อด้านสิริมงคลและกาลกิณีใน
ระดับท่ีน้อยทุกภาคของประเทศไทย   โดยการแสดงออกทางความหมาย
มากกว่ารูปคํา  ภาคกลางเป็นภาคท่ีคนมักต้ังชื่อให้มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่
มากกว่าคนในภาคอ่ืน  คนในรุ่นอายุน้ีภาคเหรือมักมีชื่อท่ีให้ความหมาย
เก่ียวกับความม่ังค่ัง  คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีชื่อท่ีให้



19 
 
ความหมายเก่ียวกับกิริยาและคุณลักษณะมากท่ีสุด  ส่วนคนภาคกลางมีชื่อท่ี
มีความหมายเก่ียวกับความดีงามเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุด  

ส่วนคนสมัยปัจจุบันแสดงความเชื่อด้านสิริมงคลและกาลกิณีท้ังทาง
รูปคําและความหมายของชื่อ คนภาคใต้มีชื่อท่ีแสดงการเลี่ยงอักษรกาลกิณี
น้อยท่ีสุด ในขณะท่ีคนภาคเหนือมีชื่อท่ีแสดงการเลี่ยงอักษรกาลกิณีมากท่ีสุด  
คนไทยภาคเหนือมีชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับความรู้ความสามารถมากท่ีสุด 
คนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางมีชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับ
ความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองมากท่ีสุด ส่วนชื่อคนภาคใต้มีชื่อท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับเกียรติยศอํานาจมากท่ีสุด 

กุลฏา พิทักษ์ลิ้มสกุล (2550)   ได้ทําการวิจัยเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง
กาลกิณีเช่นเดียวกับสมชาย สําเนียงงาม แต่เป็นการหาคําตอบว่าความเชื่อ
เรื่ องกาลกิณีสัมพันธ์ กับศาสนาท่ีผู้ น้ันนับถือหรือไม่  และพิจารณา
ความหมายของชื่อว่าชื่อบุคคลในปัจจุบันมีความหมายเก่ียวกับศาสนามาก
น้อยเพียงใด  เก่ียวข้องกับศาสนาของตนเองหรือเก่ียวข้องกับศาสนาอ่ืนๆ   
รวมท้ังศึกษาภาษาท่ีใช้ต้ังชื่อว่าแตกต่างกันไปตามตัวแปรศาสนาหรือไม่ 

กุลฎาเก็บข้อมูลจากศาสนิชนของศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และ
ศาสนาอิสลาม โดยใช้แบบสอบถาม  เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างศาสนาละ 
300 คน  ผลการวิจัยพบว่าท้ัง 3 ศาสนามีชื่อจริงท่ีไม่มีความหมายเก่ียวข้อง
กับศาสนาใดๆมากท่ีสุด   ชื่อจริงของชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมี
ความหมายเก่ียวกับศาสนาของตนมากเป็นอันดับ 2 และเก่ียวกับศาสนาอ่ืน
เป็นอันดับ 3  ในขณะท่ีชื่อจริงของชาวไทยคริสต์มีความหมายเก่ียวข้องกับ
ศาสนาอ่ืนมากเป็นอันดับ 2 และเก่ียวข้องกับศาสนาตนเองเป็นอันดับ 3   
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เม่ือพิจารณาเฉพาะชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับศาสนาของตนเอง 
พบว่าชื่อของชาวไทยพุทธมักมีความหมายเก่ียวกับความเชื่อค่านิยมมากท่ีสุด  
ในขณะท่ีชื่อของชาวไทยคริสต์และชาวไทยมุสลิมมีความหมายเก่ียวข้องกับ
บุคคล ศาสดา สาวกมากท่ีสุด   ท้ัง 3 ศาสนามักมีชื่อจริงเป็นภาษาบาลี
สันสกฤต  แต่ในกรณีของมุสลิมพบชื่อภาษาอาหรับเป็นจํานวนมากอย่าง
เด่นชัดด้วย 

สําหรับอักษรกาลกิณีท่ีปรากฏในชื่อน้ัน  ท้ัง 3 ศาสนาพบอักษร
กาลกิณีในชื่อจริงน้อยกว่าครึ่งหน่ึง และไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือ ชื่อจริงของชาวไทยคริสต์มีอักษร
กาลกิณีน้อยกว่าชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ว่า
ชาวไทยพุทธมีชื่อท่ีมีอักษรกาลกิณีมากท่ีสุด เพราะศาสนาคริสต์และอิสลาม
มีคําสอนท่ีสั่งห้ามการเชื่อในโชคลางและถือฤกษ์ถือยาม   

กุลฏาอธิบายสาเหตุท่ีชาวไทยคริสต์มีชื่อท่ีเลี่ยงอักษรกาลกิณี
มากกว่าชาวไทยพุทธ  และในแง่ของความหมายก็มีความหมายของชื่อท่ี
เก่ียวข้องกับศาสนาอ่ืนมากกว่าศาสนาคริสต์ของตนเองว่า  ชาวคริสต์ใน
ประเทศไทยมักไม่ได้อาศัยรวมกันเป็นชุมชน แต่อยู่กระจัดกระจายปะปนกับ
ชาวพุทธ บางครั้งในครอบครัวเดียวกันก็มีท้ังสมาชิกท้ังท่ีเป็นชาวพุทธและ
ชาวคริสต์   อีกท้ังชาวคริสต์จํานวนมากเป็นผู้ท่ีเปลี่ยนศาสนาในภายหลัง  
จากข้อมูลในงานวิจัยน้ีพบว่าชาวคริสต์เกินกว่าครึ่งในแต่ละคริสตจักรเป็นผู้ท่ี
นับถือศาสนาพุทธมาก่อน  ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่าชื่อจริงดังกล่าวได้รับการ
ต้ังข้ึนในสมัยท่ียังนับถือศาสนาพุทธ  หรือผู้ท่ีต้ังชื่อให้อาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่
ท่ีไม่ได้เป็นชาวคริสต์ และต้ังชื่อให้ด้วยการอิงคติความเชื่อเรื่องกาลกิณี 



21 
 

วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน (2544) การศึกษาการต้ังชื่อของคนไทย    ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ผู้ต้ังชื่อและเง่ือนไขการต้ังชื่อน้ัน  วิรัชเปรียบเทียบ
ระหว่าง 2 รุ่นอายุ และมีความแตกต่างจากงานวิจัยของสมชาย สําเนียงงาม 
และกุลฏา พิทักษ์ลิ้มสกุล เน่ืองจากวิรัชใช้อายุของบิดามารดาเป็นเกณฑ์   
เน่ืองจากมองว่าบิดามารดามักเป็นผู้ต้ังชื่อให้กับบุตรของตน   วิรัชกําหนดให้
กลุ่มอายุมากหมายถึงกลุ่มท่ีบิดามารดาอายุ 50 ปีข้ึนไป ส่วนกลุ่มอายุน้อย
คือกลุ่มท่ีบิดามารดาอายุน้อยกว่า 50 ปี ข้อมูลการวิจัยมาจากแบบสอบถาม 
1087 ฉบับท่ีกระจายเก็บข้อมูลทุกภาคของประเทศไทยและให้ได้ข้อมูลจาก
คนทุกสาขาอาชีพ  นอกจากน้ันวิรัชยังได้ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์ของชื่อ
บุคคลในครอบครัว  ข้อมูลได้มาจากแบบสอบถามอีกชุดหน่ึงซ่ึงมีจํานวน 
1371 ฉบับ กระจายไปท่ัวทุกภาคของประเทศไทยอีกเช่นกัน 

ผลการวิจัยพบว่าแม้ในกลุ่มอายุมากและน้อยจะมีความนิยมให้บิดา
มารดาต้ังชื่อเช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างตรงท่ีในกลุ่มอายุน้อยน้ันบิดา
มารดาจะเลือกชื่อจากหนังสือแนะนําการต้ังชื่อมากข้ึน และญาติผู้ใหญ่เข้ามี
บทบาทในการต้ังชื่อให้มากข้ึนเพราะครอบครัวสมัยใหม่มีบุตรหลานน้อย  
เด็กท่ีเกิดมาจึงมักเป็นท่ีรักใคร่เอ็นดูของญาติผู้ใหญ่  แต่การต้ังชื่อโดยบุคคล
อ่ืนนอกครอบครัวน้อยลง เป็นเพราะบิดามารดาในกลุ่มอายุน้อยมีความรู้มาก
ข้ึนและนิยมต้ังชื่อบุตรไว้ล่วงหน้าแล้ว 

ในรุ่นอายุน้อยการคํานึงถึงเ ง่ือนไขทางความหมายและการ
เลียนแบบน้อยกว่ารุ่นอายุมาก  แต่คํานึงถึงเง่ือนไขความไพเราะและความ
แปลกใหม่มากกว่า ตีความได้ว่าการต้ังชื่อของคนไทยคํานึงถึงความหมาย
น้อยลง นิยมชื่อท่ีเป็นเอกลักษณ์ จึงให้ความสําคัญกับความไพเราะและ
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แปลกใหม่ของชื่อมากข้ึน และนิยมการเลียนแบบชื่อผู้อ่ืนน้อยลง  การต้ังชื่อ
ให้มีความสัมพันธ์กับชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกันมีมากข้ึนในกลุ่มอายุน้อย 

นันทนา รณเกียรติ (2531) ศึกษาการต้ังชื่อเล่นในภาษาไทยโดยเก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซ่ึงส่วนมาก
เป็นคนไทยหรือคนจีนเชื้อชาติไทย และอาศัยในกรุงเทพมหานคร  นันทนา
ได้จัดกลุ่มท่ีมาของชื่อเล่นได้ 11 ประการ 

1. ต้ังตามเหตุการณ์สําคัญตอนเกิด เดือนเกิด ปีเกิด หรือสถานท่ี
เกิด (เช่น ชื่อ “ลูกหยี” เพราะมีลูกหยีมาขายจึงนํามาต้ังชื่อลูก  หรือ ชื่อ 
“เปา” เพราะเกิดตอนตรุษจีนซ่ึงแจกอ่ังเปา) 

2.ต้ังตาความคาดหวังของพ่อแม่ท่ีอยากจะให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 
(เช่น ชื่อ “นํ้า” ลูกจะได้ใจเย็นเหมือนนํ้า  หรือ ชื่อ “ใหญ่” เพราะเกิดมาตัว
เล็ก จึงต้ังชื่อให้ตรงกันข้ามกับลักษณะตัว) 

3. ต้ังตามลําดับท่ีของคนในครอบครัว (เช่น ชื่อ “น้อง” เพราะเป็น
ลูกคนสุดท้อง  หรือ ชื่อ “หน่ึง” เพราะเป็นลูกชายคนแรก) 

4. ต้ังตามสภาพเหตุการณ์ตอนแม่ต้ังครรภ์ (เช่น ชื่อ “อ้อย” เพราะ
แม่ชอบกินอ้อยตอนต้ังครรภ์  หรือ ชื่อ “ป๊อบ” เพราะขณะท่ีแม่ต้ังครรภ์ 
การ์ตูนป๊อบอายกําลังเป็นท่ีนิยม) 

5. ต้ังตามลักษณะทางกายภาพของลูกหรือกิริยาอาการท่ีลูกชอบทํา 
(เช่น ชื่อ “แหม่ม” เพราะผมแดงเหมือนแหม่ม หรือ ชื่อ “เกียบ” เพราะตัว
ผอมเหมือนตะเกียบ) 
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6. ต้ังเพราะว่าเห็นว่าชื่อน้ันๆฟังดูเพราะ หรือต้ังชื่อท่ีมาจาก
ภาษาต่างประเทศ (เช่น ชื่อ “โบว์” มากจากคําว่า beau หรือ ชื่อ “จั่ง” มา
จากภาษาญ่ีปุ่นว่า ปาจั่ง แปลว่าตัวโต น่ารัก) 

7. ต้ังให้เสียงพยางค์หรือตัวอักรต้นพยางค์เหมือนกันท้ังครอบครัว 
(เช่น ชื่อ “ก้อย, กุ้ง, กวาง”  หรือ ชื่อ “น้อย, นิด, หน่อย”)  

8. ต้ังตามลักษณะเพศ (เช่น ชื่อ “นุช” เพราะฟังอ่อนหวานเป็น
ผู้หญิง  หรือ ชื่อ “แมน” เพราะแสดงลักษณะเข้มแข็ง เหมาะกับลักษณะ
ผู้ชาย) 

9. ต้ังตามลักษณะเหตุการณ์ อาหาร สิ่งของหรือคนท่ีพ่อแม่ชอบ 
(เช่น ชื่อ “กบ” เพราะแม่ชอบเล่นไพ่กบดํากบแดง หรือ ชื่อ “เจน” เพราะ
ต้ังชื่อตามดาราฝรั่งท่ีแม่ชอบ) 

10. ต้ังชื่อให้เป็นศิริมงคล (เช่น ชื่อ “หยก” เพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรง 
หรือ ชื่อ “อู๋” จะได้มีเงินมีทอง) 

11. ต้ังชื่อเล่นโดยตัดมาจากชื่อจริงและนามสกุล (เช่น ชื่อ “นก” 
มาจากชื่อจริง “หทัยชนก” หรือ ชื่อ “จ้อย” มาจากนามสกุล “จ้อยเส็งสุข”) 

จริญญา ธรรมโชโต (2540) ศึกษาลักษณะทางเสียง ท่ีมาของภาษา 
และความหมายท่ีใช้ในการต้ังชื่อเล่นของคนสัญชาติไทยท่ีเกิดและเติบโตใน
อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  เป็นสมาชิกครอบครัววเดียวกัน 234 คน   โดย
ต้องการตอบคําถามว่าชื่อเล่นสามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ของบุคคลใน
ครอบครัว ระหว่าง รุ่นบิดามารดากับบุตร และระหว่างรุ่นบุตรกับบุตร
หรือไม่   โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม   
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ผลการวิจัยพบว่าบุตรกับบุตรมีความสัมพันธ์ของเสียงของชื่อเล่น
มากกว่าบิดามารดากับบุตร  และความสัมพันธ์ทางเสียงระหว่างชื่อบิดากับ
บุตรและมารดากับบุตรไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ     
ชื่อเล่นของบุตรกับบุตรมักสัมพันธ์กันท่ีเสียงพยัญชนะต้น  ส่วนบิดามารดา
กับบุตรสัมพันธ์กันท่ีเสียงวรรณยุกต์   

จริญญาพบว่าชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 6 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาอังกฤษ ภาษาเขมร ภาษาจีน และ
ภาษาไทยถ่ินใต้  ชื่อเล่นของบุตรกับบุตรมีความสัมพันธ์ด้านภาษาท่ีใช้
มากกว่าชื่อเล่นของบิดามารดากับบุตร  และในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์กันทาง
ภาษาน้ัน  ชื่อเล่นบิดามารดากับบุตรมักสัมพันธ์กันด้วยภาษาไทย  ในขณะท่ี
ชื่อเล่นบุตรกับบุตรมักสัมพันธ์กันด้วยภาษาอังกฤษ     

ในทางความหมายพบว่าความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อเล่นมี
น้อยกว่าความสัมพันธ์ทางเสียง  ความหมายท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุดท้ังใน
รุ่นบิดามารดากับบุตรและบุตรกับบุตรคือลักษณะทางกายภาพ 

วรางคนา สว่างตระกูล (2540) ศึกษาการต้ังชื่อของคนไทยท่ีเป็น
สามัญชนในกรุงเทพมหานคร 2 รุ่นอายุคืออายุ 60-74 ปี และ 1-14 ปี โดย
ศึกษาตามตัวแปรเพศและอายุ  ศึกษาจากรายชื่อท่ีขออนุญาตคัดลอกจาก
สํานักงานเขต 6 แห่ง วิเคราะห์ชื่อเล่นตามจํานวนพยางค์ การสร้างคํา ท่ีมา
ของภาษา และ ความหมาย 

ผลการวิจัยพบว่าชื่อ 2 พยางค์ มีจํานวนมากท่ีสุด และพบว่า
ส่วนมากเป็นคําผสม และเป็นภาษาบาลีสันสกฤต  ความหมายท่ีมีความถ่ี
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สูงสุด 2 ความหมายแรกคือความหมายเก่ียวกับอํานาจ ชัยชนะ ความเป็น
เลิศ ความกล้าหาญ   และ ความงาม ความบริสุทธิ์ 

โดยเฉลี่ยแล้วเพศหญิงมีชื่อจํานวนพยางค์มากกว่าเพศชาย  ชื่อของ
เพศชายเป็นคําโดดมากท่ีสุด ชื่อของเพศหญิงเป็นคําผสมมากท่ีสุด  แต่ท้ัง
สองเพศไม่มีความแตกต่างกันด้านท่ีมาของภาษา คือล้วนแต่ใช้ชื่อภาษาบาลี
สันสกฤตมากท่ีสุด  ความหมายชื่อของเพศชายมักเก่ียวกับอํานาจ ชัยชนะ 
ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ   ในขณะท่ีเพศหญิงมักมีชื่อเก่ียวกับ ความงาม 
ความบริสุทธิ์ 

ชื่อของคนอายุน้อยเฉลี่ยแล้วมีจํานวนพยางค์มากกว่าคนอายุมาก 
คนอายุมากมีจํานวนพยางค์ในชื่อ 2 พยางค์มากท่ีสุด อายุน้อยมีจํานวน
พยางค์ 3 พยางค์มากท่ีสุดและพบว่ามีชื่อท่ีมีความยาวถึง 5 พยางค์ ซ่ึง
วรางคณาอธิบายว่าน่าจะเป็นเพราะมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องชื่อ
บุคคล ลงวันท่ี 4 ธันวาคม 2536 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์ต้ังชื่อบุคคลตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องชื่อบุคคล พ.ศ. 2485 ซ่ึงกําหนดให้ชื่อ
บุคคลมีความยาวไม่เกิน 3 พยางค์ 

กลุ่มอายุมากมีชื่อเป็นคําโดดมากท่ีสุด ส่วนอายุน้อยมีชื่อเป็นคําผสม
มากท่ีสุด  กลุ่มอายุมากมีชื่อเป็นภาษาไทยมากท่ีสุด ส่วนอายุน้อยมีชื่อเป็น
ภาษาบาลีสันสกฤตมากท่ีสุด  ความหมายชื่อของกลุ่มอายุน้อยมักเก่ียวกับ
อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ มากท่ีสุด  ในขณะท่ีกลุ่มอายุ
มากมักมีชื่อเก่ียวกับ ความงาม ความบริสุทธิ์มากท่ีสุด 

อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2549) ได้กล่าวว่า ชื่อเล่นของคนไทยเป็น
ชื่อแรกท่ีพ่อแม่ต้ังให้ลูก ชื่อเล่นจึงเป็นชื่อท่ีใช้ในครอบครัวเป็นอันดับหน่ึง 
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รวมท้ังใช้ในหมู่คนท่ีสนิทสนมด้วย  ปัจจุบันน้ีมีการใช้ชื่อเล่นมากข้ึนจน
บางครั้งเพ่ือนร่วมชั้นหรือเพ่ือนร่วมงานจําชื่อจริงของกันและกันไม่ได้ 

อมรายังกล่าวถึงความนิยมการต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษใน
สังคมไทยว่าเพ่ิมความนิยมมากข้ึนทุกที และน่าจะเป็นการต้ังชื่อเลียนแบบ
ดารานักร้องนักแสดงท่ีเป็นลูกครึ่ง  ท้ังๆท่ีก่อนหน้าน้ีนักร้องท่ีเป็นลูกครึ่งต่าง
ก็ใช้ชื่อไทย เช่น อมรา อัศวนนท์, สวี ผกาพันธุ์, ทูล หิรัญทรัพย์ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาความหมายของชื่อเล่นเหล่าน้ีก็จะพบว่า
คนไทยยังคงต้ังชื่อตามคติด้ังเดิม รูปแบบทางความหมายยังคงสะท้อน
ค่านิยมไทย เช่นเป็นชื่อท่ีหมายถึงสิ่งดีๆโดยเฉพาะอย่างย่ิงทางวัตถุ เช่นชื่อ 
เบนซ์ ออด้ี แบงค์ ฮันน่ี  หรือการต้ังชื่อด้วยคําบอกลําดับท่ี เช่น เอ บี ซี 
เฟิรสท์  คําเรียกคน เช่น แมน บอย แหม่ม  อมราจึงสรุปว่า “ชื่อเหล่าน้ีฟังดู
เป็นฝรั่ง แต่ก็ไม่เหมือนชื่อฝรั่งท่ีฝรั่งนิยม เป็นแค่เพียงชื่อไทยในคราบฝรั่ง
เท่าน้ัน”   

Mehrotra ศึกษาชื่อของผู้พูดภาษาฮินดี  ข้อมูลท่ีใช้วิเคราะห์นํามา
จากหลายแหล่ง ได้แก่ ระเบียนประวัติในโรงเรียน  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกต้ัง 
รายชื่อสมาชิกห้องสมุด ชื่อตัวละครละคร  ชื่อในนวนิยาย เป็นต้น  
Mehrotra กล่าวว่าชื่อในภาษาฮินดีไม่ได้บอกแค่ “ชื่อ” เท่าน้ัน แต่ยังบอก
นัยสําคัญต่างๆทางสังคมมากมาย เช่น ศาสนา วรรณะ อาชีพของบรรพบุรุษ 
ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ  อุปนิสัย บุคคลิกภาพ ฯลฯ แต่ก็พบ
บ้างท่ีมีการต้ังชื่อท่ีตรงกันข้ามกับลักษณะของเจ้าของชื่อเพ่ือถือเป็นการ
แก้เคล็ด 
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แบบแผนชื่อของคนในอินเดียตอนเหนือและตอนใต้แตกต่างกัน
อย่างสิ้นเชิง   ในรัฐทางตอนใต้อย่างรัฐมหาราษฎร์ (Maharashtra) ซ่ึงไม่ได้
พูดภาษาฮินดี เป็นเรื่องธรรมดาท่ีจะต้องนําชื่อของบิดามาใส่ไว้เป็นส่วนหน่ึง
ของชื่อตัวด้วย แต่หากเป็นชื่อของพวก Parsis จะต้องมีการนําชื่อของท้ังพ่อ 
ปู่ และชื่อหมู่บ้านท่ีเป็นภูมิลําเนาเดิม   น่ีคือรูปแบบท่ีไม่พบในชื่อของผู้พูด
ภาษาฮินดี 

ชื่อท่ีมีคําว่า Ram อยู่ท้ังต้นและท้ายชื่อในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นชื่อ
ของหริชน (untouchable caste) เท่าน้ัน เช่น Ram Jit Ram, Ram Sukh 
Ram, Ram Rasik Ram  

ชื่อบางชื่อของชายในภาษาฮินดีเป็นชื่อท่ีมาจากชื่อของหญิง ด้วย
การเติมตัวบ่งชี้ (marker) แสดงเพศชายลงไป เช่น หญิงชื่อ Rama, Sita, 
Bhagvati  ชายก็จะมีชื่อว่า Rama Kant, Sita Ram, Bhagvati Prasad 
เป็นต้น 

ค่านิยมอย่างหน่ึงท่ีเด่นชัดในภาษาฮินดีเก่ียวกับการต้ังชื่อคือการท่ี
นําชื่อเทพเจ้ามาต้ังเป็นชื่อบุคคล โดยมีความเชื่อว่าการเอ่ยนามเหล่าน้ีจะ
ช่วยปกป้องจากวิญญาณชั่วร้ายและนําโชคดีมาให้  ชื่อประเภทน้ีได้รับความ
นิยมมาก เช่นในปี 1958 ชื่อ Shiva ถึงกับมีจํานวน 10.5% ของประชากร
ท้ังหมด ชื่อ Krishana มี 10.5% Ram 6.4% เป็นต้น 

ชื่อในภาษาฮินดียังสามารถบ่งบอกได้ว่าเจ้าของชื่อเกิดและโตมาใน
สังคมแบบใด  ชื่อบางชื่อใช้เฉพาะในครอบครัวท่ีมีการศึกษาในเมืองเท่าน้ัน ( 
เช่น Piyoosh Pani, Nitesh, Anuradha ฯลฯ) และบางชื่อใช้เฉพาะใน
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ครอบครัวธรรมดาๆในชนบท (เช่น Dal Singar, Golhai Ram, Bhagelu 
ฯลฯ) 

ผู้พูดภาษาฮินดีมักมีชื่อเล่นด้วย  ชื่อเล่นอาจจะมีความสัมพันธ์
หรือไม่สัมพันธ์กับชื่อจริงก็ได้ มากกว่าร้อยละ 80 ของชื่อเล่นในภาษาฮินดีมี 
2 พยางค์ โดยไม่ข้ึนกับความยาวของชื่อจริง และชื่อเล่น 2 พยางค์มักจะมี
แบบแผนทางเสียงคือพยางค์แรกเป็นสระสั้นพยางค์ท่ีสองเป็นสระยาว 
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บทท่ี 3 

ผลการวิจัย 

1. ความถี่ของช่ือเล่น 
 จากชื่อเล่น 1,315 ชื่อ เม่ือนํามาจัดกลุ่มแล้วพบว่ามีชื่อท่ีไม่ซํ้ากัน
เลยอยู่ท้ังหมด 780 ชื่อ ชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือชื่อ “ต้น” (11 คน) 
“หน่ึง” (10 คน)  “หน่อย” (9 คน)  “เจี๊ยบ” (9 คน)  “จอย” (8 คน) 
“อ้อม” (8 คน) “เล็ก” (8 คน) “เหมียว” (7 คน) “หมู” (7 คน) “บี” (7 
คน) “นิด” (7 คน) “ตุ๊กตา” (7 คน) “ก้อย” (7 คน)  “ต้อม” (7 คน)  
“พลอย” (7 คน)  ถ้านับจํานวนชื่อเล่นท่ีมีความถ่ีต้ังแต่ 3 คนข้ึนไปจะพบว่า
มี 123 ชื่อ มีความถ่ีรวม (จํานวนคน) เท่ากับ 544 คน   ส่วนอีก 657 ชื่อมี
ความถ่ี 2 และ 1 ความถ่ีรวม (จํานวนคน) เท่ากับ 771 คน 

1.1 ความถ่ีของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
 เม่ือจําแนกชื่อเล่นจําแนกตามเพศ พบว่าเพศชายซ่ึงมีท้ังหมด 517 
คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 381 ชื่อ หรือเฉลี่ยได้ว่าแต่ละชื่อมี  1.36 คนท่ีใช้ชื่อ
เล่นน้ี   ชื่อท่ีพบเป็นความถ่ีมากท่ีสุดได้แก่ “ต้น” (10 คน)  “ต้ัม” (6 คน)   
“ต้อม” (6 คน)   “หมู” (6 คน)   “เอก” (6 คน)    “ก้อง” (5 คน) “กบ” 
(4 คน) “โจ้” (4 คน)  “นิด” (4 คน)  “พีท” (4 คน)  “วิทย์” (4 คน)  
“หน่ึง”  (4 คน) 

เพศหญิงซ่ึงมีท้ังหมด 798 คน  มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 399 ชื่อ หรือ
เฉลี่ยได้ว่าแต่ละชื่อมี 2 คนท่ีมีชื่อเล่นเดียวกันน้ี   ชื่อท่ีพบเป็นความถ่ีมาก
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ท่ีสุดได้แก่  “หน่อย” (9 คน) “อ้อม” (8 คน) “จอย” (8 คน)   “ตุ๊กตา” (7 
คน)    “พลอย” (7 คน)  “ก้อย” (7คน) “เล็ก” (7 คน)   “เหมียว” (7 คน)    
“นุ่น” (6 คน) “เมย์” (6 คน)  “ยุ้ย” (6 คน)  “หน่ึง”  (6 คน)   “แหม่ม” 
(6 คน)   “อ้อ” (6 คน) 

ชื่อ “ต้น” เป็นชื่อท่ีพบมากท่ีสุดสําหรับเพศชาย “หน่อย” เป็นชื่อท่ี
พบมากท่ีสุดสําหรับเพศหญิง  และ “หน่ึง” เป็นชื่อท่ีพบมากท่ีสุดโดยไม่
จําแนกเพศ    เม่ือเปรียบเทียบระหว่างเพศสรุปได้ว่าเพศชายพบการใช้ชื่อ
เล่นซํ้ากันน้อยกว่าเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด   ชื่อเล่นของเพศชายเฉลี่ยได้ว่า
ใน 517 คนมี  1.36 คนต่อชื่อเล่น 1 ชื่อ หรือเทียบอัตราส่วนเท่ากับใน 100 
คนมี คน ต่อชื่อเล่น 1 ชื่อ  ส่วนเพศหญิงใน 798 คนเฉลี่ยได้ว่ามี  2 คนต่อ
ชื่อเล่น 1 ชื่อ  หรือเทียบอัตราส่วนเท่ากับใน 100 คนมี คน ต่อชื่อเล่น 1 ชื่อ  
แสดงผลดังในตารางท่ี 3.1 และ แผนภาพท่ี 3.1 

 
 ชาย หญิง 
จํานวนคนโดยเฉลี่ยต่อชื่อเล่น 1 ชื่อ 1.36 2 

ตารางท่ี 3.1 จํานวนคนโดยเฉลี่ยต่อช่ือเล่น 1 ช่ือ จําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.1 จํานวนคนโดยเฉลีย่ต่อช่ือเล่น 1 ช่ือ จําแนกตามเพศ 

 
การท่ีแต่ละชื่อเล่นของเพศชายพบว่ามีการซํ้ากันน้อยกว่าชื่อเล่น

ของเพศหญิงน้ี สอดคล้องกับเม่ือเราพิจารณาชื่อเล่นท่ีมีความถ่ีต้ังแต่ 3 คน
ข้ึนไปจํานวน 123 ชื่อ  และพบว่าผู้ท่ีมีชื่อเล่นเหล่าน้ีเป็นชาย 187 คน หรือ
เท่ากับร้อยละ 36.17 ของกลุ่มตัวอย่างเพศชาย  และหญิง 357 คน หรือ
เท่ากับร้อยละ 44.74 ของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิง   แสดงว่าเพศชายมี
อัตราส่วนอยู่ในกลุ่มผู้มีชื่อเล่นแบบท่ีเป็นท่ีนิยมน้อยกว่าเพศหญิง  แสดงผล
ดังในตารางท่ี 3.2 และ แผนภาพท่ี 3.2 

 
 ชาย หญิง 
จํานวนคนท่ีมีชื่อเล่นซํ้ากันต้ังแต่ 3 คนขึ้นไป 187 (36.17%) 357 (44.74%) 
จํานวนคนท่ีมีชื่อเล่นซํ้ากันน้อยกว่า 3 คน 330 (63.83%) 441 (55.26%) 
รวม 517 (100%) 798 (100%) 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนคนท่ีมีช่ือเล่นซํ้ากัน จําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.2 จํานวนคนท่ีมีช่ือเล่นซํ้ากัน จําแนกตามเพศ 

 

1.2 ความถ่ีของช่ือเล่นจําแนกตามรุ่นอายุ 
 ความถ่ีของชื่อเล่นจําแนกตามอายุ พบว่ารุ่นอายุ 0-10 ปี จํานวน 
232 คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 215 ชื่อ หรือเฉลี่ยได้ว่ามี  1.08 คนท่ีมีชื่อเล่น
ซํ้ากัน  ชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ “แมทธิว” (3 คน) “ชมพู่”  (3 คน) “คน
ดี” (2 คน)  “ต้นข้าว” (2 คน)   “ป้ัน” (2 คน)   “เกรซ” (2 คน)   “แป้ง” 
(2 คน)  “ใบตอง” (2 คน)   

รุ่นอายุ 13-22 ปี จํานวน 271 คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 211 ชื่อ หรือ
เฉลี่ยได้ว่ามี  1.28 คนท่ีมีชื่อเล่นเดียวกัน  ชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ “นุ่น” 
(4 คน) “ฝ้าย” (4 คน) “พลอย” (4 คน)  “แพร” (4 คน)  “ก้อง” (3 คน) 
“พีท” (3 คน) “ตุ๊กตา” (3 คน)  “นํ้าหวาน” (3 คน) “ฟ้า” (3 คน) “เมย์” 
(3 คน)  “เอ้” (3 คน) 
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รุ่นอายุ 25-34 ปี จํานวน 462 คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 302 ชื่อ หรือ
เฉลี่ยได้ว่ามี  1.53 คนท่ีมีชื่อเล่นเดียวกัน   มีชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ 
“ต้น” (7 คน “ก้อย” (6 คน “จอย” (6 คน) “ต้ัม” (5 คน) “แอน” (5 คน) 
“ต้อม” (4 คน) “อุ๊” (4 คน) “แหม่ม” (4 คน) “ยุ้ย” (4 คน) “แตง” (4 คน) 
“เจี๊ยบ” (4 คน) 

รุ่นอายุ 37-46 ปี จํานวน 203 คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 151 ชื่อ หรือ
เฉลี่ยได้ว่ามี  1.34 คนท่ีมีชื่อเล่นเดียวกัน   ชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ "อ้วน" 
(3 คน)  "ไก่" (3 คน) "เอ"(3 คน)  "โจ้" (3 คน)  "เอก" (3 คน)   "โอ๋" (3 คน)  
"ต้อม" (3 คน)  "นิด" (3 คน)  "อ้อม" (3 คน) "หน่ึง" (3 คน) 

รุ่นอายุ 49-60 ปี จํานวน 147 คน มีชื่อท่ีไม่ซํ้ากันเลย 112 ชื่อ หรือ
เฉลี่ยได้ว่ามี  1.31 คนท่ีมีชื่อเล่นเดียวกัน  ชื่อท่ีมีความถ่ีมากท่ีสุดคือ 
“หน่อย” (5 คน) “เจี๊ยบ” (4 คน) “น้อย” (3 คน) “หมู” (3 คน)  “กบ” (3 
คน)  “ต้อย” (3 คน) 

ในแง่ความหลากหลายของชื่อ สรุปได้ว่ารุ่นอายุน้อยท่ีสุดมีการใช้ชื่อ
เล่นซํ้ากันน้อยกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด   ชื่อเล่นของรุ่นอายุ 0-10 ปี 
เฉลี่ยได้ว่ามี  1.07 คนท่ีมีชื่อเล่นซํ้ากัน    ส่วนรุ่นอายุท่ีมีความความ
หลากหลายของชื่อเล่นน้อยกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆ และพบการใช้ชื่อเล่นซํ้ากันมาก
ท่ีสุดคือรุ่นอายุ 25-34 ปี เฉลี่ยได้ว่ามี  1.53 คนท่ีมีชื่อเล่นซํ้ากัน   แสดงผล
ดังในตารางท่ี 3.3 และ แผนภาพท่ี 3.3 
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 0-10 ปี 13-22 ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
จํานวนคน 232 271 462 203 147 
จํานวนชื่อเล่น 215 211 302 151 112 
จํานวนคนโดยเฉลี่ย
ต่อชื่อเล่น 1 ชื่อ 

1.50 1.28 1.53 1.34 1.31 

ตารางท่ี 3.3 จํานวนคนโดยเฉลี่ยต่อช่ือเล่น 1 ช่ือ จําแนกตามอายุ 

 

 
แผนภาพท่ี 3.3 จํานวนคนโดยเฉลีย่ต่อช่ือเล่น 1 ช่ือ จําแนกตามอายุ 

 

การท่ีรุ่นอายุน้อยท่ีสุดมีการใช้ชื่อเล่นซํ้ากันน้อยท่ีสุดน้ี สอดคล้อง
กับเม่ือเราพิจารณาชื่อเล่นท่ีมีความถ่ีต้ังแต่ 3 คนข้ึนไปจํานวน 123 ชื่อ  และ
พบว่าผู้ท่ีมีชื่อเล่นเหล่าน้ีอยู่ในกลุ่มอายุ 0-10 ปีจํานวน 33 คนจากท้ังหมด 
232 คน หรือร้อยละ 14.22  ซ่ึงนับว่ามีอัตราส่วนอยู่ในกลุ่มผู้มีชื่อเล่นแบบท่ี
เป็นท่ีนิยมน้อยกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด    กลุ่มอายุ 13-22 ปีมี
จํานวน 111 คน จาก 201 คนหรือร้อยละ 40.96 ท่ีมีชื่อเล่นในกลุ่มน้ี  กลุ่ม
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อายุ 25-34 ปีมีจํานวน 234 คน จาก 462 คนหรือร้อยละ 50.65 ท่ีมีชื่อเล่น
ในกลุ่มน้ี    กลุ่มอายุ 37-46 ปีมีจํานวน 104 คน จาก 203 คนหรือร้อยละ 
51.23  ท่ีมีชื่อเล่นในกลุ่มน้ี     กลุ่มอายุ 49-60 ปีมีจํานวน 62 คน จาก 147 
คนหรือร้อยละ 42.18 ท่ีมีชื่อเล่นในกลุ่มน้ี แสดงผลดังในตารางท่ี 3.4 และ 
แผนภาพ ท่ี 3.4 
 
 0-10 ปี 13-22 ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
จํานวนคนท่ีมี
ชื่อเล่นซํ้ากัน
ต้ังแต่ 3 คน
ขึ้นไป 

33 
(14.22%) 

111 
(40.96%) 

234 
(50.65%) 

104 
(51.23%) 

62 
(42.18%) 

จํานวนคนท่ีมี
ชื่อเล่นซํ้ากัน
น้ อ ย ก ว่ า  3 
คน 

199 
(85.78%) 

90 
(44.78%) 

228 
(49.35%) 

99 
(48.77%) 

441 
(55.26%) 

รวม 232 
(100%) 

201 
(100%) 

462 
(100%) 

203 
(100%) 

147 
(100%) 

ตารางท่ี 3.4 จํานวนคนท่ีมีช่ือเล่นซํ้ากัน จําแนกตามอายุ 
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แผนภาพท่ี 3.4 จํานวนคนท่ีมีช่ือเล่นซํ้ากัน จําแนกตามอายุ 

 
ในท่ีนี้ไม่ได้จําแนกความถ่ีของชื่อเล่นออกตามศาสนา เน่ืองจากกลุ่ม

ตัวอย่างมีจํานวนน้อยเม่ือเทียบกับจํานวนชื่อ ทําให้ในบางศาสนาน้ันชื่อของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถ่ีไม่ซํ้ากันเลย จึงไม่สามารถนับความถ่ีสูงสุดเพ่ือ
มาแสดงผลได้ 

 

2. จํานวนพยางค์ในช่ือเล่น 
 จากการศึกษาชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 ชื่อ  พบว่าชื่อ
เหล่าน้ีมีจํานวนพยางค์ต้ังแต่ 1 ถึง 4 พยางค์  
 ตัวอย่างชื่อท่ีมีความยาว 1 พยางค์ได้แก่ เบียร์, เล็ก, เอย, โอ๋, นัท, 
แดง, แต๋ว, ปุ้ม, อ้าว, เมย์, วิทย์, ชาติ, กบ, ชิว 
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ตัวอย่างชื่อท่ีมีความยาว 2 พยางค์ได้แก่ อาลี, ชาฟิน, เอแคลร์, หมู
ป้ิง, ปลาวาฬ, แพนเตอร์, ไลเกอร์, น้องเล็ก, ขนุน, แมทธิว, จุ๋มจิ๋ม, กนก 

ตัวอย่างชื่อท่ีมีความยาว 3 พยางค์ได้แก่ ตอนตอวี, ซูวัยบะห์, ขนม
ปัง, ขนมเค้ก, อันดามัน 

ตัวอย่างชื่อท่ีมีความยาว 4 พยางค์ได้แก่ อิซมุดดีน, อับดุลญะวาด, 
นัสรีนา, อับดุลซอมัด 

จากข้อมูลท้ังหมดพบชื่อ 1 พยางค์จํานวน 984 ชื่อหรือร้อยละ 
74.89 พบชื่อ 2 พยางค์จํานวน 301 ชื่อหรือร้อยละ   22.90  พบชื่อ 3 
พยางค์จํานวน 26 ชื่อหรือร้อยละ 1.98   พบชื่อ 4 พยางค์จํานวน 4 ชื่อ  
หรือร้อยละ 0.30  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.28 พยางค์  ดังแสดงผลในตารางท่ี 
3.5และแผนภาพท่ี 3.5 

 จํานวนชื่อ ร้อยละ 
1 พยางค์ 984 74.89 
2 พยางค์ 301 22.90 
3 พยางค์ 26 1.98 
4 พยางค์ 4 0.30 
รวม 1,315 100 

ตารางท่ี 3.5 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่น 
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แผนภาพท่ี 3.5 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่น 

  
2.1 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 

 เม่ือจําแนกจํานวนพยางค์ของชื่อเล่นตามเพศ พบว่าชื่อเล่นของกลุ่ม
ตัวอย่างเพศชายท้ังหมด 517 ชื่อมีจํานวนพยางค์ต้ังแต่ 1 ถึง 4 พยางค์ โดย
พบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน  398 ชื่อหรือร้อยละ 76.98  พบชื่อเล่น 2 
พยางค์จํานวน 109 ชื่อหรือร้อยละ 21.08  พบชื่อเล่น 3 พยางค์จํานวน 7 
ชื่อหรือร้อยละ 1.35 พบชื่อเล่น 4 พยางค์จํานวน 3 ชื่อหรือร้อยละ 0.58  
ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.26 พยางค์   เม่ือรวมจํานวนชื่อเล่น 3 และ 4 พยางค์ (ซ่ึงมี
จํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกับชื่อเล่นท่ีมี 1 และ 2 พยางค์) จะได้เท่ากับ 10 
ชื่อหรือร้อยละ 1.93 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงท้ังหมด 798 ชื่อมีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 4 พยางค์   โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 586 ชื่อหรือร้อยละ 

1 พยางค์, 984

2 พยางค์, 301

3 พยางค์, 26 4 พยางค์, 4
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73.43  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 192 ชื่อหรือร้อยละ  24.06 พบชื่อเล่น 
3 พยางค์จํานวน 19 ชื่อหรือร้อยละ 2.39  พบชื่อเล่น 4 พยางค์จํานวน 1 
ชื่อหรือร้อยละ 0.13  ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.29 พยางค์  เม่ือรวมจํานวนชื่อเล่น 3 
และ 4 พยางค์ (ซ่ึงมีจํานวนน้อยมากเม่ือเทียบกับชื่อเล่นท่ีมี 1 และ 2 
พยางค์) จะได้เท่ากับ 20 ชื่อหรือร้อยละ 3.68 ดังแสดงผลในตารางท่ี 3.6 
และแผนภาพท่ี 3.6 

 ชาย หญิง 
1 พยางค์ 398 (76.98%) 586 (73.43%) 
2 พยางค์ 109 (21.08%) 192 (24.06%) 
3 และ 4 พยางค์ 10 (1.93%) 20 (3.68%) 
รวม 517 (100%) 798 (100%) 

X2 = 2.19 df =2  p=0.33 
ตารางท่ี 3.6 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 

 
แผนภาพท่ี 3.6 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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 จากตัวเลขข้างต้นจะพบว่าชื่อเล่นของเพศหญิงดูเหมือนจะมีจํานวน
พยางค์มากกว่าเพศชายอยู่เล็กน้อย  แต่เม่ือนําสถิติไคสแควร์ มาคํานวณเพ่ือ
พิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 2.19 df =2  p=0.33  จึงสรุปได้ว่าเพศท่ีต่างกัน
ไม่ได้มีจํานวนพยางค์ของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2.2 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
 เม่ือจําแนกจํานวนพยางค์ของชื่อเล่นตามอายุ พบว่าชื่อเล่นของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 0-10 ปีมี 232 ชื่อมีจํานวนพยางค์ต้ังแต่ 1 ถึง 4 พยางค์ โดย
พบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 76 ชื่อหรือร้อยละ 32.76  พบชื่อเล่น 2 พยางค์
จํานวน 141 ชื่อหรือร้อยละ 60.78  พบชื่อเล่น 3 พยางค์จํานวน 12 ชื่อหรือ
ร้อยละ 5.17 พบชื่อเล่น 4 พยางค์จํานวน 3 ชื่อหรือร้อยละ 1.29  เม่ือรวม
จํานวนชื่อเล่น 3 และ 4 พยางค์  พบว่ามีจํานวน 15 ชื่อ หรือร้อยละ  6.47   
ค่าเฉลี่ยจํานวนพยางค์ของชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 0-10 ปี อยู่ท่ี 1.75 
พยางค์    

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 13-22 ปีมี 271 ชื่อ มีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 3 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 197 ชื่อหรือร้อยละ 
72.69  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 68 ชื่อหรือร้อยละ 25.09  พบชื่อเล่น 3 
พยางค์จํานวน 6 ชื่อหรือร้อยละ 2.21  ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.30 พยางค์    

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-34  ปีมี 462 ชื่อ  มีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 3 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 404 ชื่อหรือร้อยละ 
84.24  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 54 ชื่อหรือร้อยละ 14.29  พบชื่อเล่น 3 
พยางค์จํานวน 4 ชื่อหรือร้อยละ 1.48 ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.13 พยางค์    
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ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 37-46 ปีมี 203 ชื่อ มีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 3 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 171 ชื่อหรือร้อยละ 
84.24  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 29 ชื่อหรือร้อยละ 14.29  พบชื่อเล่น 3 
พยางค์จํานวน 3 ชื่อหรือร้อยละ 1.48 ค่าเฉลี่ยความยาวชื่อเล่นของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 37-46 ปีอยู่ท่ี 1.17 พยางค์    

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 49-60 ปีมี 147 ชื่อมีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 4 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 136 ชื่อหรือร้อยละ 
92.52  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 9 ชื่อหรือร้อยละ 6.12  พบชื่อเล่น 3 
และ 4 พยางค์จํานวนอย่างละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.68  รวมชื่อเล่น 3 และ 4 
พยางค์ ได้เป็น 2 ชื่อหรือร้อยละ 1.36   ค่าเฉลี่ยความยาวชื่อเล่นของกลุ่ม
ตัวอย่างอายุ 49-60 ปีอยู่ท่ี 1.10 พยางค์   ดังแสดงผลในตารางท่ี 3.7 และ
แผนภาพท่ี 3.7 

 0-10 ปี 13-22 ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 

1 พยางค์ 
76  

(32.76%) 
197 

(72.69%) 
404 

(87.45%) 
171 

(84.24%) 
136 

(92.52%) 

2 พยางค์ 
141  

(60.78 %) 
68  

(25.09%) 
54  

(11.69%) 
29  

(14.29%) 
9  

(6.12%) 
3 และ 4 
พยางค์ 

15  
(6.47%) 

6  
(2.21%) 

4  
(0.87%) 

3  
(1.48%) 

2  
(1.36%) 

รวม 
406  

(100%) 
351  

(100%) 
524  

(100%) 
238  

(100%) 
161  

(100%) 
X2 = 292.40 df =8  p<0.001   

ตารางท่ี 3.7 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
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แผนภาพท่ี 3.7 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
 

จากข้อมูล  ลักษณะเด่นท่ีเห็นได้ชัดคือรุ่นอายุมากมักมีชื่อเล่นท่ีสั้น
กว่าอายุน้อย  รุ่นอายุน้อยท่ีสุด (0-10 ปี) มีลักษณะเด่นท่ีชัดเจนท่ีสุดคือชื่อ
เล่นมักจะมี 2 พยางค์  ในขณะท่ีรุ่นอายุอ่ืนๆส่วนมากมีชื่อเล่นเป็นคําพยางค์
เดียว 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
292.40 df =8  p<0.001  จึงสรุปได้ว่ารุ่นอายุท่ีต่างกันมีจํานวนพยางค์ของ
ชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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2.3 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
เม่ือจําแนกจํานวนพยางค์ของชื่อเล่นตามศาสนา พบว่าชื่อเล่นของ

กลุ่มตัวอย่างชาวพุทธท้ังหมด 1,180 ชื่อมีจํานวนพยางค์ต้ังแต่ 1 ถึง 3 
พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 915 ชื่อหรือร้อยละ 77.54  พบชื่อ
เล่น 2 พยางค์จํานวน 252 ชื่อหรือร้อยละ 21.36  พบชื่อเล่น 3 พยางค์
จํานวน 13 ชื่อหรือร้อยละ 1.10  ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.24 พยางค์   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวคริสต์ท้ังหมด 94 ชื่อมีจํานวนพยางค์
ต้ังแต่ 1 ถึง 3 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 58 ชื่อหรือร้อยละ 
61.70  พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 35 ชื่อหรือร้อยละ 37.23  พบชื่อเล่น 3 
พยางค์จํานวน 1 ชื่อหรือร้อยละ 1.62  ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 1.39 พยางค์   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมท้ังหมด 41 ชื่อมีจํานวนพยางค์ 1 
ถึง 4 พยางค์ โดยพบชื่อเล่น 1 พยางค์จํานวน 11 ชื่อหรือร้อยละ 26.83  
พบชื่อเล่น 2 พยางค์จํานวน 14 ชื่อหรือร้อยละ 34.15  พบชื่อเล่น 3 พยางค์
จํานวน 12 ชื่อหรือร้อยละ 44.73  พบชื่อเล่น 4 พยางค์จํานวน 4 ชื่อหรือ
ร้อยละ 11.71  ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 2.21 พยางค์  รวมชื่อเล่น 3 และ 4 พยางค์ได้
ท้ังหมด 16 ชื่อ หรือร้อยละ 39.02 ดังในตารางท่ี 3.8 และแผนภาพท่ี 3.8 

 ชาวพุทธ ชาวคริสต์ ชาวมุสลมิ 
1 พยางค์ 915 (77.54%) 58 (61.70%) 11 (26.83%) 

2 พยางค์ 252 (21.36%) 35 (34.23%) 14 (34.15%) 
3 และ 4 พยางค์ 13 (1.10%) 1 (1.62%) 16 (39.02%) 
รวม 1,180 (100%) 94 (100%) 41 (100%) 

X2 = 278.32  df =4   p <0.0001 
ตารางท่ี 3.8 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
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แผนภาพท่ี 3.8 จํานวนพยางค์ของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 

 
ลักษณะเด่นท่ีพบคือชาวพุทธมีชื่อเล่นท่ีสั้นท่ีสุด ชาวคริสต์มีชื่อเล่น

ท่ียาวกว่า แต่ชื่อเล่นส่วนมากก็ยังมีพยางค์เดียวเช่นกัน  ในขณะท่ีชาวมุสลิม
น้ันมีชื่อเล่นท่ียาวกว่าอย่างเห็นได้ชัด  ชื่อเล่น 3 และ 4 พยางค์พบเป็น
จํานวนมากท่ีสุด ส่วนชื่อเล่นพยางค์เดียวพบน้อยท่ีสุด 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
278.32 df =4  p <0.0001 จึงสรุปได้ว่าผู้นับถือศาสนาท่ีต่างกันมีจํานวน
พยางค์ของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันเทียบศาสนากับรุ่นพบว่า  C ศาสนามี
ค่า 0.42    C อายุมีค่า 0.43  ดังน้ันปัจจัยรุ่นอายุจึงมีอิทธิพลต่อจํานวน
พยางค์ในชื่อเล่นมากกว่าศาสนา 
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3. ภาษาที่ใช้ในช่ือเล่น 
จากการศึกษาภาษาท่ีใช้ต้ังชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 

ชื่อ  พบว่ามีการใช้ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 16 ภาษา ได้แก่  
ภาษาไทย ตัวอย่างเช่น  นิด, ปลา, หมู, สิงโต, แป้ง, ฝน, ดาว,  

จ๊ะเอ๋,  ปีใหม่,  โมง 
ภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น ไอคอล,  บอล,  พิงค์, นิว, พีท,  วิน,  

มินต์, แบงค์,  มารีน, ไอซ์  
ภาษาบาลี ตัวอย่างเช่น มัชฌ์,  วิทย์,  สุ,  ศักด์ิ, เกียรติ,  เนตร  
ภาษาจีน ตัวอย่างเช่น หลิงเอ๋อ (ลูกกวาง),  เต้ิง (ช่องเขา),  หลี 

(สวย),  เอ๋ียน (ต้นนํ้า), หมุย (น้องสาว), ซวง (ตรงไปตรงมา), เซียม (ป่าไม้) 
ภาษาอาหรับ ตัวอย่างเช่น  รุสดี (แสงสว่าง), ฟารีดา (โดดเด่น), ซัล

มา (ความสงบสุข), ลุดฟี (อ่อนโยน), มูบีนา (ความหวัง)    
ภาษาญ่ีปุ่น ตัวอย่างเช่น นิ (สอง),  เอบิ (กุ้ง),  โชกุน (นักรบ), อิชิ 

(หน่ึง), ไอ (ความรัก) 
ภาษาฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น โนรา (แสงสว่าง),  แอม (ความรัก),  

เฌอแตม (ฉันรักเธอ),  ปูเป้ (ตุ๊กตา), เอิง (หน่ึง), แนต (เกิด) 
ภาษาเยอรมัน ตัวอย่างเช่น เบนซ์ (ย่ีห้อรถ), ออด้ี (ย่ีห้อรถ) 
ภาษาเขมร ตัวอย่างเช่น เพ็ญ, เจริญ, ไกร, นวย (ย่อจากอํานวย) 
ภาษามาเลย์ ตัวอย่างเช่น  เด๊ะ (น้องชาย), บัง (พ่ีชาย), ก๊ิด (ภูเขา) 
ภาษาอิตาเลียน ตัวอย่างเช่น ออกาโน (เครื่องดนตรีชนิดหน่ึง), 

เฟียต (ย่ีห้อรถ) 
ภาษาสเปน ตัวอย่างเช่น เช (ชื่อนักปฏิวัติ), เอญ่า (ลูกสาว) 
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ภาษาเกาหลี ตัวอย่างเช่น มินจู (ชื่อตัวละคร)  
ภาษามอญ ตัวอย่างเช่น เม้ยเจิง (ชื่อตัวละคร) 
ภาษากะเหรี่ยง ได้แก่ มะข่ิน (กุหลาบสีแดง) 
ภาษาฮิบรู ได้แก่ เบ็น (ลูกชาย) 
และพบชื่อท่ีประกอบด้วย 2 ภาษาดังน้ี 
ภาษาไทยและภาษาบาลี เช่น นํ้ามนต์, แทนคุณ, เหนือเมฆ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  เช่น ต้นโอ๊ค, หมีพูห์, ใบเฟิร์น 
รวมท้ังพบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา ได้แก่ 
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ตัวอย่างเช่น  นาว (ปัจจุบันน้ีหรือ

มะนาว),  เอม (จุดมุ่งหมายหรืออ่ิมเอมใจ) 
ภาษาไทยหรือภาษาฝรั่งเศส ตัวอย่างเช่น โนรา (แสงสว่างหรือ

มโนราห์)   
ภาษาไทยหรือภาษาจีน ตัวอย่างเช่น  เทียน (ฟ้าหรือเทียนไข) 
ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 1 ชื่อ   ไน้ (ดอกบัวหรือความดี) 
จากชื่อเล่นจํานวน 1315 ชื่อ จําแนกตามภาษาเรียงตามลําดับมาก

ไปน้อยดังน้ี  ภาษาไทย 714 ชื่อหรือร้อยละ  54.14 ภาษาอังกฤษ 317 ชื่อ
หรือร้อยละ 24.11 ภาษาบาลี 107 ชื่อหรือร้อยละ 8.21 ภาษาจีน 87 ชื่อ
หรือร้อยละ 6.62 ภาษาอาหรับ 35 ชื่อหรือร้อยละ  2.66 ภาษาญ่ีปุ่น 13 ชื่อ
หรือร้อยละ 0.99 ภาษาฝรั่งเศส 9 ชื่อหรือร้อยละ  0.68  ภาษาเยอรมัน 
ภาษาเขมร และภาษามาเลย์ภาษาละ 3 ชื่อหรือร้อยละ  ภาษาอิตาเลียน 
ภาษาสเปนและภาษาเกาหลีภาษาละ 2 ชื่อหรือร้อยละ 0.23 ภาษามอญ 
ภาษากะเหรี่ยง และภาษาฮิบรู  ภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.08   
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นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 16 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 7 ชื่อ แบ่งเป็น
ภาษาไทยและภาษาบาลี 4 ชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ   พบชื่อท่ี
จงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 
12 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  6 ชื่อ  ภาษาไทยหรือภาษา
ฝรั่งเศส 1 ชื่อ  ภาษาไทยหรือภาษาจีน 1 ชื่อ  ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 1 
ชื่อ   ดังแสดงผลโดยย่อในตารางท่ี 3.9 และแผนภาพท่ี 3.9 

ภาษา จํานวน ร้อยละ 
ไทย 712 54.14 
อังกฤษ 317 24.11 
บาลี 108 8.21 
จีน 87 6.62 
อาหรับ 35 2.66 

ญ่ีปุ่น 13 0.99 
ฝร่ังเศส 9 0.68 
ไทยหรืออังกฤษ 6 0.46 
ไทยและบาลี 4 0.30 
เยอรมัน 3 0.23 
เขมร 3 0.23 
มาเลย์ 3 0.23 
ไทยและอังกฤษ 3 0.23 
อิตาเลียน 2 0.15 
สเปน 2 0.15 
เกาหลี 2 0.15 
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ภาษา จํานวน ร้อยละ
มอญ 1 
กะเหร่ียง 1 
ฮิบรู 1 
ไทยหรือจีน 1 
อังกฤษหรือจีน 1 
ไทยหรือฝร่ังเศส 1 
รวม 1,315 

ตารางท่ี 3.9 ภาษาของช่ือเล่น 

แผนภาพท่ี 3.9 ภาษาของช่ือเล่น 

ร้อยละ 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
0.08 
100 
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3.1 ภาษาท่ีใช่ในช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
เม่ือจําแนกภาษาท่ีใช้ในชื่อเล่นตามเพศ  พบว่าชื่อเล่นของกลุ่ม

ตัวอย่างเพศชายท้ังหมด 517 ชื่อมีการใช้ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 14 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 214 ชื่อหรือร้อยละ  41.39 ภาษาอังกฤษ 143 ชื่อ
หรือร้อยละ 27.66 ภาษาบาลี 72 ชื่อหรือร้อยละ 13.93 ภาษาจีน 41 ชื่อ
หรือร้อยละ 7.93 ภาษาอาหรับ 17 ชื่อหรือร้อยละ 3.29 ภาษาญ่ีปุ่น 7 ชื่อ
หรือร้อยละ 1.35  ภาษาเยอรมัน 3 ชื่อหรือร้อยละ 0.58 ภาษาเขมร ภาษา
มาเลย์ และเกาหลีภาษาละ 2 ชื่อหรือร้อยละ 0.39  ภาษาอิตาเลียน ภาษา
สเปน ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศสและภาษาฮิบรูภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 
0.19     

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 10 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 6 ชื่อ แบ่งเป็น
ภาษาไทยและภาษาบาลี 4 ชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2 ชื่อ   พบชื่อท่ี
จงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 
4 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  3 ชื่อ  และภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีน 1 ชื่อ   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงท้ังหมด 498 ชื่อ มีการใช้ภาษา
ท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 498 ชื่อหรือร้อยละ  
63.12 ภาษาอังกฤษ 174 ชื่อหรือร้อยละ 22.05 ภาษาบาลี 36 ชื่อหรือร้อย
ละ 4.56 ภาษาจีน 46 ชื่อหรือร้อยละ 5.83 ภาษาอาหรับ 18 ชื่อหรือร้อยละ 
2.28 ภาษาญ่ีปุ่น 6 ชื่อหรือร้อยละ 0.76  ภาษาเขมร ภาษามาเลย์ ภาษาอิ
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ตาเลียน ภาษาสเปน ภาษากะเหรี่ยงและมอญภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 
0.13   

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 6 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 1 ชื่อ คือเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 
ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 5 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  3 ชื่อ ภาษาไทยหรือฝรั่งเศส1 ชื่อ และภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนอีก 1 ชื่อ  ดังแสดงผลโดยย่อในตารางท่ี 3.10 และแผนภาพท่ี 3.10 

 
 ชาย หญิง 

ไทย 214 (41.39%) 498 (63.12%) 

อังกฤษ 143 (27.66%) 174 (22.05%) 

บาลี 72 (13.93%) 36 (4.56%) 

จีน 41 (7.93%) 46 (5.83%) 

อาหรับ 17 (3.29%) 18 (2.28%) 

ภาษาอ่ืนๆ 30 (5.80%) 25 (3.13%) 

รวม 517 (100%) 798 (100%) 

X2 = 72.72 df =5  p< 0.0001 
ตารางท่ี 3.10 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.10 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 

 
ความแตกต่างท่ีเด่นชัดระหว่างภาษาท่ีใช้ในการต้ังชื่อเล่นของชาย

และหญิงคือ  เพศชายพบชื่อเล่นภาษาบาลีมากกว่าหญิง   แต่ชื่อเล่นของ
เพศหญิงพบเป็นภาษาไทยมากกว่าชาย 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
72.72 df =5  p< 0.0001 จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงมีชื่อเล่นท่ีมาจากภาษา
ต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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3.2 ภาษาท่ีใช่ในช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
เม่ือจําแนกภาษาท่ีใช้ในชื่อเล่นตามอายุ พบว่าชื่อเล่นของกลุ่ม

ตัวอย่างอายุ 0-10 ปีท้ังหมด 323  ชื่อมีการใช้ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 8 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 91 ชื่อหรือร้อยละ  39.22 ภาษาอังกฤษ 69 ชื่อหรือ
ร้อยละ 29.74 ภาษาบาลี 24 ชื่อหรือร้อยละ 10.34 ภาษาจีน 8 ชื่อหรือร้อย
ละ 3.45 ภาษาอาหรับ 23 ชื่อหรือร้อยละ 9.91 ภาษาญ่ีปุ่น 7 ชื่อหรือร้อย
ละ 3.02  ภาษาเกาหลี และภาษาสเปน 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.43 

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 8 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 6 ชื่อ แบ่งเป็น
ภาษาไทยและภาษาบาลี 3 ชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ   พบชื่อท่ี
จงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 
2 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  1 ชื่อ  และภาษาไทยหรือภาษา
ฝรั่งเศส 1 ชื่อ   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 13-22 ปีท้ังหมด 271 ชื่อมีการใช้
ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 10 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 130 ชื่อหรือร้อยละ  
47.97 ภาษาอังกฤษ 86 ชื่อหรือร้อยละ 31.73 ภาษาบาลี 20 ชื่อหรือร้อย
ละ 7.38 ภาษาจีน 17 ชื่อหรือร้อยละ 6.27 ภาษาฝรั่งเศส 5 ชื่อหรือร้อยละ 
1.85  ภาษาอาหรับ 3 ชื่อหรือร้อยละ 1.11  ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาเยอรมัน
ภาษาละ 2 ชื่อหรือร้อยละ 0.74  ภาษาอิตาเลียนและภาษาสเปนภาษาละ 1 
ชื่อหรือร้อยละ 0.37   

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 4 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือ พบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   
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(ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  2 ชื่อ 
ภาษาไทยหรือภาษาจีน 1 ชื่อ และภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนอีก 1 ชื่อ   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-34 ปีท้ังหมด 462 ชื่อ มีการใช้
ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 13 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 259 ชื่อหรือร้อยละ  
56.06 ภาษาอังกฤษ 122 ชื่อหรือร้อยละ 26.41 ภาษาบาลี 34 ชื่อหรือร้อย
ละ 7.36 ภาษาจีน 24 ชื่อหรือร้อยละ 5.19 ภาษาอาหรับ 7 ชื่อหรือร้อยละ 
1.52 ภาษาญ่ีปุ่น 4 ชื่อหรือร้อยละ 0.87  ภาษาฝรั่งเศส 3 ชื่อหรือร้อยละ 
0.65   ภาษาเยอรมัน ภาษามาเลย์ ภาษาอิตาเลียน ภาษากะเหรี่ยง ภาษา
ฮิบรูและภาษามอญภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.22 

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 3 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 2 ชื่อ คือเป็น
ภาษาไทยและภาษาบาลี 1 ชื่อ  เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 1 ชื่อ   
และพบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 
ภาษา) อีก 1 ชื่อ คือเป็นได้ท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 37-46  ปีท้ังหมด 203 ชื่อ มีการใช้
ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 8 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 125 ชื่อหรือร้อยละ  
61.58 ภาษาอังกฤษ 40 ชื่อหรือร้อยละ 19.70 ภาษาบาลี 15 ชื่อหรือร้อย
ละ 7.39 ภาษาจีน 18 ชื่อหรือร้อยละ 8.87 ภาษาอาหรับ ภาษาฝรั่งเศส 
ภาษาญ่ีปุ่น และภาษาเขมรภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.49  

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 1 
ชื่อท่ีมีลักษณะคือ พบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   
(ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) คือเป็นได้ท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
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ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 49-60 ปีท้ังหมด 147 ชื่อมีการใช้
ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 6 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 107 ชื่อหรือร้อยละ  
72.79 ภาษาบาลี 15 ชื่อหรือร้อยละ 10.20 ภาษาจีน 20 ชื่อหรือร้อยละ 
13.61 ภาษามาเลย์และภาษาเขมร ภาษาละ 2 ชื่อหรือร้อยละ 1.36  ภาษา
อาหรับ 1 ชื่อหรือร้อยละ 0.68  ดังแสดงผลโดยย่อในตารางท่ี 3.11 และ
แผนภาพท่ี 3.11 

 0-10 ปี 13-22 ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 

ไทย 
91 

(19.61%) 
130 

(47.97%) 
259 

(56.06%) 
125 

(61.58%) 
107 

(72.79%) 

อังกฤษ 
69 

 (29.74%) 
86 

 (31.73%) 
122 

(26.41%) 
40 

(19.70%) 
0  

(0%) 

บาลี 
24  

(10.34%) 
20 

(7.38%) 
34 

(7.36%) 
15 

(7.39%) 
15  

(10.20%) 

จีน 
8  

(3.45%) 
17  

(6.27%) 
24  

(5.19%) 
18 

(8.87%) 
20  

(13.61%) 

อาหรับ 
23  

(9.91%) 
3  

(1.11%) 
7 

(1.52%) 
1 

(0.49%) 
1  

(0.68%) 
ภาษา
อ่ืนๆ 

17  
(7.33%) 

15 
(5.54%) 

16 
(3.46%) 

4 
(1.97%) 

4  
(2.72%) 

รวม 
232  

(100%) 
271  

(100%) 
462 

(100%) 
203 

(100%) 
147  

(100%) 
X2 = 157.64  df =20  p < 0.0001 

ตารางท่ี 3.11 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามรุ่นอายุ 
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แผนภาพท่ี 3.11 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามรุ่นอายุ 

จากข้อมูลพบว่าในกลุ่มอายุท่ีน้อยลงพบชื่อเล่นภาษาไทยน้อยลง
เรื่อยๆ   พบชื่อเล่นอังกฤษมากข้ึนเรื่อยๆ  แต่ไม่พบชื่อเล่นภาษาอังกฤษเลย
ในรุ่นอายุมากสุด   ชื่อเล่นภาษาจีนก็พบน้อยลงเรื่อยๆเช่นกัน   และน่าสัก
เกตว่ามีการต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาอาหรับมากข้ึนอย่างก้าวกระโดดในรุ่นอายุท่ี
น้อยท่ีสุด 
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เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
157.64  df =20  p < 0.0001 จึงสรุปได้ว่ารุ่นอายุท่ีแตกต่างกันมีชื่อเล่น
ท่ีมาจากภาษาต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.3 ภาษาท่ีใช้ในช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
เม่ือจําแนกภาษาท่ีใช้ในชื่อเล่นตามศาสนา  พบว่าชื่อเล่นของกลุ่ม

ตัวอย่างชาวพุทธท้ังหมด 1180 ชื่อมีการใช้ภาษาท่ีต้ังชื่อท้ังหมดจํานวน 14 
ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 214 ชื่อหรือร้อยละ  57.12 ภาษาอังกฤษ 274 ชื่อ
หรือร้อยละ 23.22 ภาษาบาลี 99 ชื่อหรือร้อยละ 8.39 ภาษาจีน 84 ชื่อหรือ
ร้อยละ 7.12 ภาษาญ่ีปุ่น 12 ชื่อหรือร้อยละ 1.02  ภาษาอาหรับและสเปน
อย่างละ 2 ชื่อหรือร้อยละ 0.17 ฝรั่ ง เศส 7 ชื่อ หรือร้อยละ 0.59 
ภาษาเยอรมันและภาษาเขมรภาษาละ 3 ชื่อหรือร้อยละ 0.25  ภาษามาเลย์ 
ภาษาเกาหลี ภาษากะเหรี่ยง และภาษามอญภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อยละ 
0.08  

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 12 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 7 ชื่อ แบ่งเป็น
ภาษาไทยและภาษาบาลี 4 ชื่อ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 3 ชื่อ   พบชื่อท่ี
จงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 
8 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  6 ชื่อ  ภาษาไทยหรือภาษาจีน 1 
ชื่อ และภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน 1 ชื่อ   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวคริสต์ท้ังหมด 94 ชื่อ มีการใช้ภาษาท่ีต้ัง
ชื่อท้ังหมดจํานวน 8ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 34 ชื่อหรือร้อยละ  36.17 
ภาษาอังกฤษ 42 ชื่อหรือร้อยละ 44.68 ภาษาบาลี 9 ชื่อหรือร้อยละ 9.57 
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ภาษาจีน 3 ชื่อหรือร้อยละ 3.19  ภาษาญ่ีปุ่นและภาษาฝรั่งเศสภาษษละ 2 
ชื่อหรือร้อยละ 2.13  ภาษาอิตาเลียนและภาษาฮิบรูภาษาละ 1 ชื่อหรือร้อย
ละ 1.06 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมท้ังหมด 41 ชื่อ มีการใช้ภาษา
ท่ี ต้ั งชื่ อ ท้ั งหมด 5ภาษา ไ ด้แก่  ภาษาไทย 4 ชื่ อหรือร้อยละ  9.76 
ภาษาอังกฤษ 1 ชื่อหรือร้อยละ 2.44 ภาษาอาหรับ 33 ชื่อหรือร้อยละ 
80.49 ภาษามาเลย์ 2 ชื่อหรือร้อยละ 4.88  ภาษาอิตาเลียน 1 ชื่อหรือร้อย
ละ 2.44 

นอกจากพบชื่อท่ีเป็นภาษาใดภาษาหน่ึงข้างต้นแล้ว  ยังพบว่ามี 6 
ชื่อท่ีมีลักษณะพิเศษ คือประกอบด้วยภาษา 2 ภาษาจํานวน 1 ชื่อ คือเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พบชื่อท่ีจงใจต้ังให้พ้องกับเสียงของภาษา 2 
ภาษา   (ตีความเป็นได้ท้ัง 2 ภาษา) อีก 5 ชื่อ คือเป็น ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ  3 ชื่อ ภาษาไทยหรือฝรั่งเศส 1 ชื่อ และภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีนอีก 1 ชื่อ  ดังแสดงผลโดยย่อในตารางท่ี 3.12 และแผนภาพท่ี 3.12 
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 พุทธ คริสต์ อิสลาม 

ไทย 674 (57.12%) 34 (36.17%) 4 (9.76%) 

อังกฤษ 274 (23.22%) 42 (44.68%) 1 (2.44%) 

บาลี 99 (8.39%) 9 (9.57%) 0 (0%) 

จีน 84 (7.12%) 3 (3.19%) 0 (0%) 

อาหรับ 2 (0.17%) 0 (0%) 33 (80.49%) 

ภาษาอ่ืนๆ 47 (3.98%) 6 (6.38%) 3 (7.32%) 

รวม 1180 (100%) 94 (100%) 41 (100%) 

X2 = 1021.00 df =10  p<0.0001 
ตารางท่ี 3.12 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
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แผนภาพท่ี 3.12 ภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 

ลักษณะเด่นท่ีเห็นได้ชัดคือการท่ีกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ี
เป็นภาษาอาหรับมากกว่าภาษาอ่ืนๆ   และมีความแตกต่างอย่างมากกับกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีเป็นชาวพุทธและชาวคริสต์    ส่วนชาวพุทธและชาวคริสต์มีความ
แตกต่างกันอย่างเด่นชัดท่ีจํานวนชื่อเล่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ชาว
คริสต์มีชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าไทย ส่วนชาวพุทธเป็นไปในทาง
ตรงกันข้ามคือมีชื่อเล่นภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 
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เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
1021.00 df =10  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าผู้มีศาสนาต่างกันมีชื่อเล่นท่ีมา
จากภาษาต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่า C เพศ มีค่า 0.23  C อายุมีค่า 
0.33  C ศาสนามีค่า0.66   ดังน้ันปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อภาษาของชื่อเล่น
เรียงลําดับจากมาไปน้อยคือ ศาสนา อายุ และ เพศ 

 

4. เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่น 
จากชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 ชื่อพบว่าเป็นชื่อท่ีต้ังข้ึน

โดยไม่เจาะจงภาษาหรือไม่ทราบเหตุผล 896 ชื่อ   ผู้วิจัยจึงนําชื่อเล่นมา
พิจารณาเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวนเพียง 419 ชื่อ  สามารถแบ่งกลุ่ม
ของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม เรียงตามลําดับมากไปน้อยได้ดังน้ี  

-เหตุผลด้านเชื้อชาติ 
ตัวอย่างเช่น “เป็นคนไทย”,  “เพราะแม่มีเชื้อสายมอญ”,  “บิดา

มารดาเป็นคนจีน มีเชื้อสายจีน”, “ปู่กับย่ามาจากเมืองจีน”, “เพราะพ่อแม่ท่ี
เป็นคนต้ังให้เป็นคนจีนอพยพมาอยู่เมืองไทย”, “มีบรรพบุรุษเป็นคนจีน”, 
“จงใจให้เป็นภาษาไทย  เพราะเป็นคนไทยแท้โดยกําเนิด” ฯลฯ 

-เหตุผลด้านศาสนา 
ตัวอย่างเช่น “เป็นภาษาของพระเจ้า”,  “เป็นมุสลิม”,  “เป็นภาษา

หลักของผู้นับถือศาสนาอิสลาม”, “เป็นภาษาเดียวกับคัมภีร์อัลกุรอาน และมี
กล่าวในคัมภีร์ด้วย” ฯลฯ 

-เหตุผลด้านความง่าย 
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ตัวอย่างเช่น “ออกเสียงง่าย”, “เข้าใจง่ายดี เรียกง่าย”, “ให้เรียก
ง่ายและมีความเป็นไทย”, “ภาษาไทยต้ังง่าย เข้าใจง่าย” ฯลฯ 

-เหตุผลด้านความโดดเด่น 
ตัวอย่างเช่น “เท่ดี”, “จะได้ไม่เชย”, “ทันสมัย”, “แปลก ไม่ซํ้า

ใคร” ฯลฯ 
-เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 
ตัวอย่างเช่น “คุณแม่เริ่มต้ังครรภ์ท่ีญ่ีปุ่น เพราะคุณพ่อคุณแม่อยู่ท่ี

ญ่ีปุ่นในช่วงน้ันพอดี”, “เพราะขณะท่ีต้ังชื่อ คุณพ่ออยู่ต่างประเทศ”,  “แม่
เป็นครูสอนภาษาอังกฤษ”, “แม่ชอบอ่านการ์ตูนญ่ีปุ่น”  “ชื่นชมหนังจีนเป็น
พิเศษ”  ฯลฯ 

- เหตุผลด้านความเป็นสากล 
ตัวอย่างเช่น “อินเตอร์ดี”, “จะได้ไม่มีปัญหาเวลาไปต่างประเทศ”, 

“ต่างชาติเรียกง่าย”, “เวลาเรียนต่างประเทศจะได้ไม่มีใครเรียกผิด” ฯลฯ 
- เหตุผลอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น  “ตอนเกิดได้มีภาพยนต์จีนเรื่องไซอ๋ิวเล่นอยู่”, “รัก

ประเทศไทยค่ะ”, “ไม่อยากกระแดะ” “ฟังดูเรียบร้อยดี” “เกิดท่ีอเมริกา 
ย้ายกลับมาตอน 2 ขวบ” ฯลฯ 

เม่ือพิจารณาจากชื่อเล่นท่ีมีการระบุเหตุผลของการเลือกใช้ภาษา 
419 ชื่อ พบว่ามีเหตุผลด้านเชื้อชาติ 170 ชื่อหรือร้อยละ 40.57 เหตุผลด้าน
เป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 56 ชื่อ หรือร้อยละ 13.37 เหตุผลด้านศาสนา 
45 ชื่อ หรือร้อยละ 10.74  เหตุผลด้านความง่ายในการเรียก  35 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 8.35  เหตุผลด้านความโดดเด่น 34 ชื่อ หรือร้อยละ 8.11 เหตุผล
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ส่วนบุคคลของพ่อแม่ 26 ชื่อ หรือร้อยละ 6.21 เหตุผลด้านความเป็นสากล 
25 ชื่อ หรือร้อยละ 5.97  และเหตุผลอ่ืนๆรวมกันอีก 28 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.68  ดังแสดงในตารางท่ี 3.13 และแผนภาพท่ี 3.13 

 จํานวนชื่อ ร้อยละ 
เชื้อชาติ 170 40.57 
ความนิยม 56 13.37 

ศาสนา 45 10.74 
เรียกง่าย 35 8.35 
โดดเด่น 34 8.11 
เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม ่ 26 6.21 
สากล 25 5.97 
อ่ืนๆ 28 6.68 
รวม 896 100 

ตารางท่ี 3.13 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่น 

แผนภาพท่ี 3.13 เหตุผลในการเลอืกภาษาของช่ือเล่น 

เชื )อชาติ, 170

ศาสนา, 45

สว่นบคุคลของพอ่แม,่ 
26

เรียกง่าย, 35

เป็นสากล, 25

เป็นที#นิยม, 56

โดดเด่น, 34
อื#นๆ, 28
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4.1 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
 จากชื่อเล่นท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 419 ชื่อ จําแนก
ตามเพศของเจ้าของชื่อพบว่าเป็นชื่อเล่นของเพศชายจํานวน 167 ชื่อ  
สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม เหตุผลด้านเชื้อชาติ 59 ชื่อหรือ
ร้อยละ 35.33 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 19 ชื่อ หรือร้อยละ 
11.38 เหตุผลด้านศาสนา 23 ชื่อ หรือร้อยละ 13.77  เหตุผลด้านความง่าย
ในการเรียก  4 ชื่อ หรือร้อยละ 2.40  เหตุผลด้านความโดดเด่น 30 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 17.96 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 12 ชื่อ หรือร้อยละ 7.19 
เหตุผลด้านความเป็นสากล 16 ชื่อ หรือร้อยละ 9.58  และเหตุผลอ่ืนๆ
รวมกันอีก 4 ชื่อ หรือร้อยละ 2.40   

ชื่อเล่นของเพศหญิงท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 252 ชื่อ 
สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม เหตุผลด้านเชื้อชาติ 111 ชื่อ
หรือร้อยละ 44.05 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 28 ชื่อ หรือร้อย
ละ 11.11 เหตุผลด้านศาสนา 22 ชื่อ หรือร้อยละ 8.73  เหตุผลด้านความ
ง่ายในการเรียก  31 ชื่อ หรือร้อยละ 12.30  เหตุผลด้านความโดดเด่น 13 
ชื่อ หรือร้อยละ 5.16 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 14 ชื่อ หรือร้อยละ 5.56 
เหตุผลด้านความเป็นสากล 9 ชื่อ หรือร้อยละ 3.57  และเหตุผลอ่ืนๆรวมกัน
อีก 24 ชื่อ หรือร้อยละ 9.52  ดังแสดงในตารางท่ี 3.14 และแผนภาพท่ี 
3.14 

 
 
 



64 
 

 ชาย หญิง 
เชื้อชาติ 59 (35.33%) 111 (44.05%) 
ความนิยม 19 (11.38%) 28 (11.11%) 

ศาสนา 23 (13.77%) 22 (8.73%) 
เรียกง่าย 4 (2.40%) 31 (12.30%) 
โดดเด่น 30 (17.96%) 13 (5.16%) 
เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม ่ 12 (7.19%) 14 (5.56%) 
สากล 16 (9.58%) 9 (3.57%) 
อ่ืนๆ 4 (2.40%) 24 (9.52%) 
รวม 167 (100%) 252 (100%) 

X2 = 46.261 df =8  p<0.0001 
แผนภาพท่ี 3.14 เหตุผลในการเลอืกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.14 เหตุผลในการเลอืกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 

 
จากข้อมูลพบว่าการเลือกภาษาในการต้ังชื่อเล่นของเพศชายน้ัน

คํานึงถึงความโดดเด่นและความเป็นสากลมากกว่าเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด  
ในขณะท่ีการเลือกภาษาในการต้ังชื่อเล่นของเพศหญิงคํานึงถึงความง่ายใน
การเรียกและเชื้อชาติมากกว่า 
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เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
46.261 df =8  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงมีเหตุผลในการเลือก
ภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4.2 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
จากชื่อเล่นท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 419 ชื่อ จําแนก

ตามอายุของเจ้าของชื่อพบว่าเป็นชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 0-10 ปี จํานวน 103 
ชื่อ  สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม คือ เหตุผลด้านเชื้อชาติ 20 
ชื่อหรือร้อยละ 19.42 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 20 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 19.42 เหตุผลด้านศาสนา 28 ชื่อ หรือร้อยละ 27.18  เหตุผลด้าน
ความง่ายในการเรียก  3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.91  เหตุผลด้านความโดดเด่น 14 
ชื่อ หรือร้อยละ 13.59 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 6 ชื่อ หรือร้อยละ 5.83 
เหตุผลด้านความเป็นสากล 7 ชื่อ หรือร้อยละ 6.80  และเหตุผลอ่ืนๆรวมกัน
อีก 5 ชื่อ หรือร้อยละ 4.85   

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 13-22 ปีท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษามี
จํานวน 91 ชื่อ สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม คือเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ 25 ชื่อหรือร้อยละ 27.47 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 
21 ชื่อ หรือร้อยละ 23.08 เหตุผลด้านศาสนา 3 ชื่อ หรือร้อยละ 3.30  
เหตุผลด้านความง่ายในการเรียก  9 ชื่อ หรือร้อยละ 9.89  เหตุผลด้านความ
โดดเด่น 14 ชื่อ หรือร้อยละ 10.99 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 9 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 9.89 เหตุผลด้านความเป็นสากล 7 ชื่อ หรือร้อยละ 7.69  และ
เหตุผลอ่ืนๆรวมกันอีก 7 ชื่อ หรือร้อยละ 7.69  
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ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 25-34 ปีท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษามี
จํานวน 131 ชื่อ สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม คือเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ 65 ชื่อหรือร้อยละ 49.62 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 7 
ชื่อ หรือร้อยละ 5.34 เหตุผลด้านศาสนา 9 ชื่อ หรือร้อยละ 3.87  เหตุผล
ด้านความง่ายในการเรียก  12 ชื่อ หรือร้อยละ 9.16  เหตุผลด้านความโดด
เด่น 6 ชื่อ หรือร้อยละ 4.58 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 7 ชื่อ หรือร้อยละ 
5.34 เหตุผลด้านความเป็นสากล 9 ชื่อ หรือร้อยละ 6.87  และเหตุผลอ่ืนๆ
รวมกันอีก 16 ชื่อ หรือร้อยละ 12.21   

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 37-46 ปีท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษามี
จํานวน 58 ชื่อ สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 9 กลุ่ม คือเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ 29 ชื่อหรือร้อยละ 50.00 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 8 
ชื่อ หรือร้อยละ 13.79 เหตุผลด้านศาสนา 2 ชื่อ หรือร้อยละ 3.45  เหตุผล
ด้านความง่ายในการเรียก  9 ชื่อ หรือร้อยละ 15.52  เหตุผลด้านความโดด
เด่น 4 ชื่อ หรือร้อยละ 6.90 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 4 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.90 เหตุผลด้านความเป็นสากล 2 ชื่อ หรือร้อยละ 3.45   

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 49-60 ปีท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษามี
จํานวน 36 ชื่อ สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 3 กลุ่ม คือเหตุผลด้าน
เชื้อชาติ 31 ชื่อหรือร้อยละ 89.11 เหตุผลด้านศาสนา 3 ชื่อ หรือร้อยละ 
8.33  เหตุผลด้านความง่ายในการเรียก  2 ชื่อ หรือร้อยละ 5.56  ดังแสดง
ในตารางท่ี 3.15 และแผนภาพท่ี 3.15 
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 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
เชื้อชาติ 20 

(19.42%) 
25 

(27.47%) 
65 

(49.62%) 
29 

(50.00%) 
31 

(86.11%) 
ความนิยม 20 

(19.42%) 
21 

(23.08%) 
7  

(6.87%) 
8 

(13.79%) 
0  

(0.00%) 
ศาสนา 28 

(27.18%) 
3  

(3.30%) 
9  

(6.87%) 
2  

(3.45%) 
3  

(8.33%) 
เรียกง่าย 3  

(2.91%) 
9  

(9.89%) 
12 

(9.16%) 
9 

(15.52%) 
2  

(5.56%) 
โดดเด่น 14 

(13.59%) 
10 

(10.99%) 
6 

 (4.58%) 
4  

(6.90%) 
0  

(0.00%) 
เหตุผลส่วน
บุคคลของ
พ่อแม่ 

6  
(5.83%) 

9  
(9.89%) 

7  
(5.34%) 

4  
(6.90%) 

0  
(0.00%) 

สากล 7 
(6.80%) 

7  
(7.69%) 

9  
(6.87%) 

2  
(6.87%) 

0  
(0.00%) 

อ่ืนๆ 5  
(4.85%) 

7  
(7.69%) 

16 
(12.21%) 

0  
(0.00%) 

0  
(0.00%) 

รวม 103 
(100%) 

9 
(100%) 

131 
(100%) 

58  
(100%) 

36  
(100%) 

X2 = 46.261 df =8  p<0.0001 
ตารางท่ี 3.15 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
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แผนภาพท่ี 3.15 เหตุผลในการเลอืกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 

 
เหตุผลในการเลือกต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาใดๆมีความหลากหลายมาก

ข้ึนในกลุ่มอายุน้อย   เหตุผลหลักในการเลือกภาษาเพ่ือต้ังชื่อเล่นของกลุ่ม
อายุมากคือเชื้อชาติของเจ้าของชื่อ  เหตุผลน้ีลดความสําคัญลงเรื่อยๆในกลุ่ม
อายุท่ีน้อยลงรวมท้ังด้วย  ตรงกันข้ามกับเหตุผลด้านความโดดเด่นและความ
เป็นสากลท่ีมีมากในกลุ่มอายุน้อยกว่า  ท่ีน่าสังเกตก็คือในกลุ่มอายุน้อยท่ีสุด
มีการเลือกภาษาโดยเหตุผลของศาสนามากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 

เน่ืองจากจํานวนผู้ระบุเหตุผลการเลือกภาษาของชื่อเล่นในกลุ่มอายุ 
49-60 ปีมีจํานวนน้อยและมีความหลากหลายในระดับตํ่ามาก  ทําให้ไม่
สามารถนําภาพรวมท้ังหมดมาคํานวณค่าไคสแควร์เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานได้ว่า
อายุท่ีแตกต่างกันมีเหตุผลการเลือกใช้ภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันหรือไม่  
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ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้รวมกลุ่มตัวอย่างอายุมากท่ีสุด 2 กลุ่มเข้าด้วยกันคือ 37-46 
ปีและ 49-60 ปี ดังตารางท่ี 3.10 พบว่า X2 = 115.12 df =21  p<0.0001 
จึงสรุปได้ว่าอายุท่ีต่างกันมีเหตุผลในการเลือกภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 
37-46 ปี, 
49-60 ปี 

เชื้อชาติ 20 25 65 60 
ความนิยม 20 21 7 8 

ศาสนา 28 3 9 5 
เรียกง่าย 3 9 12 11 
โดดเด่น 14 10 6 4 
เหตุผลส่วน
บุคคลของพ่อแม ่

6 9 7 4 

สากล 7 7 9 2 
อ่ืนๆ 5 7 16 0 
รวม 103 91 131 94 

X2 = 115.12 df =21  p<0.0001  
ตารางท่ี 3.16 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุเพ่ือพิสูจน์สมมตุิฐาน 

 

4.3 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
 จากชื่อเล่นท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 419 ชื่อ จําแนก
ตามศาสนาของเจ้าของชื่อพบว่าเป็นชื่อเล่นของชาวพุทธจํานวน 348 ชื่อ  
สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 10 กลุ่ม เหตุผลด้านเชื้อชาติ 160 ชื่อ
หรือร้อยละ 45.98 เหตุผลด้านเป็นภาษาท่ีได้รับความนิยม 47 ชื่อ หรือร้อย
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ละ 13.51 เหตุผลด้านศาสนา 2 ชื่อ หรือร้อยละ 0.57  เหตุผลด้านความง่าย
ในการเรียก  31 ชื่อ หรือร้อยละ 8.91  เหตุผลด้านความโดดเด่น 36 ชื่อ 
หรือร้อยละ 10.34 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 24 ชื่อ หรือร้อยละ 6.90 
เหตุผลด้านความเป็นสากล 21 ชื่อ หรือร้อยละ 6.03  และเหตุผลอ่ืนๆ
รวมกันอีก 27 ชื่อ หรือร้อยละ 7.76   

ชื่อเล่นของชาวคริสต์ท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 36 ชื่อ 
สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 9 กลุ่ม เหตุผลด้านเชื้อชาติ 10 ชื่อหรือ
ร้อยละ 27.78 เหตุผลด้านศาสนา 8 ชื่อ หรือร้อยละ 22.22  เหตุผลด้าน
ความง่ายในการเรียก  4 ชื่อ หรือร้อยละ 11.11  เหตุผลด้านความโดดเด่น 7
ชื่อ หรือร้อยละ 19.44 เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม่ 2 ชื่อ หรือร้อยละ 5.56 
เหตุผลด้านความเป็นสากล 4 ชื่อ หรือร้อยละ 11.11  และเหตุผลอ่ืนๆ 1 ชื่อ 
หรือร้อยละ 2.78   

ส่วนชื่อเล่นของชาวมุสลิมท่ีระบุเหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 35 
ชื่อ ทุกชื่อให้เหตุผลว่าเลือกชื่อเล่นเป็นภาษาน้ีด้วยเหตุผลทางศาสนา ดัง
แสดงในตารางท่ี 3.17 และแผนภาพท่ี 3.16 
 พุทธ คริสต์ อิสลาม 
เชื้อชาติ 160 (45.98%) 10 (27.78%) 0 (0.00%) 
ความนิยม 47 (13.51%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) 

ศาสนา 2 (0.57%) 8 (22.22%) 35 (100%) 
เรียกง่าย 31(8.91%) 4 (11.11%) 0 (0.00%) 
โดดเด่น 36 (10.34%) 7 (19.44%) 0 (0.00%) 
เหตุผลส่วนบุคคล
ของพ่อแม ่

24 (6.90%) 2 (5.56%) 0 (0.00%) 
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 พุทธ คริสต์ อิสลาม 
สากล 21 (6.03%) 4 (11.11%) 0 (0.00%) 
อ่ืนๆ 27 (7.76%) 1 (2.78%) 0 (0.00%) 
รวม 348 (100%) 36 (100%) 35(0.00%) 

ตารางท่ี 3.17 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 

 

 
แผนภาพท่ี 3.16 เหตุผลในการเลอืกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
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สิ่งท่ีน่าสังเกตคือในกลุ่มผู้ท่ีเป็นชาวพุทธมีการเลือกภาษาของชื่อเล่น
โดยคํานึงถึงเหตุผลด้านเชื้อชาติมากกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด  แต่คํานึงถึง
เหตุผลด้านศาสนาน้อยมาก    ต่างไปจากกลุ่มท่ีไม่ใช่ชาวพุทธซ่ึงคํานึงถึง
เหตุผลทางศาสนามากกว่า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มชาวมุสลิมน้ันทุกคนท่ี
ระบุเหตุผลของการเลือกภาษาของชื่อเล่นล้วนแต่ให้เหตุผลของศาสนาท้ังสิ้น   
เหตุผลด้านความนิยมก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพบในเฉพาะกลุ่มชาวพุทธเท่าน้ัน 
และพบในจํานวนท่ีมากพอสมควร 

เน่ืองจากจํานวนผู้ระบุเหตุผลการเลือกภาษาของชื่อเล่นในกลุ่ม
มุสลิมมีความหลากหลายในระดับตํ่ามาก  ทําให้ไม่สามารถนําภาพรวม
ท้ังหมดมาคํานวณค่าไคสแควร์เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานได้ว่าศาสนาท่ีแตกต่าง
กันมีเหตุผลการเลือกใช้ภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันหรือไม่  ดังน้ันผู้วิจัยจึง
ได้รวมกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่ชาวพุทธเข้าด้วยกัน ดังตารางท่ี 3.18 พบว่า X2 = 
227.89 df =7  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าชาวพุทธและผู้ท่ีไม่ใช่ชาวพุทธมี
เหตุผลในการเลือกภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

 พุทธ ไม่ใช่ชาวพุทธ (คริสต์, มุสลิม) 
เชื้อชาติ 160 10 
ความนิยม 47 0 

ศาสนา 2 43 
เรียกง่าย 31 4 
โดดเด่น 36 7 
เหตุผลส่วนบุคคลของพ่อแม ่ 24 2 
สากล 21 4 
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 พุทธ ไม่ใช่ชาวพุทธ (คริสต์, มุสลิม) 
อ่ืนๆ 27 1 
รวม 348 71 

X2 = 227.89 df =7  p<0.0001 
ตารางท่ี 3.18 เหตุผลในการเลือกภาษาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนาเพ่ือพิสูจน์

สมมตุิฐาน 
 

คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่า Cเพศมีค่า 0.32   Cอายุมีค่า 
0.46  Cศาสนามีค่า 0.59  จึงเรียงลําดับอิทธิพลของตัวแปรท่ีมีผลต่อเหตุผล
ในการเลือกภาษาของชื่อเล่นจากมากไปน้อยคือ ศาสนา อายุ และเพศ 

 

5. ความหมายของช่ือเล่น  
จากชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 ชื่อพบว่า สามารถ

แบ่งกลุ่มของความหมายของชื่อดังกล่าวได้เป็น 19 กลุ่มดังน้ี 
- ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ 
เช่น ปัน, อุ้ม, เสริม, ดุ๊กด๊ิก, โม (ปรับแต่ง ย่อจาก “โมดิฟาย”) 
- ความหมายเก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ 
เช่น เบนซ์, ฟิล์ม, บอล, เบาะ, รถ, กระดุม, แพร 
- ความหมายเก่ียวกับคน 
เช่น หมวย,  บอย, หญิง, แขก, นัด (หลาน ย่อจาก “นัดดา”), น้อง, 

แหม่ม 
- ความหมายเก่ียวกับความรัก ความสุข 

 เช่น จอย, เฌอแตม (ฉันรักเธอ), แฮปป้ี, ขวัญ 
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- ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี 
 เช่น เก่ง, อะตอม, ณัฐ (นักปราชญ์), เอ็ง (เก่ง), โอห์ม 

- ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม 
เช่น ต๋ิม, เปรี้ยวหวาน, ลุฏฟี (อ่อนโยน), เพียวเพียว (บริสุทธิ์) 
- ชื่อเฉพาะ 

 เช่น แมทธิว (ชื่ออัครสาวก), บุสก้า (ชื่อหุ่นยนต์), เช (ชื่อนักปฏิวัติ), 
ต้ัม (ชื่อพระเอกในนิยาย), ซูวัยบะห์ (ชื่อแม่นมพระศาสดา) 

- ความหมายเก่ียวกับดอกไม้ พืช 
เช่น โรส, เฟิร์น, ต้นไทร, ใบตอง 
- ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญ 
เช่น เฟ่ืองฟู, ไนช์, ฮ้ัว (เจริญ), คนดี 
- ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี 
เช่น เค, หน่ึง, ใหม่, ท็อป, ต้น 
- ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ 
เช่น  ดาว, มารีน (ทะเล), วาโย (ลม), คะน้ิง (นํ้าค้างแข็ง), บีด (แสง

สว่าง), นิสรีน (กุหลาบขาว) 
- ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ 
เช่น เกียรติ, แม็กซ์, เอ้, ก้อง, เหนือเมฆ 
- ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า 
เช่น พลอย, คิน (ทอง), มีตังค์, จู (ไข่มุก)  
- ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ 

เช่น อ้วน, เล็ก, แดง, บิว (สวย), แป๋ว 
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- ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ 
 เช่น ใบบุญ, อิม (เจ้าแม่กวนอิม), วิชชี่ (พระวิษณุ), อิซมุดดีน (ผู้เชิด
ชูศาสนา) 

- ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี 
เช่น เมย์ (เ ดือนพฤษภาคม),  นนท์ (ดอยอินทนนท์),  ไลลา 

(กลางคืน), ตอนตอวี (ชื่อเมืองในอียิปต์) 
- ความหมายเก่ียวกับสัตว์ 
เช่น ปลา, เหมียว, มด, เอบิ (กุ้ง) 
- ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ 
เช่น เชอรี่, ปังปอนด์, หมูปิ้ง, แนน (ย่ีห้อนม) 
- ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายมากกว่า 1 
เช่น ต๋อง, หมิว, อ๊ัด, ปุ๋ม, แป๋ม, อันนา (แปลว่า “กระทงนา” หรือ 

“พระคุณ” ก็ได้), นาว (แปลว่า “มะนาว” หรือ “เวลาน้ี” ก็ได้), เอม 
(แปลว่า “หวานชื่นใจ” หรือ “เป้าหมาย” ก็ได้) 

ความหมายของชื่อเล่นแต่ละกลุ่มประกอบด้วยชื่อเล่นมีจํานวน
ดังต่อไปน้ี ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ 20 ชื่อ หรือร้อยละ 7.92    
ความหมายเก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 75 ชื่อ หรือร้อย
ละ 27.81     ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 95 ชื่อ หรือร้อยละ 36.72      
ความหมายเก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 92  ชื่อ หรือร้อยละ 31.69      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 44  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 17.63        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 
21 ชื่อ หรือร้อยละ 8.05    ชื่อเฉพาะ จํานวน 71 ชื่อ หรือร้อยละ 24.86     
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ความหมายเ ก่ียวกับดอกไม้ พืช จํานวน 91 ชื่อ หรือร้อยละ 34.36    
ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญจํานวน 26 ชื่อ หรือร้อยละ 10.96     
ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 77 ชื่อ หรือร้อยละ 
27.56    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 75 ชื่อ หรือร้อยละ 29.40    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 32 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 12.18    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 55 ชื่อ 
หรือร้อยละ 19.48    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 149 
ชื่อ หรือร้อยละ 66.24    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 30 
ชื่อ หรือร้อยละ 12.20    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 34 ชื่อ 
หรือร้อยละ 10.18     ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 138 ชื่อ หรือร้อยละ 
51.88    ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 92 ชื่อ หรือร้อยละ 
33.36   ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 98 ชื่อ 
หรือร้อยละ 37.52  แสดงในตารางท่ี 3.19 และแผนภาพท่ี 3.17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



78 
 
 จํานวนชื่อ ร้อยละ 
กริยาอาการ  20 7.92 
สิ่งของ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ  75 27.81 
คน  95 36.72 
ความรัก ความสุข  92 31.69 
ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี  44 17.63 
คุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม 21 8.05 
ชื่อเฉพาะ 71 24.86 
ดอกไม้ พืช  91 34.36 
ความดี ความเจริญ  26 10.96 
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี  77 27.56 
ธรรมชาติ 75 29.40 
ความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ  32 12.18 
ความมั่งค่ัง สิ่งมีค่า 55 19.48 
ลักษณะทางกายภาพ 149 66.24 
ศาสนาความเชื่อ  30 12.20 
เวลา สถานท่ี  34 10.18 
สัตว์ 138 51.88 
อาหาร ผลไม้  92 33.36 
ไม่มีความหมาย/มากกว่าหนึ่ง 98 37.52 
รวม 1315 100 

ตารางท่ี 3.19 ความหมายของช่ือเล่น 
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แผนภาพท่ี 3.17 ความหมายของช่ือเล่น 

 
5.1 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ  

 ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีท้ังหมด 517 ชื่อ มีความหมาย
เก่ียวกับกริยาอาการ   9 ชื่อ หรือร้อยละ 1.74   ความหมายเก่ียวกับสิ่งของ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 39 ชื่อ หรือร้อยละ 7.54     ความหมาย
เก่ียวกับคน จํานวน 38 ชื่อ หรือร้อยละ 7.35      ความหมายเก่ียวกับความ
รัก ความสุข จํานวน 28  ชื่อ หรือร้อยละ 5.42      ความหมายเก่ียวกับ
ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 34  ชื่อ หรือร้อยละ 6.58        
ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 6 ชื่อ หรือร้อยละ 
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สิ#งของ เครื#องใช้ 
ยานพาหนะ , 75

คน , 95
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สตัว์, 138

อาหาร ผลไม้ , 92

ไมมี่ความหมาย/
มากกวา่หนึ#ง, 98
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1.16    ชื่อเฉพาะ จํานวน 42 ชื่อ หรือร้อยละ 8.12     ความหมายเก่ียวกับ
ดอกไม้ พืช จํานวน 17 ชื่อ หรือร้อยละ 3.29    ความหมายเก่ียวกับความดี 
ความเจริญจํานวน 15 ชื่อ หรือร้อยละ 2.90     ความหมายเก่ียวกับ
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 46 ชื่อ หรือร้อยละ 8.90    ความหมาย
เก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 28 ชื่อ หรือร้อยละ 5.42    ความหมายเก่ียวกับ
ความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 26 ชื่อ หรือร้อยละ 5.03    
ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 14 ชื่อ หรือร้อยละ 2.71    
ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 38 ชื่อ หรือร้อยละ 7.35    
ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 19 ชื่อ หรือร้อยละ 3.68    
ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 11 ชื่อ หรือร้อยละ 2.13     
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 18 ชื่อ หรือร้อยละ 11.22    ความหมาย
เก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 18 ชื่อ หรือร้อยละ 3.48   ไม่มีความหมาย 
หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 31 ชื่อ หรือร้อยละ 6.00 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีท้ังหมด 798 ชื่อ มีความหมาย
เก่ียวกับกริยาอาการ   11 ชื่อ หรือร้อยละ 1.38   ความหมายเก่ียวกับ
สิ่ งของ  เครื่ อ ง ใช้  ยานพาหนะ จํ านวน  36 ชื่ อ  หรื อร้ อยละ 4.51     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 57 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 64  ชื่อ หรือร้อยละ 8.02      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 10  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 1.25        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 
15 ชื่อ หรือร้อยละ 1.88    ชื่อเฉพาะ จํานวน 29 ชื่อ หรือร้อยละ 3.63     
ความหมายเ ก่ียว กับดอกไม้  พืช จํ านวน 74 ชื่ อ  หรือร้อยละ 9.27    
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ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญจํานวน 11 ชื่อ หรือร้อยละ 1.38     
ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 31 ชื่อ หรือร้อยละ 
3.88    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 47 ชื่อ หรือร้อยละ 5.89    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 6 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 0.75    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 41 ชื่อ 
หรือร้อยละ 5.14    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 111 
ชื่อ หรือร้อยละ 13.91    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 11 
ชื่อ หรือร้อยละ 1.38    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 23 ชื่อ 
หรือร้อยละ 2.88     ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 80 ชื่อ หรือร้อยละ 
10.03    ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 74 ชื่อ หรือร้อยละ 9.27   
ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 67 ชื่อ หรือร้อยละ 
8.40  ดังแสดงในตารางท่ี 3.20 และแผนภาพท่ี 3.18 
 

 ชาย หญิง 
กริยาอาการ 9 (1.74%) 11 (1.38%) 
สิ่งของ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ 39 (7.54%) 36 (4.51%) 
คน 38 (7.35%) 57 (7.14%) 
ความรัก ความสุข 28 (5.42%) 64 (8.02%) 
ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี 34 (6.58%) 10 (1.25%) 
คุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม 6 (1.16%) 15 (1.88%) 
ชื่อเฉพาะ 42 (8.12%) 29 (3.63%) 
ดอกไม้ พืช 17 (3.29%) 74 (9.27%) 
ความดี ความเจริญ 15 (2.90%) 11 (1.38%) 
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 ชาย หญิง 
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี 46 (8.90%) 31 (3.88%) 
ธรรมชาติ 28 (5.42%) 47 (5.89%) 
ความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ 26 (5.03%) 6 (0.75%) 
ความมั่งค่ัง สิ่งมีค่า 14 (2.71%) 41(5.14%) 
ลักษณะทางกายภาพ 38 (7.35%) 111 (13.91%) 
ศาสนาความเชื่อ 19 (3.68%) 11 (1.38%) 
เวลา สถานท่ี 11(2.13%) 23 (2.88%) 
สัตว์ 58 (11.22%) 80 (10.03%) 
อาหาร ผลไม้ 18 (3.48%) 74 (9.27%) 
ไม่มีความหมาย/มากกว่าหนึ่ง 31 (6.00%) 67 (8.40%) 
รวม 517 (100.00%) 798 (100.00%) 

X2 = 116.49 df =14  p<0.0001 
ตารางท่ี 3.20 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี  3.18 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดในด้านความหมายระหว่างชื่อเล่นของ
หญิงและชายคือ  ชื่อเล่นของเพศชายมีความหมายเก่ียวกับความรู้
ความสามารถ, ชื่อเฉพาะ, ตัวอักษรตัวเลขลําดับท่ี, ความย่ิงใหญ่โดดเด่นชัย
ชนะ มากกว่าหญิงอย่างชัดเจน  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศหญิงมีความหมาย
เก่ียวกับ ดอกไม้พืช, อาหาร, ลักษณะทางกายภาพ, ความรักความสุข 
มากกว่าเพศชาย 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
116.49 df =14  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงมีความหมายของชื่อ
เล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.2 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
 ชื่อเล่นของกลุ่ มตัวอย่างอายุ 0-10 ปี มี ท้ั งหมด 232 ชื่อ มี
ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ   7 ชื่อ หรือร้อยละ 3.02   ความหมาย
เก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 9 ชื่อ หรือร้อยละ 3.88     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อยละ 1.72      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 13  ชื่อ หรือร้อยละ 5.60      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 9  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 3.88        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 8 
ชื่อ หรือร้อยละ 3.45    ชื่อเฉพาะ จํานวน 22 ชื่อ หรือร้อยละ 9.48     
ความหมายเ ก่ียวกับดอกไม้ พืช จํานวน 30 ชื่อ หรือร้อยละ 12.93    
ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญจํานวน 8 ชื่อ หรือร้อยละ 3.45     
ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 6 ชื่อ หรือร้อยละ 
2.59    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 21 ชื่อ หรือร้อยละ 9.05    
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ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 3 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 1.29    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 13 ชื่อ 
หรือร้อยละ 5.60    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 7 ชื่อ 
หรือร้อยละ 3.02    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 23 ชื่อ 
หรือร้อยละ 9.91    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 4 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 1.72     ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 9 ชื่อ หรือร้อยละ 3.88    
ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 24 ชื่อ หรือร้อยละ 10.34   ไม่มี
ความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 12 ชื่อ หรือร้อยละ 5.17 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 13-22 ปี มี ท้ังหมด 271 ชื่อ มี
ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ   4 ชื่อ หรือร้อยละ 1.48   ความหมาย
เก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 36 ชื่อ หรือร้อยละ 13.28     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 13 ชื่อ หรือร้อยละ 4.80      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 16  ชื่อ หรือร้อยละ 5.90      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 9  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 3.32        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 2 
ชื่อ หรือร้อยละ 0.74    ชื่อเฉพาะ จํานวน 15 ชื่อ หรือร้อยละ 5.54     
ความหมายเ ก่ียว กับดอกไม้  พืช จํ านวน 23 ชื่ อ  หรือร้อยละ 8.49    
ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 17 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.27    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 21 ชื่อ หรือร้อยละ 7.75    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 9 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 3.32    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 15 ชื่อ 
หรือร้อยละ 5.54    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 20 
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ชื่อ หรือร้อยละ 7.38    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 2 ชื่อ 
หรือร้อยละ 0.74    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 8 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 2.95     ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 5.90    
ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 29 ชื่อ หรือร้อย 10.70   ไม่มี
ความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 5.90   
 ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-34 ปี มี ท้ังหมด 462 ชื่อ มี
ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ   5 ชื่อ หรือร้อยละ 1.08   ความหมาย
เก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 17 ชื่อ หรือร้อยละ 3.68     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 42 ชื่อ หรือร้อยละ 9.09      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 42  ชื่อ หรือร้อยละ 9.09      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 12  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 2.60        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 6 
ชื่อ หรือร้อยละ 1.52    ชื่อเฉพาะ จํานวน 25 ชื่อ หรือร้อยละ 5.41     
ความหมายเ ก่ียว กับดอกไม้  พืช จํ านวน 25 ชื่ อ  หรือร้อยละ 5.41    
ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญจํานวน 9 ชื่อ หรือร้อยละ 1.95     
ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 32  ชื่อ หรือร้อยละ 
6.93    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 18 ชื่อ หรือร้อยละ 3.90    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 20 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 5.41    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 15 ชื่อ 
หรือร้อยละ 5.54    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 46 
ชื่อ หรือร้อยละ 9.96    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 4 ชื่อ 
หรือร้อยละ 0.87    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 20 ชื่อ หรือ
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ร้อยละ 4.33 ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 60 ชื่อ หรือร้อยละ 12.99 
ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 27 ชื่อ หรือร้อยละ 5.84   ไม่มี
ความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 40 ชื่อ หรือร้อยละ 8.66 
 ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 37-46 ปี  มีท้ังหมด 203 ชื่อ มี
ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ   2 ชื่อ หรือร้อยละ 0.99   ความหมาย
เก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 10 ชื่อ หรือร้อยละ 4.93     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 18 ชื่อ หรือร้อยละ 8.87      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 17  ชื่อ หรือร้อยละ 8.37     ความหมาย
เก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 9  ชื่อ หรือร้อยละ 4.43        
ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 
0.99     ชื่อเฉพาะ จํานวน 9  ชื่อ หรือร้อยละ 4.43     ความหมายเก่ียวกับ
ดอกไม้ พืช จํานวน 7 ชื่อ หรือร้อยละ 3.45    ความหมายเก่ียวกับความดี 
ความเจริญจํานวน 3 ชื่อ หรือร้อยละ 1.48     ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร 
ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 17 ชื่อ หรือร้อยละ 8.37    ความหมายเก่ียวกับ
ธรรมชาติ จํานวน 8 ชื่อ หรือร้อยละ 3.94    ความหมายเก่ียวกับความ
ย่ิ ง ให ญ่  ความโดด เ ด่น  ชั ยชนะ จํ านวน  5 ชื่ อ  หรื อร้ อยละ  2.46    
ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อยละ 1.97    
ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 31 ชื่อ หรือร้อยละ 15.27    
ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.49     
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 37 ชื่อ หรือร้อยละ 18.23    ความหมาย
เก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 9 ชื่อ หรือร้อยละ 4.43   ไม่มีความหมาย 
หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 31 ชื่อ หรือร้อยละ 10.88 
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ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 49-60 ปี มี ท้ังหมด 147 ชื่อ มี
ความหมายเก่ียวกับกริยาอาการ   2 ชื่อ หรือร้อยละ 1.36   ความหมาย
เก่ียวกับสิ่งของ เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.04     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 18 ชื่อ หรือร้อยละ 12.24      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 4  ชื่อ หรือร้อยละ 2.72      ความหมาย
เก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 5  ชื่อ หรือร้อยละ 3.40        
ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 
1.36    ชื่อเฉพาะ จํานวน 71 ชื่อ หรือร้อยละ 24.86     ความหมาย
เก่ียวกับดอกไม้ พืช จํานวน 6 ชื่อ หรือร้อยละ 4.08    ความหมายเก่ียวกับ
ความดี ความเจริญจํานวน 6 ชื่อ หรือร้อยละ 4.08     ความหมายเก่ียวกับ
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 5 ชื่อ หรือร้อยละ 3.40    ความหมาย
เก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 7 ชื่อ หรือร้อยละ 4.76    ความหมายเก่ียวกับ
ความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อยละ 2.72    
ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.04    
ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 45 ชื่อ หรือร้อยละ 30.61    
ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.68    
ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.68     
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 10.88    ความหมาย
เก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.04   ไม่มีความหมาย 
หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 10.88  ดังแสดง
ในตารางท่ี 3.21และแผนภาพท่ี 3.19 
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 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 

กริยาอาการ 
7  

(3.02%) 
4  

(1.48%) 
5  

(1.08%) 
2  

(0.99%) 
2 

(1.36%) 
สิ่งของ เคร่ืองใช้ 
ยานพาหนะ 

9  
(3.88%) 

36  
(13.28%) 

17  
(3.68%) 

10  
(4.93%) 

3  
(2.04%) 

คน 
4  

(1.72%) 
13  

(4.80%) 
42  

(9.09%) 
18  

(8.87%) 
18 

(12.24%) 
ความรัก 
ความสุข 

13  
(5.60%) 

16  
(5.90%) 

42  
(9.09%) 

17  
(8.37%) 

4  
(2.72%) 

ความรู้ 
ความสามารถ 
เทคโนโลยี 

9  
(3.88%) 

9  
(3.32%) 

12  
(2.60%) 

9  
(4.43%) 

5  
(3.40%) 

คุณสมบัติท่ีเป็น
นามธรรม 

8  
(3.45%) 

2  
(0.74%) 

7  
(1.52%) 

2  
(0.99%) 

2  
(1.36%) 

ชื่อเฉพาะ 
22  

(9.48%) 
15  

(5.54%) 
25  

(5.41%) 
9  

(4.43%) 
0  

(0.00%) 

ดอกไม้ พืช 
30 

(12.93%) 
23  

(8.49%) 
25  

(5.41%) 
7  

(3.45%) 
6  

(4.08%) 
ความดี ความ
เจริญ 

8 
(3.45%) 

0 
(0.00%) 

9 
(1.95%) 

3 
(1.48%) 

6 
(4.08%) 

ตัวอักษร ตัวเลข 
ลําดับท่ี 

6  
(2.59%) 

17  
(6.27%) 

32  
(6.93%) 

17  
(8.37%) 

5  
(3.40%) 

ธรรมชาติ 
21  

(9.05%) 
21  

(7.75%) 
18  

(3.90%) 
8  

(3.94%) 
7  

(4.76%) 
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 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
ความย่ิงใหญ่ 
ความโดดเด่น ชัย
ชนะ 

3  
(1.29%) 

9  
(3.32%) 

11  
(2.38%) 

5  
(2.46%) 

4  
(2.72%) 

ความมั่งค่ัง สิ่งมี
ค่า 

13  
(5.60%) 

15  
(5.54%) 

20  
(4.33%) 

4  
(1.97%) 

3  
(2.04%) 

ลักษณะทาง
กายภาพ 

7  
(3.02%) 

20  
(7.38%) 

46  
(9.96%) 

31  
(15.27%) 

45  
(30.61%) 

ศาสนาความเชื่อ 
23  

(9.91%) 
2  

(0.74%) 
4  

(0.87%) 
0  

(0.00%) 
1  

(0.68%) 

เวลา สถานท่ี 
4  

(1.72%) 
8  

(2.95%) 
20  

(4.33%) 
1  

(0.49%) 
1  

(0.68%) 

สัตว์ 
9  

(3.88%) 
16  

(5.90%) 
60  

(12.99%) 
37  

(18.23%) 
16  

(51.88%) 

อาหาร ผลไม้ 
24 

(10.34%) 
29  

(10.70%) 
27  

(5.84%) 
9  

(4.43%) 
3  

(2.04%) 
ไม่มีความหมาย/
มากกว่าหนึ่ง 

12  
(5.17%) 

16  
(5.90%) 

40  
(8.66%) 

14  
(6.90%) 

16  
(10.88%) 

รวม 
232 

(100%) 
271 

(100%) 
462 

(100%) 
203 

(100%) 
147 

(100%) 
X2 = 357.70 df =72  p<0.0001 

แผนภาพท่ี  3.21 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
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แผนภาพท่ี  3.19 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
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ไมมี่ความหมาย/มากกวา่
หนึ#ง
อาหาร ผลไม้ 

สตัว์

เวลา สถานที# 

ศาสนาความเชื#อ 

ลกัษณะทางกายภาพ

ความมั#งคั#ง สิ#งมีค่า

ความยิ#งใหญ่ ความโดดเด่น 
ชยัชนะ 
ธรรมชาติ

ตวัอกัษร ตวัเลข ลําดบัที# 

ความดี ความเจริญ 

ดอกไม้ พืช 

ชื#อเฉพาะ

คณุสมบติัที#เป็นนามธรรม

ความรู้ ความสามารถ 
เทคโนโลยี 



92 
 

ลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดคือ แม้ว่าชื่อเล่นของคนไทยจะมีความหมาย
เก่ียวกับสัตว์มากถึงอันดับสองเม่ือมองจากภาพรวมของกลุ่มตัวอย่าง  แต่เม่ือ
พิจารณาตามรุ่นอายุกลับพบว่าชื่อประเภทน้ีพบน้อยลงเรื่อยๆในรุ่นอายุน้อย   
เช่นเดียวกับชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับคน, ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี, 
ลักษณะทางกายภาพ    ในขณะท่ีชื่อเล่นท่ีมีความหมายเป็นอาหาร ผลไม้, 
พืช ดอกไม้, ความม่ังค่ัง พบในรุ่นอายุน้อยมากกว่ารุ่นอายุมาก นอกจากน้ัน
ยังพบว่าในรุ่นอายุน้อยท่ีสุดมีชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวข้องกับศาสนาและความ
เชื่อมากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
357.70 df =72  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าคนในช่วงอายุท่ีต่างกันมี
ความหมายของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

5.3 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
 ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวพุทธ มีท้ังหมด 1180 ชื่อ มีความหมาย
เก่ียวกับกริยาอาการ   16 ชื่อ หรือร้อยละ 1.36   ความหมายเก่ียวกับ
สิ่ งของ เครื่ องใช้  ยานพาหนะ จํ านวน 70 ชื่ อ  หรือร้อยละ 5 .93     
ความหมายเก่ียวกับคน จํานวน 85 ชื่อ หรือร้อยละ 7.20      ความหมาย
เก่ียวกับความรัก ความสุข จํานวน 81  ชื่อ หรือร้อยละ 6.86      
ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 40  ชื่อ หรือ
ร้อยละ 3.39        ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 
16 ชื่อ หรือร้อยละ 1.36    ชื่อเฉพาะจํานวน 58 ชื่อ หรือร้อยละ 4.92     
ความหมายเ ก่ียว กับดอกไม้  พืช จํ านวน 81 ชื่ อ  หรือร้อยละ 6.86    
ความหมายเก่ียวกับความดี ความเจริญจํานวน 22 ชื่อ หรือร้อยละ 1.86     
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ความหมายเก่ียวกับตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 72 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.10    ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 64 ชื่อ หรือร้อยละ 5.42    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 27 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 2.29    ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 46 ชื่อ 
หรือร้อยละ 3.90    ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 144 
ชื่อ หรือร้อยละ 12.20    ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 31 
ชื่อ หรือร้อยละ 2.63    ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 15 ชื่อ 
หรือร้อยละ 1.27     ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 133 ชื่อ หรือร้อยละ 
311.27    ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 84 ชื่อ หรือร้อยละ 
7.12   ไม่มีความหมาย หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 95 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 8.05 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวคริสต์มีท้ังหมด 94 ชื่อ มีความหมาย
เก่ียวกับกริยาอาการ  3 ชื่อ หรือร้อยละ 3.19   ความหมายเก่ียวกับสิ่งของ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อยละ 4.26     ความหมาย
เก่ียวกับคน จํานวน 8 ชื่อ หรือร้อยละ 8.51      ความหมายเก่ียวกับความ
รัก ความสุข จํานวน 8  ชื่อ หรือร้อยละ 8.51      ความหมายเก่ียวกับ
ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี จํานวน 9  ชื่อ หรือร้อยละ 3.32        
ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 
0.74    ชื่อเฉพาะ จํานวน 15 ชื่อ หรือร้อยละ 5.54     ความหมายเก่ียวกับ
ดอกไม้ พืช จํานวน 23 ชื่อ หรือร้อยละ 8.49    ความหมายเก่ียวกับ
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี จํานวน 17 ชื่อ หรือร้อยละ 6.27    ความหมาย
เก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 21 ชื่อ หรือร้อยละ 7.75    ความหมายเก่ียวกับ
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ความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 9 ชื่อ หรือร้อยละ 3.32    
ความหมายเก่ียวกับความม่ังค่ัง สิ่งมีค่า  จํานวน 15 ชื่อ หรือร้อยละ 5.54    
ความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ จํานวน 20 ชื่อ หรือร้อยละ 7.38    
ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 0.74    
ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 8 ชื่อ หรือร้อยละ 2.95     
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 5.90    ความหมาย
เก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 29 ชื่อ หรือร้อย 10.70   ไม่มีความหมาย 
หรือมีความหมายมากกว่าหน่ึง จํานวน 16 ชื่อ หรือร้อยละ 5.90   

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีท้ังหมด 41 ชื่อ มีความหมาย
เก่ียวกับกริยาอาการ  1 ชื่อ หรือร้อยละ 2.44   ความหมายเก่ียวกับสิ่งของ 
เครื่องใช้ ยานพาหนะ จํานวน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 2.44  ความหมายเก่ียวกับ
คน จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 4.88    ความหมายเก่ียวกับความรัก ความสุข 
จํานวน 3  ชื่อ หรือร้อยละ 7.32   ความหมายเก่ียวกับความรู้ ความสามารถ 
เทคโนโลยี จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 4.88    ความหมายเก่ียวกับคุณสมบัติ
ท่ีเป็นนามธรรม จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อยละ 9.76  ชื่อเฉพาะ จํานวน 3 ชื่อ 
หรือร้อยละ 7.32   ความหมายเก่ียวกับดอกไม้ พืช จํานวน 4 ชื่อ หรือร้อย
ละ 9.76   ความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ จํานวน 7 ชื่อ หรือร้อยละ 17.07    
ความหมายเก่ียวกับความย่ิงใหญ่ ความโดดเด่น ชัยชนะ จํานวน 2 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 4.88  ความหมายเก่ียวกับศาสนาความเชื่อ จํานวน 2 ชื่อ หรือร้อย
ละ 4.88   ความหมายเก่ียวกับเวลา สถานท่ี จํานวน 7 ชื่อ หรือร้อยละ 
26.85   ความหมายเก่ียวกับอาหาร ผลไม้ จํานวน 1 ชื่อ หรือร้อย 2.44   
ดังแสดงในตารางท่ี 3.22 และแผนภาพท่ี 3.20 
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 พุทธ คริสต์ อิสลาม 
กริยาอาการ 16 (1.36%) 3 (3.19%) 1 (1.38%) 
สิ่งของ เคร่ืองใช้ ยานพาหนะ 70 (5.93%) 4 (4.26%) 1 (1.38%) 
คน 85 (7.20%) 8 (8.51%) 2 (4.88%) 
ความรัก ความสุข 81 (6.86%) 8 (8.51%) 3 (7.32%) 
ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยี 40 (3.39%) 2 (2.13%) 2 (4.88%) 
คุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม 16 (1.36%) 1 (1.06%) 4 (9.76%) 
ชื่อเฉพาะ 58 (4.92%) 10 (10.64%) 29 (7.32%) 
ดอกไม้ พืช 81 (6.86%) 6 (6.38%) 4 (9.76%) 
ความดี ความเจริญ 22 (1.86%) 2 (2.13%) 2 (4.88%) 
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี 72 (6.10%) 5 (5.32%) 0 (0.00%) 
ธรรมชาติ 64 (5.42%) 4 (4.26%) 7 (17.07%) 
ความย่ิงใหญ่ความโดดเด่นชัยชนะ 27 (2.29%) 3 (3.19%) 2 (4.88%) 
ความมั่งค่ัง สิ่งมีค่า 46 (3.90%) 9 (9.57%) 0 (0.00%) 
ลักษณะทางกายภาพ 144 (7.35%) 5 (5.32%) 0 (0.00%) 
ศาสนาความเชื่อ 31 (2.63%) 1 (1.06%) 2 (1.38%) 
เวลา สถานท่ี 15 (1.27%) 8 (8.51%) 7 (17.07%) 
สัตว์ 133(11.22%) 5 (5.32%) 0 (0.00%) 
อาหาร ผลไม้ 84 (3.48%) 7 (7.45%) 1 (1.38%) 
ไม่มีความหมาย/มากกว่าหนึ่ง 95 (8.05%) 3 (3.19%) 0 (0.00%) 
รวม 1080 (100%) 94 (100%) 41 (100%) 

X2 = 95.977 df =18  p<0.0001 
ตารางท่ี 3.22 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
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ตารางท่ี 3.20 ความหมายของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 

 

จากข้อมูลพบว่าชื่อเล่นของชาวมุสลิมมีความหลากหลายทาง
ความหมายน้อยกว่าชื่อเล่นของผู้นับถือศาสนาอ่ืน  และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า
แม้ว่าชื่อเล่นของคนไทยโดยรวมจะมีความหมายเก่ียวกับสัตว์มากเป็นอันดับ
สอง แต่ไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นในลักษณะน้ีเลย รวมท้ังชื่อท่ี
มีความหมายของอาหารและผลไม้ซ่ึงมีจํานวนมากในกลุ่มคนไทยโดยรวมก็
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พบน้อยมากในกลุ่มชาวมุสลิม ในขณะท่ีชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีมีความหมาย
ของธรรมชาติ, พืช ดอกไม้, คุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม, เวลาสถานท่ี มากกว่า
ศาสนาอ่ืน     ชาวพุทธมีชื่อเล่นท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพ และสัตว์ 
มากกว่าผู้นับถือศาสนาอ่ืน ส่วนชาวคริสต์มีชื่อท่ีหมายถึงความม่ังค่ังและชื่อท่ี
เป็นชื่อเฉพาะมากกว่าศาสนาอ่ืน 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
95.977 df =18  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าคนท่ีนับถือศาสนาต่างกันมี
ความหมายของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือคํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่า Cเพศมีค่า 0.29   Cอายุมี
ค่า 0.46 Cศาสนามีค่า 0.26  ดังน้ัน เรียงลําดับปัจจัยท่ีมีผลต่อความหมาย
ของชื่อเล่นจากมากไปน้อยได้ว่าอายุ เพศ  และศาสนา 

 

6. ที่มาของช่ือเล่น 
จากชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 ชื่อพบว่าไม่ทราบท่ีมา

ของชื่อเป็นจํานวน 245 ชื่อ   ผู้วิจัยจึงนําชื่อเล่นมาพิจารณาวิเคราะห์เหตุผล
ในการต้ังชื่อจํานวนเพียง 1070 ชื่อ  สามารถแบ่งกลุ่มของเหตุผลได้เป็น 11 
กลุ่มดังน้ี 

- ต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 
ตัวอย่างเช่น "คุณแม่ต้ังชื่อว่าแอ๊ปเป้ิลเพราะคุณแม่รู้สึกหิวนํ้ามาก

หลังการคลอด  และคิดว่าหากได้กัดแอ็ปเป้ิลสักลูกและให้นํ้าแอ๊ปเป้ิลไหล
ผ่านลําคอลงไปคงจะทําให้รู้สึกหายหิวนํ้าและดีข้ึนมาก",  “เกิดมาในวันฝน
ตกมีฟ้าคะนอง ตรงกับ ray ท่ีแปลว่าแสง น่ันเอง”, "เจี๊ยกเป็นเสียงเรียกของ
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ลิง พอดีเกิดปีลิง พ่อเลยต้ังชื่อว่าเจี๊ยก", “ตอนเกิด คุณพ่อเริ่มทํางานบริษัท
จิวเวลรี่ค่ะ”, “เกิดท่ีภูเก็ต แม่เลยต้ังว่า บูก๊ิต แต่เรียกสั้นๆว่า ก๊ิด มาตลอด
ค่ะ”, “เกิดเดือนมกรา”, “พ่อแม่คาดว่าจะได้ลูกชาย  พอออกมาเป็นหญิงทุก
คนเลยอุทานเป็นเสียงเดียวกันด้วยชื่อน้ี”, “พีเป็นอักษรตัวท่ี 16 เพราะเกิด
วันท่ี 16”ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 
ตัวอย่างเช่น “พ้องกับสถานท่ีท่ีพ่อแม่เจอกัน คือจังหวัดกาญจนบุรี 

ประเทศไทย”, “แม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์มาก”,  “พ่อเป็นครูสอนดนตรี
ไทย”, “เอบิแปลว่ากุ้ง เพราะคุณแม่ทําวิจัยเรื่องกุ้งท่ีญ่ีปุ่นในช่วงท่ีกําลัง
ต้ังครรภ์”, “มาจากชื่อสมาคม ซอลต้า ซ่ึงคุณป้าเป็นสมาชิก พ่ีชายต้ังให้ตอน
เกิด” ฯลฯ 

- ต้ังชื่อให้มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 
ตัวอย่างเช่น “คนในครอบครัวใช้ชื่อท่ีมีเสียงก. ไก่ จึงต้ังเพ่ือให้พ้อง

พยัญชนะ”, “คล้องกับพ่ีท่ีชื่อนุ่น”, “ชื่อเป็น จ. ท้ังตระกูล” 
- ต้ังชื่อให้ความหมายของชื่อสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 
ตัวอย่างเช่น “พ่อชื่อปืนใหญ่ จึงให้ลูกชื่อลูกปืน”, “เลียนเสียงร้อง

ของกบ เพราะคุณแม่มีชื่อเล่นว่า กบ”, พ่อชื่อนก แม่ชื่อเดือน ก็เลยต้องชื่อ
ฝน จะได้อยู่บนฟ้าท้ังบ้าน”, “พ่ีสาวชื่อฝ้ายกับนุ่น แม่เลยต้ังว่าแพร เป็น
ประเภทเดียวกัน”ฯลฯ 

- ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 
ตัวอย่างเช่น “ชื่อจริงชื่ออาทิตย์ เลยชื่อเล่นว่าซัน ความหมาย

เดียวกัน”, “ณีย่อมาจากชื่อจริงว่าสุณี”, “ดา มาจากคําสุดท้ายของชื่อจริง”,  
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“ชื่อจริงชื่อดุจดาว” “ชื่อเล่นว่าทีเร็กซ์หมายถึงไดโนเสาร์กินเน้ือดึกดําบรรพ์
และมาจากเสียงตัวแรกของชื่อจริงในภาษาไทย (ทีปพัชร)”, “ชื่อจริงคือ อมิ
ตา หรือ amita (อ่านว่า แอมิต้า) เป็นท่ีมาของชื่อเล่นตาต้า”ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 
ตัวอย่างเช่น “เพราะหัวล้านต้ังแต่เด็ก”, “เกิดมาผิวสีชมพู”, “คุณ

ย่าเล่าว่า ตอนเกิดหน้าตาเหมือนตุ๊กตาฝรั่ง ก็เลยเรียกว่าแหม่ม”, “ตอนแรก
เกิดตากลมโต น้าชายจึงต้ังชื่อว่า ตุ๊กตา”, “เกิดมาตัวเล็ก” ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 
ตัวอย่างเช่น “ตามตัวละครในหนังวัยอลวน ต้ัม กับ โอ๋”, “เพราะ

แม่ชอบเป้ิล จารุณี”, “พ่อประทับใจ Queen Alizabeth มาก”, “เเม่ต้ังให้
เพราะสมัยก่อนเเม่ไปหาหมอชื่อหมอเปามาเเล้วเขาประทับใจเลยต้ังชื่อ
ตาม”, “ตอนน้ันเบิร์ด ธงชัยดังมาก ก็เลยต้ังตาม”, “เป็นชื่อมารดาของท่าน
ศาสดามูฮัมหมัดจึงถือเป็นชื่อท่ีดีมีความเป็นศิริมงคล” ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 
ตัวอย่างเช่น “มาจากตัวละครในเรื่องราชาธิราช ซ่ึงข้ึนชื่อในเรื่อง

ความงาม แม่หวังว่าโตข้ึนจะสวย”, “ชื่อนก คุณพ่ออยากให้ดูแลตัวเองได้ 
โดยไม่ต้องพ่ึงใคร เหมือนนกท่ีมีปีกอยากบินไปไหนก็ได้”, “คุณพ่ออยากให้
ขยันเหมือนผึ้ง”, “อยากให้เป็นคนดี”, “จะได้อ่อนโยนเหมือนชื่อ”, “แม่
อยากให้ลูกเป็นสาวสวยอ่อนหวาน” ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 
ตัวอย่างเช่น “เน่ืองจากเกิดเป็นลูกคนสุดท้องของบ้าน”, “เป็นลูก

คนโต”, “ตัวอักษรตัวแรก คงเพราะเป็นลูกคนแรก”, “มีฝาแฝด ชื่อเอเป็นพ่ี 
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ชื่อบีเป็นน้อง”, “คุนพ่อบอกว่าเป็นลูกคนสุดท้องเลยชื่อว่า ออฟ
(ภาษาอังกฤษ= ปิด)” ฯลฯ 

- ต้ังชื่อตามหลักโหราศาสตร์หรือเพ่ือแก้เคล็ด 
ตัวอย่างเช่น “ตอนเล็กๆไม่สบายบ่อย เลยไว้ผมแกละแล้วหายป่วย 

เลยได้ชื่อว่าแกละ”, “เกิดวันจันทร์  เลยต้องใช้ตัวอักษรแบบน้ีจะได้เป็นสิริ
มงคล”, “ตัวดํา แต่แม่อยากให้ขาวเลยให้ชื่อนุ่น” 

- เหตุผลอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น “ ใช้วิธีการผสมคําจากชื่อของคุณพ่อ(อ๊อด)และคุณแม่

(ดํา)”, “ชื่อกล้วย ทําอะไรจะได้กล้วยๆ ทําได้ง่ายๆ ไม่มีปัญหา”, “เอาชื่อ
เล่นคุณพ่อคุณแม่มารวมกัน”, “เม่ือเป็นเด็กกินนมผงกระป๋องย่ีห้อแนน” 

ท่ีมาของชื่อเล่นแต่ละกลุ่มประกอบด้วยชื่อเล่นมีจํานวนดังต่อไปน้ี 
ต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 122 ชื่อ หรือร้อย
ละ 11.40  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 
113 ชื่อ หรือร้อยละ 10.56   ต้ังชื่อให้มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนใน
ครอบครัว 147 ชื่อ หรือร้อยละ 13.74   ต้ังชื่อให้ความหมายสอดคล้องกับ
คนอ่ืนในครอบครัว 46 ชื่อ หรือร้อยละ 4.30   ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูป
คํามาจากชื่อจริง 112 ชื่อ หรือร้อยละ 10.47  ต้ังชื่อตามลักษณะทาง
กายภาพของเจ้าของชื่อ 217 ชื่อ หรือร้อยละ 20.28   ต้ังชื่อตามบุคคลท่ี
เคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 34 ชื่อ หรือร้อยละ 3.18   ต้ังชื่อตาม
ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 113 ชื่อ หรือร้อยละ 10.56   
ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 114 ชื่อหรือร้อยละ 10.65   ต้ังชื่อตามศาสนาหรือ
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ความเชื่อ 30 ชื่อ หรือร้อยละ 18.63   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 22 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 2.06 ดังแสดงในตารางท่ี 3.23 และแผนภาพท่ี 3.21 
 จํานวนชื่อ ร้อยละ 
เหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 122 11.40 
เหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนใน
ครอบครัว 

113 10.56 

เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 147 13.74 
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 46 4.30 
ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 112 10.47 
ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 217 20.28 

ตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น 34 3.18 

ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลกัษณะนัน้ๆ 113 10.56 
ตามลําดับการเกิด 114 10.65 
ตามศาสนาหรือความเชื่อ 30 2.80 
เหตุผลอ่ืนๆ 22 2.06 
รวม 1070 100 

ตารางท่ี 3.23 ท่ีมาของช่ือเล่น 
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แผนภาพท่ี 3.21  ท่ีมาของชื่อเล่น 

 
6.1 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
ชื่อเล่นของเพศชายจํานวน 517 ชื่อมีจํานวน 421 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผล

ในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอน
เกิด 37 ชื่อ หรือร้อยละ 7.16  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของ
คนในครอบครัว 56 ชื่อ หรือร้อยละ 10.83   ต้ังชื่อให้มีเสียงสอดคล้องกับ
คนอ่ืนในครอบครัว 53 ชื่อ หรือร้อยละ 10.25   ต้ังชื่อให้ความหมาย
สอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 15 ชื่อ หรือร้อยละ 2.90   ต้ังชื่อให้มี
ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 62 ชื่อ หรือร้อยละ 11.99  ต้ังชื่อตาม
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ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 66 ชื่อ หรือร้อยละ 12.77   ต้ังชื่อตาม
บุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 14 ชื่อ หรือร้อยละ 2.71   ต้ังชื่อ
ตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 50 ชื่อ หรือร้อยละ 
9.67   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 49 ชื่อหรือร้อยละ 9.48   ต้ังชื่อตามศาสนา
หรือความเชื่อ 13 ชื่อ หรือร้อยละ 2.51   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 6 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 1.16  

ชื่อเล่นของเพศหญิงจํานวน 798 ชื่อมีจํานวน 649 ชื่อซ่ึงระบุ
เหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์
และตอนเกิด 85 ชื่อ หรือร้อยละ 10.65   ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญ
ในชีวิตของคนในครอบครัว 57 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14   ต้ังชื่อให้มีเสียง
สอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 94 ชื่อ หรือร้อยละ 11.78   ต้ังชื่อให้
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 31 ชื่อ หรือร้อยละ 3.88   ต้ัง
ชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 50 ชื่อ หรือร้อยละ 6.27  ต้ังชื่อ
ตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 151 ชื่อ หรือร้อยละ 18.92   ต้ัง
ชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 20 ชื่อ หรือร้อยละ 2.51   
ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 63 ชื่อ หรือร้อย
ละ 7.89   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 65 ชื่อหรือร้อยละ 8.15   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 17 ชื่อ หรือร้อยละ 2.13   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 16 
ชื่อ หรือร้อยละ 2.01  ดังแสดงในตารางท่ี 3.24 และแผนภาพท่ี 3.22 
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 ชาย หญิง 
เหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอน
เกิด 

37 (7.16%) 85 (10.65%) 

เหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนใน
ครอบครัว 

56 (10.83%) 57 (7.14%) 

เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 53 (10.25%) 94 (11.78%) 
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนใน
ครอบครัว 

15 (2.90%) 31 (3.88%) 

ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 62 (11.99%) 50 (6.27%) 
ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 66 (12.77%) 151 (18.92%) 
ตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมใน
ขณะนัน้ 

14 (2.71%) 20 (2.51%) 

ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมี
ลักษณะนั้นๆ 

50 (9.67%) 63 (7.89%) 

ตามลําดับการเกิด 49 (9.48%) 65 (8.15%) 
ตามศาสนาหรือความเชื่อ 13 (2.51%) 17 (2.13%) 
เหตุผลอ่ืนๆ 6 (1.16%) 16 (2.01%) 
รวม 421 (100.00%) 649 (100.00%) 

X2 = 33.28 df =10  p=0.0002 
ตารางท่ี 3.24 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.22 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามเพศ 

 

37
85

56
57

53 94

15

316

16

62 50

66 151

14

20

50

63

49
65

13 17

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ชาย หญิง

ศาสนาหรือความเชื#อ

ลําดบัการเกิด

ความคาดหวงัของพอ่แม่

ตั )งชื#อตามบคุคลที#เคารพหรือเป็นที#นิยม

ลกัษณะทางกายภาพ

เสียง ความหมายสมัพนัธ์กบัชื#อจริง

เหตผุลอื#นๆ

สอดคล้องทางความหมาย

สอดคล้องทางเสียง

เหตกุารณ์หรือสิ#งสําคญัในครอบครัว

เหตกุารณ์ก่อนเกิดและตอนเกิด



106 
 

ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างท่ีมาของชื่อเล่นกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
และเพศหญิงคือ ชื่อเล่นของเพศหญิงต้ังข้ึนโดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ
ของเจ้าของชื่อมากกว่าชาย  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศชายต้ังข้ึนโดยมี
ความสัมพันธ์กับชื่อจริงมากกว่าเพศหญิง 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
33.28 df =10  p=0.0002 จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงมีท่ีมาของชื่อเล่น
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6.2 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 0-10 ปีมีท้ังหมด 232 ชื่อ  มีจํานวน 

202 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอน
แม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 24 ชื่อ หรือร้อยละ 11.88  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์
หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 32 ชื่อ หรือร้อยละ 15.84   ต้ังชื่อ
ให้มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 28 ชื่อ หรือร้อยละ 13.86   ต้ัง
ชื่อให้ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 11 ชื่อ หรือร้อยละ 5.45   
ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 13 ชื่อ หรือร้อยละ 6.44  ต้ัง
ชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 15 ชื่อ หรือร้อยละ 7.43   ต้ัง
ชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 7 ชื่อ หรือร้อยละ 3.47   
ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 44 ชื่อ หรือร้อย
ละ 21.78   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 4 ชื่อหรือร้อยละ 1.98   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 14 ชื่อ หรือร้อยละ 6.93   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 10 
ชื่อ หรือร้อยละ 4.95  
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ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 13-22 ปีมีท้ังหมด 271 ชื่อ  มีจํานวน 
195 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอน
แม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 32 ชื่อ หรือร้อยละ 16.41  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์
หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 32 ชื่อ หรือร้อยละ 16.41   ต้ังชื่อ
ให้มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 22 ชื่อ หรือร้อยละ 11.28   ต้ัง
ชื่อให้ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 13 ชื่อ หรือร้อยละ 6.67   
ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 17 ชื่อ หรือร้อยละ 8.72  ต้ัง
ชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 30 ชื่อ หรือร้อยละ 15.38   ต้ัง
ชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 6 ชื่อ หรือร้อยละ 3.08   
ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 19 ชื่อ หรือร้อย
ละ 9.74   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 14 ชื่อหรือร้อยละ 7.18   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 4 ชื่อ หรือร้อยละ 2.05   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 6 ชื่อ 
หรือร้อยละ 3.08  

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 25-34 ปีมีท้ังหมด 462 ชื่อ  มีจํานวน 
380 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอน
แม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 45 ชื่อ หรือร้อยละ 11.84  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์
หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 38 ชื่อ หรือร้อยละ 10.00   ต้ังชื่อ
ให้มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 66 ชื่อ หรือร้อยละ 17.37   ต้ัง
ชื่อให้ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 11 ชื่อ หรือร้อยละ 2.89   
ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 41 ชื่อ หรือร้อยละ 10.79  
ต้ังชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 88 ชื่อ หรือร้อยละ 23.16   
ต้ังชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 10 ชื่อ หรือร้อยละ 2.63   
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ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 25 ชื่อ หรือร้อย
ละ 6.58   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 42 ชื่อหรือร้อยละ 11.05   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 8 ชื่อ หรือร้อยละ 2.11   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 6 ชื่อ 
หรือร้อยละ 1.58 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 37-46 ปีมีท้ังหมด 203 ชื่อ  มีจํานวน 
170 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอน
แม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 14 ชื่อ หรือร้อยละ 8.24  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือ
สิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 8 ชื่อ หรือร้อยละ 4.71   ต้ังชื่อให้มี
เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 21 ชื่อ หรือร้อยละ 12.35   ต้ังชื่อให้
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 11 ชื่อ หรือร้อยละ 6.47   ต้ัง
ชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 20 ชื่อ หรือร้อยละ 11.76  ต้ัง
ชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 42 ชื่อ หรือร้อยละ 24.71   ต้ัง
ชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 10 ชื่อ หรือร้อยละ 5.88   
ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 17 ชื่อ หรือร้อย
ละ 10.00   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 26 ชื่อหรือร้อยละ 15.29   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.59 

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุ 49-60 ปีมีท้ังหมด 147 ชื่อ  มีจํานวน 
123 ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอน
แม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 7 ชื่อ หรือร้อยละ 5.69  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือ
สิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.44   ต้ังชื่อให้มี
เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 10 ชื่อ หรือร้อยละ 8.13  ต้ังชื่อให้มี
ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 21 ชื่อ หรือร้อยละ 17.07  ต้ังชื่อตาม
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ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 42 ชื่อ หรือร้อยละ 34.15   ต้ังชื่อตาม
บุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.81   ต้ังชื่อ
ตามตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 8 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.50   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 28 ชื่อหรือร้อยละ 22.79   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 2.44   ดังแสดงในตารางท่ี 3.25 
และแผนภาพท่ี 3.23 

 
 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 

เหตุการณ์สําคัญ
ตอนแม่ต้ังครรภ์
และตอนเกิด 

20 
(19.42%) 

25 
(27.47%) 

65 
(49.62%) 

29 
(50.00%) 

31 
(86.11%) 

เหตุการณ์หรือสิ่ง
สําคัญในชีวิตของ
คนในครอบครัว 

20 
(19.42%) 

21 
(23.08%) 

7 
(6.87%) 

8 
(13.79%) 

0 
(0.00%) 

เสียงสอดคล้องกับ
คนอ่ืนในครอบครัว 

28 
(27.18%) 

3 
(3.30%) 

9 
(6.87%) 

2 
(3.45%) 

3 
(8.33%) 

ความหมาย
สอดคล้องกับคน
อ่ืนในครอบครัว 

11 
(5.45%) 

13 
(6.67%) 

11 
(2.89%) 

11 
(6.47%) 

0 
 (0.00%) 

ความหมายหรือรูป
คํามาจากชื่อจริง 

13 
(6.44%) 

17 
(8.72%) 

41 
(10.79%) 

20 
(11.76%) 

21 
(17.07%) 

ลักษณะทาง
กายภาพของ
เจ้าของชื่อ 

15 
(7.43%) 

30 
(15.38%) 

88 
(23.16%) 

42 
(24.71%) 

42 
(34.15%) 
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 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
ตามบุคคลท่ีเคารพ
หรือเป็นท่ีนิยมใน
ขณะนัน้ 

7  
(3.47%) 

6  
(3.08%) 

10 
(2.63%) 

10 
(5.88%) 

1  
(0.81%) 

ความหวังของพ่อ
แม่ท่ีอยากให้ลูกมี
ลักษณะนั้นๆ 

44 
(21.78%) 

19 
(9.74%) 

25 
(6.58%) 

17 
(10.00%) 

8  
(6.50%) 

ตามลําดับการเกิด 
4  

(1.98%) 
14 

(7.18%) 
42 

(11.05%) 
26 

(15.29%) 
28 

(22.76%) 
ตามศาสนาหรือ
ความเชื่อ 

14 
(6.93%) 

1  
(2.05%) 

8 
(2.11%) 

1 
(0.59%) 

3  
(2.44%) 

เหตุผลอ่ืนๆ 
10 

(4.95%) 
6 

(3.08%) 
6 

(1.58%) 
0  

(0.00%) 
0 

(0.00%) 

รวม 
103 

(100%) 
91 

(100%) 
131 

(100%) 
58 

(100%) 
36 

(100%) 
X2 = 232.47 df =44  p<0.0001 

ตารางท่ี  3.25 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 
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แผนภาพท่ี  3.23 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามอายุ 

จากข้อมูลพบว่าการต้ังชื่อเล่นตามลําดับการเกิด, ลักษณะทาง
กายภาพของเจ้าของชื่อ และการต้ังชื่อเล่นให้มีความสัมพันธ์กับชื่อจริง พบ
ในรุ่นอายุมากมากกว่าในรุ่นอายุน้อยอย่างเห็นได้ชัดเจน  ตรงกันข้ามกับการ
ต้ังชื่อโดยคํานึงถึงความคาดหวังของพ่อแม่และเหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญใน
ครอบครัว ซ่ึงพบมากกว่าในรุ่นอายุท่ีน้อยกว่า  และสิ่งท่ีน่าสังเกตอีกประการ
หน่ึงคือการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงศาสนาหรือความเชื่อพบมากในกลุ่มอายุน้อย
ท่ีสุดมากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
232.47 df =44  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าคนไทยในกลุ่มอายุท่ีต่างกันมีท่ีมา
ของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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6.3 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวพุทธมีท้ังหมด 1180 ชื่อ  มีจํานวน 977 

ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่
ต้ังครรภ์และตอนเกิด 115 ชื่อ หรือร้อยละ 11.77  ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือ
สิ่งสําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 107 ชื่อ หรือร้อยละ 10.95   ต้ังชื่อให้
มีเสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 139 ชื่อ หรือร้อยละ 14.23   ต้ังชื่อ
ให้ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 43 ชื่อ หรือร้อยละ 4.40   
ต้ังชื่อให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 98 ชื่อ หรือร้อยละ 10.03  
ต้ังชื่อตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 184 ชื่อ หรือร้อยละ 18.83   
ต้ังชื่อตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 31 ชื่อ หรือร้อยละ 3.17   
ต้ังชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 98 ชื่อ หรือร้อย
ละ 10.03   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 103 ชื่อหรือร้อยละ 10.54   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 18 ชื่อ หรือร้อยละ 1.84   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 21 
ชื่อ หรือร้อยละ 2.15  

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวคริสต์มีท้ังหมด 94 ชื่อ  มีจํานวน 79 
ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่
ต้ังครรภ์และตอนเกิด 6 ชื่อ หรือร้อยละ 7.59 ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่ง
สําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 5 ชื่อ หรือร้อยละ 6.33   ต้ังชื่อให้มีเสียง
สอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 8 ชื่อ หรือร้อยละ 10.13   ต้ังชื่อให้
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 2 ชื่อ หรือร้อยละ 2.53   ต้ังชื่อ
ให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 12 ชื่อ หรือร้อยละ 15.19  ต้ังชื่อ
ตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 12 ชื่อ หรือร้อยละ 15.19 ต้ังชื่อ
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ตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 2 ชื่อ หรือร้อยละ 2.53   ต้ัง
ชื่อตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 11 ชื่อ หรือร้อยละ 
13.92   ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 9 ชื่อหรือร้อยละ 11.39   ต้ังชื่อตาม
ศาสนาหรือความเชื่อ 11 ชื่อ หรือร้อยละ 13.92   ต้ังชื่อตามเหตุผลอ่ืนๆ 1 
ชื่อ หรือร้อยละ 1.27  

ชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีท้ังหมด 41 ชื่อ  มีจํานวน 14 
ชื่อซ่ึงระบุเหตุผลในการต้ังชื่อ   แบ่งเป็นต้ังชื่อตามเหตุการณ์สําคัญตอนแม่
ต้ังครรภ์และตอนเกิด 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14 ต้ังชื่อตามเหตุการณ์หรือสิ่ง
สําคัญในชีวิตของคนในครอบครัว 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14    ต้ังชื่อให้
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14   ต้ังชื่อ
ให้มีความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 2 ชื่อ หรือร้อยละ 14.29  ต้ังชื่อ
ตามลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14 ต้ังชื่อตาม
บุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะน้ัน 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14  ต้ังชื่อตาม
ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆ 4 ชื่อ หรือร้อยละ 28.57   
ต้ังชื่อตามลําดับการเกิด 2 ชื่อหรือร้อยละ 14.29   ต้ังชื่อตามศาสนาหรือ
ความเชื่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 7.14   แสดงผลดังในตารางท่ี 3.26 และ
แผนภาพท่ี 3.24 

 
 
 
 

 



114 
 
 พุทธ คริสต์ อิสลาม 
เหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์
และตอนเกิด 

115 (11.77%) 6 (7.59%) 1 (7.14%) 

เหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิต
ของคนในครอบครัว 

107 (10.95%) 5 (6.33%) 1 (7.14%) 

เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนใน
ครอบครัว 

139 (14.23%) 8 (10.13%) 0 (0.00%) 

ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืน
ในครอบครัว 

43 (4.40%) 2 (2.53%) 1 (7.14%) 

ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อ
จริง 

98 (10.03%) 12 (15.19%) 2 (28.57%) 

ลักษณะทางกายภาพของ
เจ้าของชื่อ 

204 (20.88%) 12 (15.19%) 1 (7.14%) 

ตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ี
นิยมในขณะนัน้ 

31(3.17%) 2 (2.53%) 1 (7.14%) 

ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้
ลูกมลีักษณะนั้นๆ 

98 (10.03%) 11 (13.92%) 4 (28.57%) 

ตามลําดับการเกิด 103 (10.54%) 9 (11.39%) 2 (28.57%) 
ตามศาสนาหรือความเชื่อ 18 (1.84%) 11 (13.92%) 1 (7.14%) 
เหตุผลอ่ืนๆ 21 (2.15%) 1 (1.27%) 0 (0%) 
รวม 977 (100%) 79 (100%) 14 (100%) 

 
ตารางท่ี  3.26 ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 
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แผนภาพท่ี 3.24  ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนา 

ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีเห็นได้ชัดจากข้อมูลคือ  แม้ว่าการต้ังชื่อเล่นโดย
คํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อและการต้ังให้เสียงของชื่อเล่น
สอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัวจะเป็นท่ีมาของชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่าง
จํานวนมากท่ีสุดในภาพรวม  แต่เม่ือจําแนกตามศาสนาแล้วพบว่าชาวมุสลิม
ไม่มีการต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึง 2 สิ่งน้ีเลย  นอกจากน้ันชาวมุสลิมยังต้ังชื่อ
เล่นตามความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลักษณะน้ันๆมากกว่าศาสนาอ่ืน
ด้วย   ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกประเด็นหน่ึงก็คือชาวคริสต์มีการต้ังชื่อเล่นโดย
คํานึงถึงศาสนาของตนมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ 
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เน่ืองจากท่ีมาของชื่อเล่นในกลุ่มมุสลิมมีความหลากหลายในระดับ
ตํ่ามาก  ทําให้ไม่สามารถนําภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมาคํานวณค่า
ไคสแควร์เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานได้ว่าศาสนาท่ีแตกต่างกันมีท่ีมาของชื่อเล่น
แตกต่างกันหรือไม่  ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้รวมกลุ่มตัวอย่างชาวคริสต์และมุสลิม
เข้าเป็นกลุ่มผู้ไม่ใช่ชาวพุทธ   ดังตารางท่ี 3.27  พบว่า X2 = 79.797 df 
=10  p<0.0001 จึงสรุปได้ว่าชาวพุทธและผู้ท่ีไม่ใช่ชาวพุทธมีท่ีมาของชื่อ
เล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 พุทธ ไม่ใช่ชาวพุทธ 
เหตุการณ์สําคัญตอนแม่ต้ังครรภ์และตอนเกิด 115 7 
เหตุการณ์หรือสิ่งสําคัญในชีวิตของคนใน
ครอบครัว 

107 6 

เสียงสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 139 8 
ความหมายสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัว 43 3 
ความหมายหรือรูปคํามาจากชื่อจริง 98 14 
ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ 204 13 
ตามบุคคลท่ีเคารพหรือเป็นท่ีนิยมในขณะนั้น 31 3 
ความหวังของพ่อแม่ท่ีอยากให้ลูกมีลกัษณะนัน้ๆ 98 15 
ตามลําดับการเกิด 103 11 
ตามศาสนาหรือความเชื่อ 18 12 
เหตุผลอ่ืนๆ 21 1 
รวม 977 93 

X2 = 79.797 df =10  p<0.0001 
แผนภาพท่ี  3.27  ท่ีมาของช่ือเล่นจําแนกตามศาสนาเพ่ือพิสจูน์สมมุติฐาน 
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คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่า Cเพศมีค่า 0.17    Cอายุมีค่า 
0.42  Cศาสนามีค่า 0.26  ดังน้ัน เรียงลําดับอิทธิพลของปัจจัยท่ีมีผลต่อท่ีมา
ของชื่อเล่นจากมากไปน้อยคือ อายุ ศาสนา และเพศ 

 

7.  ผู้ตั้งช่ือเล่น 
จากการศึกษาผู้ท่ีต้ังชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1,315 ชื่อ  

พบว่าสามารถจัดกลุ่มผู้ต้ังชื่อได้เป็น 7 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมีจํานวนชื่อดังน้ี ชื่อ
ท่ีต้ังโดยผู้นําทางศาสนาหรือความเชื่อ 17  ชื่อ หรือร้อยละ 1.29  ชื่อท่ีต้ัง
โดยแม่ 586 ชื่อ หรือร้อยละ 44.56  ชื่อท่ีต้ังโดยพ่อ 353 ชื่อ หรือร้อยละ 
26.84 ชื่อท่ีต้ังโดยพ่อและแม่ร่วมกัน 161 ชื่อ หรือร้อยละ 12.24  ชื่อท่ีต้ัง
โดยญาติฝ่ายแม่ 76 ชื่อ หรือร้อยละ 5.78 ชื่อท่ีต้ังโดยญาติฝ่ายพ่อ 40  ชื่อ 
หรือร้อยละ 3.04  ชื่อท่ีต้ังโดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 82 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.24  ดังแสดงในตารางท่ี  3.28 และแผนภาพท่ี 3.25 
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 จํานวนชื่อ ร้อยละ 
ผู้นําทางศาสนาหรือความเชื่อ 17 1.29 
แม่ 586 44.56 
พ่อ 353 26.84 
พ่อและแม ่ 161 12.24 
ญาติฝ่ายแม่ 76 5.78 
ญาติฝ่ายพ่อ 40 3.04 
อ่ืนๆ 82 6.24 
รวม 1315 100 

ตารางท่ี 3.28  ผู้ตั้งช่ือเล่น 

 

แผนภาพท่ี 3.25  ผู้ตั้งช่ือเล่น 
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7.1 ผู้ตั้งช่ือเล่นจําแนกตามเพศของเจ้าของช่ือ 
 จากชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1315 ชื่อ จําแนกตามเพศได้
เป็นชื่อของเพศชาย 517 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับการต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนา
และความเชื่อ 8 ชื่อ หรือร้อยละ 1.55 ต้ังชื่อโดยแม่ 223 ชื่อ หรือร้อยละ 
43.13  ต้ังชื่อโดยพ่อ 148 ชื่อหรือร้อยละ 28.63   ต้ังชื่อโดยพ่อและแม่ 68 
ชื่อ หรือร้อยละ 13.15  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 29 ชื่อ หรือร้อยละ 5.61  ต้ัง
ชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 15 ชื่อ หรือร้อยละ 2.90 ต้ังชื่อโดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรือ
อ่ืนๆ 26 ชื่อ หรือร้อยละ 5.03 

ชื่อของเพศหญิง 798 ชื่อ ได้รับการต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนาและความ
เชื่อ 9 ชื่อ หรือร้อยละ 1.13 ต้ังชื่อโดยแม่ 363 ชื่อ หรือร้อยละ 45.49 ต้ังชื่อ
โดยพ่อ 205 ชื่อหรือร้อยละ 25.69   ต้ังชื่อโดยพ่อและแม่ 93 ชื่อ หรือร้อย
ละ 11.65  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 47 ชื่อ หรือร้อยละ 5.89 ต้ังชื่อโดยญาติ
ฝ่ายพ่อ 25 ชื่อ หรือร้อยละ 3.13 ต้ังชื่อโดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 56 ชื่อ 
หรือร้อยละ  5.03 แสดงผลในตารางท่ี 3.29 และแผนภาพท่ี 3.26 

 
 ชาย หญิง 

ผู้นําทางศาสนาหรือความเชื่อ 8 (1.55%) 9 (1.13%) 

แม่ 223 (43.13%) 363 (45.49%) 
พ่อ 148 (28.63%) 205 (25.69%) 
พ่อและแม ่ 68 (13.15%) 93 (11.65%) 
ญาติฝ่ายแม่ 29 (5.61%) 47 (5.89%) 
ญาติฝ่ายพ่อ 15 (2.90%) 25 (3.13%) 
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อ่ืนๆ 26 (5.03%) 56 (5.03%) 
รวม 517 (100%) 798 (100%) 

X2 = 44.89 df =6  p<0.6108 
ตารางท่ี 3.29 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามเพศของเจ้าของช่ือ 

 

 
 

แผนภาพท่ี 3.26 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามเพศของเจ้าของช่ือ 
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อัตราส่วนผู้ต้ังชื่อเล่นในภาพรวมกับเม่ือพิจารณาจําแนกตามเพศ
ของเจ้าของชื่อแล้วพบว่ามีความคล้ายคลึงกัน คือส่วนมากจะต้ังชื่อโดยแม่ 
และญาติฝ่ายแม่ต้ังชื่อเล่นมากกว่าญาติฝ่ายพ่อ 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
44.89 df =6  p<0.6108 จึงสรุปได้ว่าชื่อเล่นของชายและหญิงได้รับการ
ต้ังข้ึนโดยบุคคลท่ีไม่มีความแตกต่างกัน 

7.2 ผู้ตั้งช่ือเล่นจําแนกตามอายุของเจ้าของช่ือ 
จากชื่อเล่นจํานวน 1315 ชื่อ จําแนกตามอายุของเจ้าของชื่อพบว่า

เป็นชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 0-10 ปี จํานวน 232 ชื่อ  จากจํานวนน้ีได้รับการต้ัง
ชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 1.29 ต้ังชื่อโดยแม่ 126 
ชื่อ หรือร้อยละ 54.31  ต้ังชื่อโดยพ่อ 58 ชื่อหรือร้อยละ 25.00   ต้ังชื่อโดย
พ่อและแม่ 21 ชื่อ หรือร้อยละ 9.05  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 9 ชื่อ หรือร้อย
ละ 3.88  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 4 ชื่อ หรือร้อยละ 1.72 ต้ังชื่อโดยญาติไม่
ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 11 ชื่อ หรือร้อยละ 4.74 

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 13-22 ปีมีจํานวน 271 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับ
การต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 5 ชื่อ หรือร้อยละ 1.85 ต้ังชื่อโดยแม่ 
111 ชื่อ หรือร้อยละ 40.96  ต้ังชื่อโดยพ่อ 80 ชื่อหรือร้อยละ 29.52   ต้ังชื่อ
โดยพ่อและแม่ 32 ชื่อ หรือร้อยละ 11.81  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 18 ชื่อ 
หรือร้อยละ 6.64  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 7 ชื่อ หรือร้อยละ 29.52 ต้ังชื่อ
โดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 18 ชื่อ หรือร้อยละ 6.64 

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 25-34 ปีมีจํานวน 462 จากจํานวนน้ีได้รับการ
ต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 7 ชื่อ หรือร้อยละ 1.52 ต้ังชื่อโดยแม่ 



122 
 
191 ชื่อ หรือร้อยละ 41.34  ต้ังชื่อโดยพ่อ 123 ชื่อหรือร้อยละ 26.62   ต้ัง
ชื่อโดยพ่อและแม่ 59 ชื่อ หรือร้อยละ 12.77  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 30 ชื่อ 
หรือร้อยละ 6.49  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 22 ชื่อ หรือร้อยละ 4.76 ต้ังชื่อ
โดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 30 ชื่อ หรือร้อยละ 6.49 

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 37-46 ปีมีจํานวน 203 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับ
การต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.49 ต้ังชื่อโดยแม่ 
89 ชื่อ หรือร้อยละ 43.84  ต้ังชื่อโดยพ่อ 55 ชื่อหรือร้อยละ 27.09   ต้ังชื่อ
โดยพ่อและแม่ 27 ชื่อ หรือร้อยละ 13.30  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 13 ชื่อ 
หรือร้อยละ 6.40  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 6 ชื่อ หรือร้อยละ 2.96 ต้ังชื่อโดย
ญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 12 ชื่อ หรือร้อยละ 5.91 

ชื่อเล่นของกลุ่มอายุ 49-60 ปีมีจํานวน 147 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับ
การต้ังชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.68 ต้ังชื่อโดยแม่ 
69 ชื่อ หรือร้อยละ 46.94  ต้ังชื่อโดยพ่อ 37 ชื่อหรือร้อยละ 25.17   ต้ังชื่อ
โดยพ่อและแม่ 22 ชื่อ หรือร้อยละ 14.97  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 6 ชื่อ หรือ
ร้อยละ 4.08  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 0.68 ต้ังชื่อโดยญาติ
ไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 11 ชื่อ หรือร้อยละ 7.48 ดังแสดงในตารางท่ี  3.30 
และแผนภาพท่ี  3.27 
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 0-10 ปี 13-22ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี 
ผู้นําทางศาสนา
หรือความเชื่อ 

3  
(1.29%) 

5  
(1.85%) 

7  
(1.52%) 

1  
(0.49%) 

1  
(0.68%) 

แม่ 
126 

(54.31%) 
111 

(40.96%) 
191 

(41.34%) 
89  

(43.84%) 
69  

(46.94%) 

พ่อ 
58  

(25.00%) 
80  

(29.52%) 
123 

(26.62%) 
55  

(27.09%) 
37  

(25.17%) 

พ่อและแม ่
21 

 (9.05%) 
32  

(11.81%) 
59  

(12.77%) 
27  

(13.30%) 
22  

(14.97%) 

ญาติฝ่ายแม่ 
9  

(3.88%) 
18 

 (6.64%) 
30  

(6.49%) 
13  

(6.40%) 
6  

(4.08%) 

ญาติฝ่ายพ่อ 
4  

(1.72%) 
7  

(2.58%) 
22  

(4.76%) 
6 

(2.96%) 
1  

(0.68%) 

อ่ืนๆ 
11 

 (4.74%) 
18  

(6.64%) 
30  

(6.49%) 
12 

(5.91%) 
11 

(7.48%) 

รวม 
232 

(100%) 
271  

(100%) 
462 

(100%) 
203  

(100 %) 
147  

(100 %) 
X2 = 26.74  df =24  p =0.3167 

ตารางท่ี  3.30 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามอายุของเจ้าของช่ือ 
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แผนภาพท่ี  3.27 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามอายุของเจ้าของช่ือ 

 
เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 

26.74  df =24  p =0.3167 จึงสรุปได้ว่าชื่อเล่นของคนต่างรุ่นอายุได้รับการ
ต้ังข้ึนโดยบุคคลท่ีไม่มีความแตกต่างกัน 
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7.3 ผู้ตั้งช่ือเล่นจําแนกตามศาสนาของเจ้าของช่ือ 
จากชื่อเล่นจํานวน 1315 ชื่อ จําแนกตามศาสนาของเจ้าของชื่อ

พบว่าเป็นชื่อเล่นของชาวพุทธจํานวน 1180 ชื่อ  จากจํานวนน้ีได้รับการต้ัง
ชื่อโดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 13 ชื่อ หรือร้อยละ 1.10 ต้ังชื่อโดยแม่ 536 
ชื่อ หรือร้อยละ 45.42  ต้ังชื่อโดยพ่อ 305 ชื่อหรือร้อยละ 25.85   ต้ังชื่อ
โดยพ่อและแม่ 146 ชื่อ หรือร้อยละ 12.37  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 68 ชื่อ 
หรือร้อยละ 12.37  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 35 ชื่อ หรือร้อยละ 2.97 ต้ังชื่อ
โดยญาติไม่ระบุฝ่ายหรืออ่ืนๆ 77 ชื่อ หรือร้อยละ 6.53 

ชื่อเล่นของชาวคริสต์มีจํานวน 94 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับการต้ังชื่อ
โดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 1 ชื่อ หรือร้อยละ 1.06 ต้ังชื่อโดยแม่ 46 ชื่อ 
หรือร้อยละ 48.94  ต้ังชื่อโดยพ่อ 23 ชื่อหรือร้อยละ 24.47   ต้ังชื่อโดยพ่อ
และแม่ 12 ชื่อ หรือร้อยละ 12.77  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 6 ชื่อ หรือร้อยละ 
6.38  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 3.19 ต้ังชื่อโดยญาติไม่ระบุ
ฝ่ายหรืออ่ืนๆ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 1.06 

ชื่อเล่นของชาวมุสลิมมีจํานวน 41 ชื่อ จากจํานวนน้ีได้รับการต้ังชื่อ
โดยผู้นําศาสนาและความเชื่อ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 7.32 ต้ังชื่อโดยแม่ 4 ชื่อ 
หรือร้อยละ 9.76  ต้ังชื่อโดยพ่อ 25 ชื่อหรือร้อยละ 60.98   ต้ังชื่อโดยพ่อ
และแม่ 3 ชื่อ หรือร้อยละ 7.32  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายแม่ 2 ชื่อ หรือร้อยละ 
4.88  ต้ังชื่อโดยญาติฝ่ายพ่อ 2 ชื่อ หรือร้อยละ 4.88 ต้ังชื่อโดยญาติไม่ระบุ
ฝ่ายหรืออ่ืนๆ 2 ชื่อ หรือร้อยละ 4.88 ดังแสดงในตารางท่ี  3.31  และ
แผนภาพท่ี 3.28 
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 พุทธ คริสต์ อิสลาม 
ผู้นําทางศาสนา
หรือความเชื่อ 

13 (1.10%) 1 (1.06%) 3 (7.32%) 

แม่ 536 (45.42%) 46 (48.94%) 4 (9.76%) 
พ่อ 305 (25.85%) 23 (24.47%) 25 (60.98%) 
พ่อและแม ่ 146 (12.37%) 12 (12.77%) 3 (7.32%) 
ญาติฝ่ายแม่ 68 (5.76%) 6 (6.38%) 2 (4.88%) 
ญาติฝ่ายพ่อ 35 (2.97%) 3 (3.19%) 2 (4.88%) 
อ่ืนๆ 77 (6.53%) 3 (3.19%) 2 (4.88%) 
รวม 1180 (100%) 94 (100%) 41 (100%) 

X2 = 45.183  df =12  p <0.0001 
ตารางท่ี 3.31 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามศาสนาของเจ้าของช่ือ 
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แผนภาพท่ี 3.28 ผู้ตั้งช่ือจําแนกตามศาสนาของเจ้าของช่ือ 

จากข้อมูลพบว่าชื่อเล่นของชาวพุทธกับชาวคริสต์ได้รับการต้ังข้ึน
ด้วยบุคคลต่างๆในอัตราส่วนท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก และเป็นไปในทาง
เดียวกับภาพรวมของชื่อเล่นคนไทยโดยไม่จําแนกตามตัวแปรทางสังคมใดๆ 
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คือส่วนมากจะต้ังชื่อเล่นโดยแม่ และญาติฝ่ายแม่เป็นผู้ต้ังชื่อเล่นมากกว่า
ญาติฝ่ายพ่อ แต่ในกรณีของชาวมุสลิมน้ันมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ
พ่อเป็นผู้ต้ังชื่อให้ลูกตามลําพังในอัตราส่วนท่ีสูงมาก  และญาติฝ่ายพ่อกับ
ฝ่ายแม่เป็นผู้ต้ังชื่อในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน 

เม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณเพ่ือพิสูจน์สมมุติฐาน  ได้ X2 = 
45.183  df =12  p <0.0001 จึงสรุปได้ว่าชื่อเล่นของผู้นับถือศาสนาต่างกัน
ได้รับการต้ังข้ึนโดยบุคคลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 

8.ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาไทยต่อช่ือจริงและช่ือเล่น 

 ข้อมูลในส่วนน้ีนํามาจากแบบสอบถามท่ีกรอกข้อมูลโดยนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจํานวน 177 คน แบ่งเป็นเพศชาย 
59 คน (ร้อยละ 33.33) และเพศหญิง 118 คน (ร้อยละ 66.67)  อายุ
ระหว่าง 18-23ปี  

ผลการวิจัยโดยรวมพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วนิสิตนักศึกษาชอบชื่อเล่น
ของตนมากกว่าชื่อจริง   คือมีผู้ชอบชื่อเล่นของตนมากกว่าชื่อจริง 116 คน 
หรือร้อยละ  65.5 และชอบชื่อจริงของตนมากกว่าชื่อเล่น 61 คน หรือร้อย
ละ 34.5  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.29 
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แผนภาพท่ี 3.29 ความชอบช่ือจริงและช่ือเล่นของตนเอง 

  
เม่ือถามว่าต้องการได้รับการเรียกด้วยชื่อเล่นหรือชื่อจริงเม่ือสนทนา

กับอาจารย์ในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่าง 83 คนหรือร้อยละ 46.89 ตอบว่าชื่อ
เล่น  อีก  94 คนหรือร้อยละ 53.11  ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนากับ
อาจารย์นอกห้องเรียน  กลุ่มตัวอย่าง 120 คนหรือร้อยละ 67.80 ตอบว่าชื่อ
เล่น  อีก  57 คนหรือร้อยละ 32.20 ตอบว่าชื่อจริง     เม่ือสนทนากับเพ่ือน
เก่า กลุ่มตัวอย่าง 173 คนหรือร้อยละ 97.74 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก  4 คนหรือ
ร้อยละ 2.26  ตอบว่าชื่อจริง      เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก กลุ่ม
ตัวอย่าง 165 คนหรือร้อยละ 93.22 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก  12 คนหรือร้อยละ 
6.78   ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนากับพนักงานขาย กลุ่มตัวอย่าง 32 คน

ชอบชื#อเล่น, 116

ชอบชื#อจริง, 61
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หรือร้อยละ 18.08 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก  145 คนหรือร้อยละ 81.92 ตอบว่า
ชื่อจริง    ดังแสดงในตารางท่ี 3.32 และแผนภาพท่ี 3.30 

 
ต้องการให้เรียก 

ชื่อเล่น 
ต้องการให้เรียก 

ชื่อจริง 
รวม 

อาจารย์ในห้องเรียน 83 (46.89%) 94 (53.11%) 177 (100%) 
อาจารย์นอกห้องเรียน 120 (67.80%) 57 (32.20%) 177 (100%) 
เพ่ือนเก่า 173 (97.74%) 4 (2.26%) 177 (100%) 
เพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 165 (93.22%) 12 (6.78%) 177 (100%) 
พนักงานขาย 32 (18.08%) 145 (81.92%) 177 (100%) 

ตารางท่ี 3.32 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยบุคคลต่างๆ 

 

แผนภาพท่ี 3.30 ความต้องการไดร้ับการเรียกด้วยช่ือเล่นและช่ือจรงิโดยบุคคลต่างๆ 
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 เม่ือให้กลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะบอกชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตนให้กับคู่
สนทนาเม่ือต้องบอกชื่อเป็นครั้งแรก กลุ่มตัวอย่างส่วนมากตอบว่าบอกชื่อ
จริง ยกเว้นในกรณีของเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก (ในกรณีน้ีไม่มีคําถามเก่ียวกับเพ่ือน
เก่า เพราะเป็นไปไม่ได้ท่ีเพ่ือนเก่าจะไม่ทราบชื่อของเพ่ือน)  
 เม่ือสนทนากับอาจารย์ในห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง 11 คน หรือร้อย
ละ 6.21 บอกชื่อเล่น  165คน หรือร้อยละ 93.22 บอกชื่อจริง  เม่ือสนทนา
กับอาจารย์นอกห้องเรียนกลุ่มตัวอย่าง 32 คน หรือร้อยละ 18.08 บอกชื่อ
เล่น  144   คน หรือร้อยละ 81.36 บอกชื่อจริง    เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ี
เพ่ิงรู้จัก กลุ่มตัวอย่าง  167 คน หรือร้อยละ 94.35 บอกชื่อเล่น 9 คน หรือ
ร้อยละ 5.08 บอกชื่อจริง   เม่ือสนทนากับพนักงานขายกลุ่มตัวอย่าง 31 คน 
หรือร้อยละ 17.51 บอกชื่อเล่น 145 คน หรือร้อยละ 81.92 บอกชื่อจริง  ดัง
แสดงในตารางท่ี 3.33 และแผนภาพท่ี 3.31 
 บอกชื่อเลน่ บอกชื่อจริง รวม 
อาจารย์ใน
ห้องเรียน 

11 (6.21%) 165 (93.22%) 177 (100%) 

อาจารย์นอก
ห้องเรียน 

32 (18.08%) 144 (81.36%) 177 (100%) 

เพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 167 (94.35%) 9 (5.08%) 177 (100%) 
พนักงานขาย 31 (17.51%) 145 (81.92%) 177 (100%) 

ตารางท่ี 3.33 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่บุคคลต่างๆ 
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แผนภาพท่ี 3.31 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่บุคคลต่างๆ 

 
 เม่ือพิจารณาแยกตามเพศแล้วพบว่าเพศหญิงมีความชอบในชื่อเล่น
ของตนเองน้อยกว่าชาย  จากจํานวนเพศชาย 59 คน มี 45 คน หรือร้อยละ 
76.27 ท่ีชอบชื่อเล่นมากกว่าชื่อจริง และมี 14 คน หรือร้อยละ 23.73 ท่ี
ชอบชื่อจริงของตนมากกว่าชื่อเล่น      จากจํานวนเพศหญิง 118 คน มี 71 
คนหรือร้อยละ 60.17 ท่ีบอกว่าชอบชื่อเล่นของตนมากกว่าชื่อจริง และ 47 
คน หรือร้อยละ 39.83 ท่ีชอบชื่อจริงของตนมากกว่าชื่อเล่น  ดังแสดงใน
ตารางท่ี 3.34  และแผนภาพท่ี 3.32  
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 ชอบชื่อเลน่ ชอบชื่อจริง รวม 
ชาย 45 (76.27%) 14 (23.73%) 59 (100.00%) 
หญิง 71 (60.17%) 47 (39.83%) 118 (100.00%) 

X2 = 4.52   df = 1   p =0.03 
ตารางท่ี 3.34 ความชอบช่ือจริงและช่ือเล่นของตนเอง จําแนกตามเพศ 

 

เม่ือคํานวณค่าไคสแควร์แล้วพบว่า X2 = 4.52  df = 1 และ p 
=0.03 จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงมีอัตราส่วนความความชอบชื่อจริงและชื่อ
เล่นของตนเองท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเพศหญิงชอบชื่อ
เล่นของตนเองน้อยกว่าชาย 

 

แผนภาพท่ี 3.32 ความชอบช่ือจริงและช่ือเล่นของตนเอง จําแนกตามเพศ 
 

เม่ือถามว่าต้องการได้รับการเรียกด้วยชื่อเล่นหรือชื่อจริงเม่ือสนทนา
กับอาจารย์ในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 31 คนหรือร้อยละ 52.54 
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ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 28 คนหรือร้อยละ 47.46  ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนา
กับอาจารย์นอกห้องเรียน  40 คนหรือร้อยละ 67.80 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 19 
คนหรือร้อยละ 32.40 ตอบว่าชื่อจริง     เม่ือสนทนากับเพ่ือนเก่า 57 คน
หรือร้อยละ 96.61 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 2 คนหรือร้อยละ 3.39  ตอบว่าชื่อ
จริง      เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 54 คนหรือร้อยละ 91.53 ตอบว่าชื่อ
เล่น  อีก 5 คนหรือร้อยละ 8.47   ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนากับพนักงาน
ขาย 11 คนหรือร้อยละ 18.64 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 48 คนหรือร้อยละ 
81.36 ตอบว่าชื่อจริง    

เม่ือถามว่าต้องการได้รับการเรียกด้วยชื่อเล่นหรือชื่อจริงเม่ือสนทนา
กับอาจารย์ในห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 52 คนหรือร้อยละ 44.07 
ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 66 คนหรือร้อยละ 55.93  ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนา
กับอาจารย์นอกห้องเรียน 80 คนหรือร้อยละ 67.80 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก  38 
คนหรือร้อยละ 32.20 ตอบว่าชื่อจริง     เม่ือสนทนากับเพ่ือนเก่า 116 คน
หรือร้อยละ 98.31 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 2 คนหรือร้อยละ 1.69  ตอบว่าชื่อ
จริง      เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 111 คนหรือร้อยละ 94.07 ตอบว่า
ชื่อเล่น  อีก 7 คนหรือร้อยละ 5.93  ตอบว่าชื่อจริง    เม่ือสนทนากับ
พนักงานขาย 21 คนหรือร้อยละ 17.80 ตอบว่าชื่อเล่น  อีก 97 คนหรือร้อย
ละ 82.20 ตอบว่าชื่อจริง    ดังแสดงในตารางท่ี 3.35 -3.39 และแผนภาพท่ี 
3.33 
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 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 
อาจารย์ใน
ห้องเรียน 

ชาย 31 (52.54%) 28 (47.46%) 59 (100.00%) 
หญิง 52 (44.07%) 66 (55.93%) 118 (100.00%) 

X2 = 1.13  df = 1 p = 0.29    
ตารางท่ี 3.35 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยอาจารยใ์น

ห้องเรียน จําแนกตามเพศ 

 
 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 
อาจารย์นอก
ห้องเรียน 

ชาย 40 (67.80%) 19 (32.20%) 59 (100.00%) 
หญิง 80 (98.31%) 38 (32.20%) 118 (100.00%) 

X2 = 0 df = 1  p =1     
ตารางท่ี 3.36 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยอาจารย์นอก

ห้องเรียน จําแนกตามเพศ 
 

 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 

เพ่ือนเก่า 
ชาย 57 (96.61%) 2 (3.39%) 59 (100.00%) 
หญิง 116 (98.31%) 2 (1.69%) 118 (100.00%) 

X2 = 0.51 df = 1  p =0.47       
ตารางท่ี 3.37 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยเพ่ือนเก่า  

จําแนกตามเพศ 
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 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 
เพ่ือนเพ่ิง
รู้จัก 

ชาย 54 (91.53%) 5 (8.47%) 59 (100.00%) 
หญิง 111 (94.07%) 7 (5.93%) 118 (100.00%) 

X2 = 0.40  df = 1   p=0.53 
ตารางท่ี 3.38 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก  

จําแนกตามเพศ 

 

 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 

พนักงานขาย 
ชาย 11 (18.64%) 48 (81.36%) 59 (100.00%) 
หญิง 21 (18.64%) 97 (82.20%) 118 (100.00%) 

X2 = 0.02  df = 1   p = 0.89 
ตารางท่ี 3.39 ความต้องการไดร้ับการเรยีกด้วยช่ือเล่นและช่ือจริงโดยพนักงานขาย 

จําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.33 ความต้องการไดร้ับการเรียกด้วยช่ือเล่นและช่ือจรงิ จําแนกตามเพศ 

เม่ือคํานวณค่าไคสแควร์เพ่ือพิสูจน์ว่าชายและหญิงต้องการได้รับ
การเรียกด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงแตกต่างกันหรือไม่เม่ือสนทนากับอาจารย์ใน
ห้องเรียน   พบว่า X2 = 1.13  df = 1 และ p = 0.29    เม่ือสนทนากับ
อาจารย์นอกห้องเรียน  พบว่า X2 = 0 df = 1  และ p =1    เม่ือสนทนากับ
เพ่ือนเก่า พบว่า X2 = 0.51 df = 1  และ p =0.47      เม่ือสนทนากับ
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เพ่ือนเพ่ิงรู้จัก พบว่า X2 = 0.40  df = 1  และ p=0.53     เม่ือสนทนากับ
พนักงานขาย  พบว่า X2 = 0.02  df = 1  และ p = 0.89    จึงสรุปได้ว่า
ชายและหญิงมีความต้องการได้รับการเรียกด้วยชื่อเล่นหรือชื่อจริงในทุก
สถานการณ์ท่ีกล่าวมาไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไม่ตรงตาม
สมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

เม่ือให้กลุ่มตัวอย่างระบุว่าจะบอกชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตนให้กับคู่
สนทนาเม่ือต้องบอกชื่อเป็นครั้งแรก  กลุ่มตัวอย่างเพศชาย 6 คน หรือร้อย
ละ 10.17 บอกชื่อเล่น 53 คน หรือร้อยละ 89.83 บอกชื่อจริง  เม่ือสนทนา
กับอาจารย์นอกห้องเรียน 10 คน หรือร้อยละ 16.95 บอกชื่อเล่น 49 คน 
หรือร้อยละ 83.05 บอกชื่อจริง    เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 55 คน 
หรือร้อยละ 93.22 บอกชื่อเล่น 4 คน หรือร้อยละ 6.78 บอกชื่อจริง   เม่ือ
สนทนากับพนักงานขาย 11 คน หรือร้อยละ 18.64 บอกชื่อเล่น 48 คน 
หรือร้อยละ 81.36 บอกชื่อจริง   

กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง 6 คน หรือร้อยละ 5.08 บอกชื่อเล่น 112 คน 
หรือร้อยละ 94.92 บอกชื่อจริง  เม่ือสนทนากับอาจารย์นอกห้องเรียน 23 
คน หรือร้อยละ 19.49 บอกชื่อเล่น 95  คน หรือร้อยละ 80.51 บอกชื่อจริง    
เม่ือสนทนากับเพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก 113 คน หรือร้อยละ 95.76 บอกชื่อเล่น 5 
คน หรือร้อยละ 4.24 บอกชื่อจริง   เม่ือสนทนากับพนักงานขาย 22 คน 
หรือร้อยละ18.64 บอกชื่อเล่น 96 คน หรือร้อยละ 81.36 บอกชื่อจริง  ดัง
แสดงในตารางท่ี 3.40- 3.43 และแผนภาพท่ี 3.34 
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 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 
อาจารย์ใน
ห้องเรียน 

ชาย 6 (10.17%) 53 (94.92%) 59 (100.00%) 
หญิง 6  (5.08%) 112 (89.83%) 118 (100.00%) 

X2 = 1.61  df = 1  p = 0.20 
ตารางท่ี 3.40 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่อาจารย์ในห้องเรียน จําแนกตามเพศ 

 
 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 
อาจารย์นอก
ห้องเรียน 

ชาย 10 (16.95%) 49 (83.05%) 59 (100.00%) 
หญิง 23 (19.49%) 95 (80.51%) 118 (100.00%) 

X2 = 0.17 df = 1   p =0.68 
ตารางท่ี 3.41 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่อาจารย์นอกห้องเรยีน จําแนกตามเพศ 

 
 ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 

เพ่ือนเพ่ิงรู้จัก 
ชาย 55 (93.22%) 4 (6.78%) 59 (100.00%) 
หญิง 113 (95.76%) 5 (4.24%) 118 (100.00%) 

X2 = 0.53  df = 1   p=0.47 
ตารางท่ี 3.42 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่เพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก จําแนกตามเพศ 

 
  ชื่อเล่น ชื่อจริง รวม 

พนักงานขาย 
ชาย 11 (18.64%) 48 (81.36%) 59 (100.00%) 
หญิง 48 (18.64%) 96 (81.36%) 118 (100.00%) 

X2 = 0  df = 1   p = 1 
ตารางท่ี 3.43 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรกแก่พนักงานขาย จําแนกตามเพศ 
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แผนภาพท่ี 3.34 การบอกช่ือตนเองเป็นครั้งแรก จําแนกตามเพศ 

 
เม่ือคํานวณค่าไคสแควร์เพ่ือพิสูจน์ว่าชายและหญิงบอกชื่อตนเอง

เป็นครั้งแรกแก่บุคคลต่างๆ ด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงแตกต่างกันหรือไม่เม่ือ
สนทนากับอาจารย์ในห้องเรียน   พบว่า X2 = 1.61  df = 1 และ p = 0.20    
เม่ือสนทนากับอาจารย์นอกห้องเรียน  พบว่า X2 = 0.17 df = 1  และ p 
=0.68    เม่ือสนทนากับเพ่ือนเพ่ิงรู้จัก พบว่า X2 = 0.53  df = 1  และ 
p=0.47     เม่ือสนทนากับพนักงานขาย  พบว่า X2 = 0  df = 1  และ p = 
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1    จึงสรุปได้ว่าชายและหญิงบอกชื่อตนเองเป็นครั้งแรกแก่บุคคลต่างๆ 
ด้วยชื่อเล่นและชื่อจริงในทุกสถานการณ์ท่ีกล่าวมาไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐานท่ีต้ังไว้ 

 

9.  ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนมาจากช่ือเล่น 
หลังจากท่ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชื่อเล่นในด้านจํานวน

พยางค์ ภาษา เหตุผลในการเลือกภาษา ความหมาย ท่ีมา และผู้ต้ังชื่อกับ
ปัจจัยทางสังคมได้แก่ เพศ อายุ และศาสนาของกลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยสรุป
ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมได้ดังน้ี 

9.1 คนไทยให้ความสําคัญกับความเป็นปัจเจกมากข้ึน  
ความเป็นปัจเจกน้ีแสดงให้เห็นได้ผ่านทางการใช้ชื่อเล่น  ชื่อเล่นท่ีมี

ความเฉพาะตัว ไม่ซํ้ากับใครน่าจะเป็นภาพสะท้อนของความเป็นปัจเจก     
ท้ังน้ีสังเกตได้จากการท่ีชื่อเล่นของคนไทยในรุ่นอายุน้อยท่ีสุดมีความซํ้ากัน
น้อยกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างชัดเจน  น่ันคือกลุ่มอายุท่ีน้อยท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยว่าชื่อ
เล่น 1 ชื่อมีผู้ชื่อเล่นน้ีซํ้ากันอยู่ 1.08 คน ซ่ึงนับว่ามีการซํ้ากันน้อยท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับกลุ่มอายุอ่ืน  และเม่ือพิจารณาจากชื่อเล่นในภาพรวมทุกรุ่นอายุท่ีมี
ความถ่ีต้ังแต่ 3 ข้ึนไป   พบว่าผู้ท่ีมีชื่อเล่นเหล่าน้ีพบได้น้อยท่ีสุดในกลุ่ม
ตัวอย่างอายุน้อยท่ีสุด  คือเพียงร้อยละ 14.22 ของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มน้ี
เท่าน้ันท่ีมีชื่อเล่นท่ีได้รับความนิยม  ในขณะท่ีเกือบครึ่งหน่ึง หรือประมาณ
ครึ่งหน่ึงของกลุ่มตัวอย่างรุ่นอายุอ่ืนๆมีชื่อเล่นในกลุ่มท่ีได้รับความนิยมน้ี 

กลวิธีท่ีกลุ่มอายุน้อยใช้เพ่ือทําให้ชื่อเล่นของตนมีความโดดเด่นไม่ซํ้า
ใครคือการใช้ชื่อเล่นท่ียาวข้ึน  โดยอาจจะเป็นคํามากพยางค์หรือเป็นการนํา
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คํามาประสมกันหรือขยายกัน  จะเห็นได้ชัดเจนว่ากลุ่มอายุน้อยท่ีสุดมีชื่อเล่น
ท่ีมากกว่า 1 พยางค์ถึงร้อยละ 67.24  ในขณะท่ีรุ่นอายุอ่ืนๆต่างล้วนมีชื่อท่ีมี
พยางค์เดียวมากท่ีสุดท้ังสิ้น 

9.2 อิทธิพลของต่างประเทศท่ีเข้าสู่สังคมไทยมีมากข้ึน 
สังเกตได้จากกลุ่มอายุย่ิงน้อยลงเท่าไรก็พบอัตราส่วนการต้ังชื่อเล่น

เป็นภาษาไทยน้อยลงเท่าน้ัน   สวนทางกับชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงมีมาก
ข้ึนเรื่อยๆในกลุ่มอายุน้อยกว่า และไม่พบเลยในกลุ่มอายุมากท่ีสุด (49-60 ปี)      

นอกจากน้ันหลักฐานท่ีทําให้มองเห็นอิทธิพลภาษาต่างประเทศมาก
ข้ึนก็คือการท่ีกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยกว่าพบชื่อเล่นท่ีประกอบด้วยภาษาสอง
ภาษา (เช่น ชื่อ “ต้นโอ๊ค”  ต้นเป็นภาษาไทย โอ๊คเป็นภาษาอังกฤษ)   หรือ
ชื่อเล่นท่ีพ้องเสียงระหว่างสองภาษา (เช่น ชื่อ “เทียน” เป็นได้ท้ังภาษาไทย
และภาษาจีน  ภาษาไทยแปลว่าเทียนไข ภาษาจีนแปลว่าฟ้า) มากกว่าใน
กลุ่มท่ีอายุมากกว่า  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.35   แสดงให้เห็นว่าอิทธิพล
ต่างประเทศเข้ามาในสังคมไทยอย่างมากจนทําให้คนในสังคมเริ่มมอง
ภาษาต่างประเทศในฐานะท่ีกลมกลืนกับภาษาไทย  สามารถนํามาใช้ร่วมกัน
ในการต้ังชื่อ  หรือคํานึงถึงว่าชื่อเล่นท่ีต้ังข้ึนจะสามารถนําไปใช้ได้อย่างมี
ความหมายดีในสองวัฒนธรรม 
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แผนภาพท่ี 3.35 ร้อยละของช่ือเลน่ภาษาไทยภาษาอังกฤษและสองภาษา 
จําแนกตามรุ่นอายุ 
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9.3 คนจีนในประเทศไทยกลมกลืนเข้ากับคนไทยมากข้ึนเรื่อยๆ 
สังเกตได้จากการท่ีเม่ือพิจารณาภาพรวมพบชื่อเล่นภาษาจีนน้อยลง

เรื่อยๆในกลุ่มอายุน้อย   ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.36 นอกจากน้ันผู้วิจัยยัง
พบว่าในกลุ่มผู้ท่ีระบุเหตุผลในการเลือกต้ังชื่อเป็นภาษาจีนว่าเป็นเหตุผลทาง
เชื้อชาติน้ัน  ส่วนมากมักให้เหตุผลว่ามีบรรพบุรุษเป็นคนจีนมากกว่าท่ีจะ
บอกว่าเจ้าของชื่อเป็นคนจีน  เช่น “บิดามารดาเป็นคนจีน มีเชื้อสายจีน” 
“ครอบครัวฝั่งพ่อมีเชื้อจีน” “ต้นตระกูลเป็นคนจีนท่ีอพยพมาอยู่ประเทศ
ไทย”  “คุณปู่เป็นคนจีนแคะ เรียกหลานด้วยชื่อน้ี” “อาม่าซ่ึงเป็นคนจีน 
เป็นผู้ต้ังชื่อ” “ครอบครัวเป็นคนไทยผสมจีน” มากกว่าท่ีจะให้เหตุผลว่า 
“เป็นคนเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว” หรือ “เป็นคนจีน”  แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามแม้จะทราบข้อมูลเก่ียวกับเชื้อชาติของบรรพบุรุษของตนว่าเป็น
คนจีน  แต่กลับมองเสมือนว่าตนเองมีเชื้อชาติท่ีแตกต่างจากบรรพบุรุษ  
แม้กระท่ังบรรพบุรุษรุ่นสูงข้ึนไปเพียงรุ่นอายุเดียวอย่างพ่อแม่ก็ตาม 
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   แผนภาพท่ี 3.36 ร้อยละของช่ือเล่นภาษาจีนจําแนกตามรุ่นอายุ 

 

สิ่งท่ีวิเคราะห์ได้ผ่านทางภาษาของชื่อเล่นน้ีสอดคล้องกับเหตุการณ์
ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดสุรินทร์ (กฤษฎา พิณศรี  และ ชรินทร์รัตน์ อิงพงษ์พันธ์,  
2548) ซ่ึงพบว่าปัจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์มีแนวโน้มในการ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมจีนน้อยลง แต่จะปฏิบัติตามแบบคนไทยพ้ืนถ่ินเพ่ิมมาก
ข้ึนตามลําดับ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกหลายจีนรุ่นใหม่ จนในท่ีสุดลูกหลานจีน
ในรุ่นหลังๆอาจจะไม่ยอมระบุตัวเองว่าเป็นชาวจีนหรือสืบเชื้อสายจีนอีก
ต่อไป 

ชาวจีนเริ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทยมานานมากแล้วต้ังแต่สมัย
สุโขทัย   เม่ือปี พ.ศ. 2452 รัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายสัญชาติฉบับแรกข้ึน  
ให้ชาวจีนถือสัญชาติตามสายเลือด โดยไม่คํานึงถึงสถานท่ีเกิดหรือสัญชาติอ่ืน 
คนจีนท่ีถือกําเนิดในประเทศไทยจึงมี 2 สัญชาติโดยปริยาย   ทําให้ชาวจีนมี
ความรู้สึกชาตินิยมมากข้ึนและพยายามรักษาเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มของ
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ตนเอง โดยการแยกตัวออกมาอยู่เฉพาะกลุ่ม อีกท้ังต้ังสมาคมการค้าและ
โรงเรียนสอนภาษาจีน ตลอดจนหนังสือพิมพ์ภาษาจีนข้ึนในไทย    ประกอบ
กับในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดร. ซุนยัตเซ็น เรียกร้องให้โค่นล้มระบอบสม
บูรณาญาสิทธิราชภายใต้ราชาวงศ์ชิง และสถาปนาสาธารณรัฐจีนท่ีปกครอง
ด้วยระบอบประชาธิปไตย  ชาวจีนในประเทศไทยได้รวบรวมเงินบริจาคส่งไป
ให้ ดร. ซุนยัตเซน เพ่ือทําการปฏิวัติเป็นจํานวนเงินหลายพันหลายหม่ืน
หยวน   กระแสชาตินิยมในหมู่ชาวจีนโพ้นทะเลรวมท้ังในประเทศไทยจึงได้มี
ความเข้มข้นข้ึน     

สมัยของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้เกิด
เหตุการณ์ในทางตรงกันข้าม  นโยบายชาตินิยมทําให้รัฐบาลสั่งปิดโรงเรียนท่ี
สอนภาษาจีนทุกแห่ง (เป็นท่ีมาของสํานวน “เรียบร้อยโรงเรียนจีน”)  
เน่ืองจากความกลัวคอมมิวนิสต์     ทําให้การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน
ในประเทศไทยขาดช่วงลง      รวมถึงพระราชบัญญัตินามสกุลและ
พระราชบัญญัติสัญชาติท่ีกําหนดให้คนท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติถือ
สัญชาติไทยเป็นบ่งบอกอย่างเห็นได้ชัดว่า สถานะภาพท่ีไม่ชัดเจนในเรื่อง
สัญชาติของคนจีนในประเทศไทยท่ีเป็นมาต้ังแต่อดีตได้สิ้นสุดลง เน่ืองจาก
กฎหมายให้บุคคลถือสัญชาติได้เพียงสัญชาติเดียวเท่าน้ัน  พระราชบัญญัติ
ประถมศึกษาแห่งชาติท่ีประกาศใช้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเล้า
เจ้าอยู่หัวทําให้คนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเป็นภาษาไทย    ลูกหลานจีน
รุ่นใหม่ๆจึงรู้สึกว่าเป็น คนไทยมากกว่า และมีความผูกพันกับแผ่นดินไทย
มากกว่าคนในรุ่นพ่อแม่  จึงเกิดคําว่า “คนไทยเชื้อสายจีน” ข้ึนมา 
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หลักฐานอีกประการท่ีสนับสนุนข้อสรุปน้ีก็คืออัตราส่วนของเหตุผล
ด้านเชื้อชาติในการเลือกภาษาในการต้ังชื่อเล่นมีน้อยลงเรื่อยๆ ดังแสดงใน
แผนภาพท่ี 3.37 

 
แผนภาพท่ี 3.37 ร้อยละของชื่อเล่นท่ีเลือกภาษาด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ 

จําแนกตามรุ่นอายุ 
 

9.4 ส่ิงท่ีชาวไทยมุสลิมใช้บ่งอัตลักษณ์ของตนคือภาษาอาหรับ 
ข้อสรุปน้ีได้มากจากการท่ีเม่ือพิจารณาชื่อเล่นของชาวมุสลิมท่ีระบุ

เหตุผลในการเลือกภาษาจํานวน 35 ชื่อ  จํานวน 33 ชื่อจากจํานวนดังกล่าว
เป็นชื่อภาษาอาหรับ อีก 2 ชื่อเป็นภาษามาเลย์ ซ่ึงเป็นภาษาประจําชาติของ
ประเทศท่ีมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจําชาติ และเป็นภาษาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้อย่างลึกซ้ึง  อีก
ท้ังมุสลิมท่ีสืบเชื้อสายเชื้อสายมาเลย์ก็เป็นมุสลิมกลุ่มใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
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ไทยพอๆกับมุสลิมท่ีสืบเชื้อสายบรรพบุรุษจีนด้วย (จรัล มะลูลีม, กิติมา 
อมรทัต และ พรพิมล ตรีโชติ, 2539)    เจ้าของชื่อเล่นท้ัง 35 ชื่อน้ีให้เหตุผล
ว่าการเลือกภาษาสําหรับชื่อเล่นของตนเป็นเหตุผลทางศาสนา  เช่น “ตาม
หลักศาสนา” , “เป็นมุสลิม”, “ภาษาอาหรับเป็นภาษาท่ีใช้ในคัมภีร์อัลกุ
รอานซ่ึงถูกประทานลงมาจากพระเจ้า มุสลิมจึงนิยมต้ังชื่อลูกเป็นภาษา
อาหรับโดยอาจเลือกจากคําท่ีปรากฏในคัมภีร์หรือชื่อของบุคคลสําคัญใน
ประวัติศาสตร์อิสลาม”, “เป็นภาษาเดียวกับคัมภีร์อัลกุรอาน และมีกล่าวใน
คัมภีร์ด้วย”   

การใช้ชื่อ (ในรูปแบบของมุสลิม) มีความสําคัญมากสําหรับการ
เป็นศาสนิกชนของศาสนาอิสลาม   ถึงกับเป็นส่วนหน่ึงในพิธีการเข้ารับ
อิสลาม (การเข้ามาเป็นมุสลิม)   คือหลังจากปฎิญาณตนเข้ารับอิสลามต่อ
หน้าผู้รู้เห็นเป็นพยาน  ท่ีเป็นชายอย่างน้อย  2 คนว่า “ อัชฮะดุ  อันลา อิลา
ฮะ อิลลัลลอฮฺ  วะอัชฮะดุอันนะ มุหัมมะดัร  รสูลลุลลอฮฺ "    (ฉันขอปฎิ
ญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด ท่ีคู่ควรแก่การเคารพบูชา นอกจาก อัลลอฮฺ  และ 
ฉันขอปฎิญาณว่า มุหัมมัด เป็นศาสนฑูตของพระองค์ )   ก็จะต้องอาบนํ้า
ชําระร่างกายตามรูปแบบท่ีกําหนดไว้   ถ้าเป็นชายก็ต้องเข้าสุหนัต และต้อง
มีชื่อ มุสลิม โดยจะต้ังเองหรือให้ใครต้ังให้ก็ได้ รวมท้ังต้องเรียนรู้ภาษา
อาหรับ (บรรจง บินกาซัน และ วิทยา วิเศษรัตน์, มปป) 

การท่ีมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้การอ่านภาษาอาหรับให้ชัดเจนเพราะ
หน้าท่ีประการหน่ึงของมุสลิมคือการทําละหมาดและศาสนพิธีอ่ืนๆ อีก
มากมายซ่ึงจะต้องกล่าวเป็นภาษาอาหรับ 
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สาเหตุท่ีภาษาอาหรับมีความสําคัญกับมุสลิมอย่างมากไม่ใช่เพียงแค่
เพราะอัลกุรอานได้รับการบันทึกด้วยภาษาอาหรับเท่าน้ัน แต่ยังเพราะว่ามี
การกล่าวไว้ว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาของชาวสวรรค์ (11 อายะฮ์ จาก 10 ซู
เราะฮ์)  อีกท้ังยังมีข้อความในอัลกุรอานระบุไว้ว่าภาษา (อาหรับ) เป็นภาษา
ท่ีมาจากพระเจ้าสอนให้กับมนุษย์คนแรก (อาดัม)   มุสลิมจึงมองว่าภาษา
อาหรับจึงเป็นสิ่งสูงส่งและนําภาษาอาหรับมาผูกติดกับความเชื่อของตนอย่าง
แน่นแฟ้น 

“และพระองค์ได้ทรงสอนบรรดานามของท้ังปวงให้แก่อาดัม 
ภายหลังได้ทรงแสดงสิ่งเหล่าน้ันแก่มะลาอิกะฮฺ แล้วตรัสว่า จงบอกบรรดาชื่อ
ของสิ่งเหล่าน้ันแก่ข้า หากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริง พวกเขา(บรรดามะลาอิกะฮฺ)  
ทูลว่า มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่านไม่มีความรู้ใด ๆ แก่พวกข้าพระองค์นอกจาก
สิ่งท่ีพระองค์ได้ทรงสอนพวกข้าพระองค์เท่าน้ัน แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงรอบ
รู้ ผู้ทรงปรีชาญาณ พระองค์ตรัสว่า โอ้อาดัม! จงบอกบรรดาชื่อของสิ่ง
เหล่าน้ันแก่พวกเขาที (บรดามะลาอิกะฮฺ) ครั้นเม่ืออาดัมได้บอกชื่อของสิ่ง
เหล่าน้ันแก่พวกเขาแล้ว พระองค์จึงตรัสว่า ข้ามิได้บอกแก่พวกเจ้าดอกหรือ
ว่า แท้จริงข้าเป็นผู้รู้ย่ิงซ่ึงความเร้นลับแห่งชั้นฟ้าท้ังหลายและแผ่นดินและ
เป็นผู้รู้ย่ิงในสิ่งท่ีพวกเจ้าเปิดเผยและสิ่งท่ีพวกเจ้าปกปิด” (ซูเราะฮฺ อัล-บะ
เกาะเราะฮฺ 2:31-33)   
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ในคัมภีร์ของศาสนาคริสต์และศาสนายิวซ่ึงนับถือพระเจ้าองค์
เดียวกันกับอิสลามและกล่าวถึงเหตุการณ์ต่างๆท่ีสอดคล้องกันเป็นจํานวน
มาก    แต่ในส่วนท่ีกล่าวถึงเหตุการณ์เก่ียวกับภาษาและมนุษย์คนแรก
แตกต่างไปจากท่ีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานเล็กน้อย  คือกล่าวว่ามนุษย์เป็น
ผู้สร้างภาษา ไม่ใช่พระเจ้า  ดังน้ันจึงไม่มีการนําภาษาใดๆในคัมภีร์ศาสนามา
ผูกพันธ์กับศาสนาและพิธีกรรมต่างๆ (รวมท้ังการต้ังชื่อ) มากเท่าในกรณีของ
มุสลิมกับภาษาอาหรับ ดังแสดงในข้อความจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ต่อไปน้ี 

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงป้ันบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง และบรรดานก
ในอากาศจากดิน แล้วจึงพามายังอาดัมเพ่ือดูว่าเขาจะเรียกชื่อพวกมันว่า
อะไร อาดัมได้เรียกชื่อบรรดาสัตว์ท่ีมีชีวิตอย่างไร สัตว์ก็มีชื่ออย่างน้ัน ”(ปฐม
กาล 2:19)   

ส่วนภาษาของชื่อเล่นชาวคริสต์ในงานวิจัย น้ี  เ ม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบกับชื่อเล่นของชาวพุทธแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง
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เด่นชัดท่ีจํานวนชื่อเล่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ชาวคริสต์มีชื่อเล่นเป็น
ภาษาอังกฤษมากกว่าไทย ส่วนชาวพุทธเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือมีชื่อเล่น
ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน   แต่ท้ังน้ีเม่ือนําเฉพาะชื่อเล่น
ภาษาอังกฤษของชาวคริสต์ซ่ึงมีอยู่ 42 ชื่อมาพิจารณาเหตุผลการเลือกภาษา  
พบว่ามีเพียง  7 ชื่อเท่าน้ันท่ีระบุว่าเลือกต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษด้วย
เหตุผลทางศาสนา  จึงสรุปได้ว่าการท่ีชื่อเล่นของชาวคริสต์เป็นภาษาอังกฤษ
มากกว่าชาวพุทธอย่างชัดเจนน้ันไม่ได้มาจากเจตนาท่ีจะใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
บ่งอัตลักษณ์ของตนแต่อย่างใด   

แต่อย่างไรก็ตามเม่ือพิจารณาจากท่ีมาของชื่อ พบว่าชาวคริสต์
คํานึงถึงศาสนาของตนในอัตราส่วนท่ีมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ ดังจะกล่าวถึง
ต่อไปในหัวข้อท่ี 9.5 

9.5 ชาวไทยท่ีไม่ใช่ชาวพุทธใช้ช่ือเล่นแสดงเอกลักษณ์ด้าน
ศาสนาของตน 
 จากการเปรียบเทียบภาษาของชื่อเล่นและท่ีมาของชื่อเล่นระหว่าง
ศาสนา   ผู้วิจัยพบข้อสรุปว่าคนไทยปัจจุบันท่ีไม่ใช่ชาวพุทธมีความจงใจท่ีจะ
ใช้ชื่อเล่นของตนแสดงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม (identity)     ในกรณีของชาว
พุทธซ่ึงเป็นประชากรส่วนใหญ่ของสังคมมีการระบุเหตุผลในการเลือกภาษา
ของชื่อเล่นด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติมากกว่าศาสนาอ่ืนและให้เหตุผลทาง
ศาสนาน้อยมาก (เพียงร้อยละ 0.57 ของชาวพุทธท่ีระบุเหตุผลในการเลือก
ภาษาของชื่อเล่น) รวมท้ังพบการให้เหตุผลว่าเลือกภาษาด้วยความนิยมด้วย 
ซ่ึงพบเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างชาวพุทธเท่าน้ัน     ตีความได้ว่าเม่ือชาวพุทธ
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เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ  ศาสนาพุทธท่ีนับถือจึงไม่อาจเป็น
ลักษณะเฉพาะท่ีทําให้เกิดความโดดเด่น 

ส่วนในกรณีของชาวคริสต์และมุลลิมซ่ึงเป็นประชากรส่วนน้อยของ
สังคมน้ัน มีการระบุเหตุผลทางศาสนาในการเลือกภาษาต้ังชื่อเล่นท่ีมากกว่า
ชาวพุทธอย่างเห็นได้ชัด  คือร้อยละ 100 ในกรณีของชาวมุสลิม (ตามท่ีกล่าว
ไปแล้วในหัวข้อ 8.3)  และร้อยละ 22.22 ในกรณีของชาวคริสต์  ตีความได้
ว่าผู้นับถือศาสนาท่ีไม่ใช่ศาสนาหลักของประเทศเหล่าน้ีมีความภาคภูมิใจใน
ศาสนาของตนและต้องการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะกลุ่มออกมาให้ปรากฏ   
วิธีการหน่ึงท่ีกระทําได้คือการต้ังชื่อให้มีลักษณะเฉพาะ 

เม่ือพิจารณาท่ีมาของชื่อเล่นก็พบลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับท่ีกล่าว
มาแล้ว   คือชาวพุทธต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงเหตุผลทางศาสนาเพียงร้อยละ 
1.84 (เช่น ต้ังชื่อว่า “บุญญ์” เพราะ “นับถือศานาพุทธ”)  น้อยกว่าในกรณี
ของชาวคริสต์ซ่ึงต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงศาสนาร้อยละ 13.92 และชาวมุสลิม
ท่ีร้อยละ 7.14 (เช่น ต้ังชื่อว่า “มาร์ค” เพราะ “อยากให้ลูกรับใช้พระเจ้า
เหมือนอัครสาวกชื่อมาระโก” และ ต้ังชื่อว่า “มูฮัมหมัด” เพราะ “เป็นชื่อดี 
ชื่อของศาสดา” ตามลําดับ) ดังในแผนภาพท่ี 3.38 
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แผนภาพท่ี 3.38 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีศาสนาเป็นเหตผุลในการเลือกภาษาและท่ีมา 
 จําแนกตามศาสนา 

 จากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเม่ือเทียบระหว่างชาวคริสต์
และชาวมุสลิมแล้ว ชาวมุสลิมมีการแสดงออกซ่ึงศาสนาของตนผ่านทางชื่อ
เล่นมากกว่าชาวคริสต์  และเน้นไปท่ีการแสดงออกด้วยภาษา (อาหรับ) 
มากกว่าท่ีมาของชื่ออย่างเด่นชัด  ในขณะท่ีชาวคริสต์น้ันแม้จะแสดงออก
ด้วยภาษา (อังกฤษ) มากกว่าท่ีมาของชื่อเช่นเดียวกัน แต่ความแตกต่างก็ไม่
เด่นชัดนัก  สาเหตุน่าจะเป็นเพราะศาสนาคริสต์ไม่ได้มีการผูกพันกับภาษา
ใดๆอย่างแน่นแฟ้นเท่าในกรณีของศาสนาอิสลามกับภาษาอาหรับตามท่ี
กล่าวไว้ในหัวข้อ 9.4   
 อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าทุกศาสนาจะมีการผูกพันเข้ากับภาษาใด
ภาษาหน่ึงอยู่บ้าง เช่นศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีความผูกพันกับ
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ภาษาละติน   ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์มีความผูกพันกับ
ภาษาอังกฤษต้นยุคใหม่ (early modern English) ศาสนาพราหมณ์ผูกพัน
กับภาษาสันสกฤต และศาสนาพุทธผูกพันกับภาษาบาลี  (Chika, 2007 ) 

9.6 ชาวมุสลิมไม่นิยมการต้ังช่ือให้มีความหมายเก่ียวกับสัตว์ 
แม้ว่า เ ม่ือพิจารณาชื่อเล่นของคนไทยโดยรวมจะพบชื่อ ท่ี มี

ความหมายเก่ียวกับสัตว์มากเป็นอันดับสองรองจากชื่อท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ   แต่เม่ือพิจารณาจําแนกตาม
ศาสนาแล้วกลับไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับสัตว์เลย ในขณะท่ีชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีมีความหมายของธรรมชาติ, 
พืช ดอกไม้, มากกว่าศาสนาอ่ืน ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.39 

 

แผนภาพท่ี 3.39 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีความหมายเก่ียวกับสัตว์ ดอกไม้ พืช 
และธรรมชาติ จําแนกตามศาสนา 
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สาเหตุท่ีมุสลิมไม่มีชื่อท่ีเก่ียวข้องกับสัตว์แต่มีชื่อท่ีเก่ียวข้องกับ
ดอกไม้ พืช ธรรมชาติมากกว่าศาสนาอ่ืนน่าจะเป็นเพราะคําสอนของศาสนา
ท่ีมีระบุชัดเจนเก่ียวกับเรื่องน้ี   คือจะมีคําสอนเก่ียวกับชื่อท่ีดี  ชื่อท่ีห้ามต้ัง 
และชื่อท่ีไม่สมควรต้ัง  ชื่อท่ีมีความเก่ียวกับสัตว์จัดว่าเป็น 1 ใน 10 ของชื่อ
ประเภทท่ีไม่สมควรต้ัง (อัล-มินฮาจญ์, 2011) ในเม่ือไม่สามารถต้ังชื่อให้มี
ความหมายเก่ียวข้องกับสัตว์ ชาวมุสลิมจึงหันไปต้ังชื่อเล่นให้มีความหมาย
เก่ียวข้องกับดอกไม้ พืช ธรรมชาติ 

ผู้วิจัยเชื่อว่าคําสอนเก่ียวกับการต้ังชื่อน้ีสัมพันธ์กับว่าคําสอนท่ีห้าม
ใส่เสื้อผ้าท่ีมีลวดลายสัตว์และมนุษย์ รวมถึงการวาดภาพสัตว์และมนุษย์ใน
รูปแบบท่ีสามารถมีชีวิตอยู่ได้ (วาดท้ังตัว)  หากต้องการจะวาดจะต้องวาดใน
สภาพท่ีไม่มีสามารถมีชีวิตอยู่  เช่น วาดภาพครึ่งตัว เป็นต้น หรือต้องวาดลง
ในสิ่งท่ีไม่ต้องให้เกียรติแต่ประการใด (เช่นทําเป็นหมอนและทําเป็นผ้าปูท่ี
นอน กระเบ้ืองปูพ้ืน เป็นต้น) แต่ถ้าวาดลงในสิ่งท่ีใช้ประดับ เช่น ภาพแขวน
ฝาผนัง กระเบ้ืองปูฝาผนัง ถือว่าไม่อนุญาตให้ทํา    อีกท้ังผู้ท่ีฝ่าฝืนก็มีโทษ
อย่างรุนแรงถึงข้ันตกนรก  เพราะถือเป็นผู้ลอกเลียนแบบการสร้างสรรค์ของ
พระอัลเลาะห์ ซ่ึงชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นผู้สร้างมนุษย์และสรรพสัตว์  ดัง
คําอธิบายต่อไปน้ี  “มนุษย์ท่ีได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงในวันกิยามะฮ คือ 
บรรดาผู้ทีทํารูป และท่านได้กล่าวว่า "เจ้าของรูปเหล่าน้ี จะถูกลงโทษในวันกิ
ยามะฮ และ(ในวันน้ัน)จะมีผู้กล่าวแก่เขาว่า " จงทําสิ่งท่ีพวกเจ้าสร้างข้ึนมา
ให้มีชีวิตซิ" และท่านนบีได้ส่งท่านอาลี(ร.ฎ)ให้ไปทําภาระกิจอย่างหน่ึง โดย
กล่าวแก่เขาว่า "อย่าได้ปล่อยรูปหน่ึงรูปใดเอาไว้ นอกจาก ให้ฉันลบมัน และ
อย่าปล่อยให้หลุมศพท่ีถูกยกสูง นอกจากให้ฉัน ทํามันให้เสมอ และ ได้ห้าม
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จากรูป ในบ้าน โดยการนํามากระทําดังกล่าว และจําเป็นต้องลบมันออก 
และไม่อนุญาตให้แขวนมัน และขณะทีท่านเห็นรูปแขวนอยู่ท่ีผ้าม่าน ท่านก็
โกรธ ใบหน้าของท่านเปลี่ยนสี และ ท่านนบี อะลัยฮิสสลาม ได้ฉีกมัน จึง
แสดงให้เห็นว่า ไม่อนุญาตให้แขวนรูป ไม่ว่าจะเป็นรูปบรรดาพระราชา 
บรรดาผู้นํา ,บรรดานักบวช ,บรรดาอุลามาอ ,บรรดานกหรือ
อ่ืนๆ ท้ังหมดน้ัน ไม่อนุญาต ทุกสิ่งท่ีมีชีวิต การทํารูปของมันน้ัน
ต้องห้าม และการแขวนมันบนฝาผนัง หรือในสํานักงาน ท้ังหมดน้ัน
ต้องห้าม และไม่อนุญาตให้ส่งเสริมผู้ท่ีกระทําดังกล่าว และจําเป็นแก่บรรดา
ผู้นํามุสลิม,บรรดานักวิชาการมุสลิม และมุสลิมทุกคน จะต้องละท้ิง
ระวังดังกล่าวน้ัน และเตือนให้ระวังจากมัน จงเชื่อฟังอัลลอฮและรอซูลของ
พระองค์ อะลัยฮิสสลาม โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ
ดังกล่าว” (Azsunnah.com, 2011) 

การท่ีมุสลิมห้ามการใส่เสื้อผ้าท่ีมีลวดลายสัตว์นี้แสดงให้เห็นทางด้าน
การค้าด้วย หน่วยประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภาคใต้ตอนล่าง ได้กล่าวถึง
ลวดลายผ้าคลุมผมสตรีท่ีผลิตข้ึนโดยกลุ่มผลิตผ้าคลุมผมในสามจังหวัด

ในบ้าน โดยการนํามากระทําดังกล่าว และจําเป็นต้องลบมันออก 
และขณะทีท่านเห็นรูปแขวนอยู่ท่ีผ้าม่าน ท่านก็

ท่านนบี อะลัยฮิสสลาม ได้ฉีกมัน จึง
ไม่ว่าจะเป็นรูปบรรดาพระราชา ,

บรรดานกหรือ บรรดาสัตว์
อ่ืนๆ ท้ังหมดน้ัน ไม่อนุญาต ทุกสิ่งท่ีมีชีวิต การทํารูปของมันน้ัน เป็นสิ่ง
ต้องห้าม และการแขวนมันบนฝาผนัง หรือในสํานักงาน ท้ังหมดน้ัน เป็นสิ่ง

และจําเป็นแก่บรรดา
บรรดานักวิชาการมุสลิม และมุสลิมทุกคน จะต้องละท้ิง และให้

จงเชื่อฟังอัลลอฮและรอซูลของ
พระองค์ อะลัยฮิสสลาม โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ ในเรื่อง

 
การท่ีมุสลิมห้ามการใส่เสื้อผ้าท่ีมีลวดลายสัตว์นี้แสดงให้เห็นทางด้าน

ด้วย หน่วยประสานงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภาคใต้ตอนล่าง ได้กล่าวถึง
กลุ่มผลิตผ้าคลุมผมในสามจังหวัด
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ชายแดนภาคใต้ว่า  “กลุ่มลวดลายสัตว์ เป็นกลุ่มลวดลายท่ีได้รับความนิยม
น้อยท่ีสุด เน่ืองจากมีความเสี่ยงต่อการผิดหลักศาสนาอิสลามดังได้อธิบายไว้
ในเบ้ืองต้น อย่างไรก็ตาม การจําลองลักษณะของสิ่งมีชีวิตต้องหลีกเลี่ยง 
ไม่ให้ขัดหลักศาสนาโดยจําลองเพียงบางส่วนของสิ่งมีชีวิตมาใช้ หรือดัดแปลง
รูปทรงเสียใหม่ ไม่ให้เหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดน้ันอย่างชัดเจน” (หน่วยประสาน
งานวิจัยเพ่ือท้องถ่ินภาคใต้ตอนล่าง) 

9.7 คนไทยมองความเป็นสิริมงคลเปล่ียนไปจากเดิม 
 ชื่อเล่นของคนไทยในกลุ่มอายุมากท่ีสุด (49-60 ปี) มีความหมาย
เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด  และค่อยๆลดอัตราส่วนลงเรื่อยๆใน
รุ่นอายุท่ีน้อยกว่า  ดังในแผนภาพท่ี 3.40 
 

 

3.02

7.38

9.96

15.27

30.61

0

5

10

15

20

25

30

35

0-10 ปี 13-22 ปี 25-34 ปี 37-46 ปี 49-60 ปี



158 
 

แผนภาพท่ี 3.40 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพ 
จําแนกตามรุ่นอายุ 

คําอธิบายในเรื่องน้ีน่าจะเป็นในทํานองเดียวกันกับท่ีสมชาย สําเนียง
งาม (2545) ซ่ึงศึกษาชื่อจริงของคนไทยพบว่า “ชื่อคนสมัยก่อนสะท้อน
ความเชื่อว่าสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมอันเหมาะสมกับตัวเจ้าของชื่อ คือกิริยาและ
คุณลักษณะถือเป็นสิริมงคลมากท่ีสุด ชื่อคนในช่วงสมัยน้ีจึงปรากฏหน่วย
ศัพท์ท่ีมีความหมายเก่ียวกับกิริยาและคุณลักษณะมากทีสุด ได้แก่ หมุน จีบ 
วาด แดง ขาว แป้น น้อย เป็นต้น ในช่วงสมัยต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็นสิริมงคล
ท่ีเชื่อว่าจะบันดาลความสุขให้แก่ชีวิตได้ และมีความหมายเป็นนามธรรมมาก
ข้ึน  คือถือว่าความดีงามและความเจริญรุ่งเรืองเป็นสิริมงคลแก่เจ้าขอชื่อมาก
ท่ีสุด ชื่อคนในช่วงสมัยน้ีจึงปรากฏหน่วยศัพท์ท่ีมีความหมายน้ีมากท่ีสุด 
ได้แก่ ดี ศรี มงคล สวัสด์ิ จรัส รุ่งเรือง เป็นต้น  ส่วนในสมัยปัจจุบันชื่อคน
ไทยส่วนใหญ่สะท้อนความเชื่อท่ีเปลี่ยนไปว่าความรู้ความสามารถถือเป็นสิริ
มงคลมากท่ีสุด  ชื่อของคนสมัยปัจจุบันจึงประกอบด้วยหน่วยศัพท์ท่ีมี
ความหมายน้ีมาก เช่น ปัญญา วิทย์ ณัฏฐ์ ภูริ วุฒิ วิชชา เมธี เป็นต้น”  
 อย่างไรก็ตามในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยไม่ได้พบว่าชื่อเล่นมีความหมาย
เปลี่ยนไปในทํานองเดียวกันกับชื่อจริงในงานวิจัยของสมชาย ซ่ึงจะกล่าวถึง
ต่อไปในหัวข้อ 9.8   

9.8 สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แต่ก็ยัง
โหยหาธรรมชาติ 

ผู้วิจัยพบว่าในขณะท่ีชื่อเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับลักษณะทาง
กายภาพของเจ้าของชื่อค่อยๆลดอัตราส่วนลงในรุ่นอายุน้อย  ชื่อเล่นท่ี
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เก่ียวข้องกับความม่ังค่ังและอาหารกลับได้รับความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ  ซ่ึง
น่าจะตีความได้ว่าสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึน    

สังคมท่ีเป็นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมไม่ใช่สังคมท่ีนํามาซ่ึงความสุข
ของจิตใจในเชิงลึก  ส่งผลทําให้สังคมไทยเริ่มมีโหยหาท่ีจะคืนสู่ธรรมชาติมาก
ข้ึนด้วย  สวนทางกับชื่อเล่นท่ีเก่ียวข้องกับความม่ังค่ังและอาหาร  แสดงให้
เห็นได้จากชื่อของผู้มีอายุน้อยมีความหมายท่ีเก่ียวข้องกับดอกไม้ พืช และ
ธรรมชาติมีจํานวนมากข้ึนเรื่อยๆ ดังในแผนภาพท่ี 3.41 

 

แผนภาพท่ี 3.41 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีความหมายเก่ียวกับดอกไม้และพืช  ธรรมชาติ  
ความมั่งค่ัง อาหาร จําแนกตามรุ่นอายุ 

   สภาพการณ์เช่นน้ีสอดคล้องกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยปัจจุบันซ่ึงมี
กระแสความนิยมความเป็นธรรมชาติ  เช่น มีการหันมารับประทานอาหาร
ธรรมชาติ เช่น ข้าวกล้อง นํ้าธัญพืช  มีการรณรงค์ให้รักษาผ่าไม้ต้นนํ้าลําธาร  
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รณรงค์ให้นําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (recycle)    โฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภคใน
ปัจจุบันก็มักจะใช้คําโฆษณาว่า “จากธรรมชาติ” “organic” 

9.9  คนไทยมีบุตรน้อยลง 
สังเกตได้จากการท่ีพบชื่อเล่นท่ีมีการต้ังข้ึนโดยคํานึงถึงลําดับการ

เกิดน้อยลงในแต่ละรุ่นอายุ แต่ต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงความคาดหวังของพ่อ
แม่มากข้ึน  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.42    การท่ีมีบุตรน้อยหรือมีเพียงคน
เดียว ทําให้ไม่มีความจําเป็นท่ีจะต้ังชื่อเล่นให้บ่งบอกลําดับการเกิด  รวมท้ัง
จํานวนบุตรท่ีน้อยลงก็ทําให้บุตรแต่ละคนกลายเป็นความคาดหวังของพ่อแม่
มากกว่าในกรณีของการมีบุครหลายคน     

 

แผนภาพท่ี 3.42 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีตั้งตามลําดับการเกิดและความความหวัง   
ของพ่อแม่ จําแนกตามรุ่นอายุ 
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ในสังคมไทยสมัยโบราณมักจะมีบุตรมาก  จึงมีคําเรียกบุตรในลําดับ
ต่างๆแยกพิเศษจากคํานับลําดับเลขท่ัวไปดังน้ี 

ลูกสาวลําดับท่ีหน่ึงเรียก “ลูกเอ้ือย” ลูกสาวลําดับท่ีสองเรียก “ลูก
อ่ี” ลูกสาวลําดับท่ีสามเรียก “ลูกอาม”  ลูกสาวลําดับท่ีสี่เรียก “ลูกไอ”  ลูก
สาวลําดับท่ีห้าเรียก “ลูกอ้ัว”  ลูกสาวลําดับท่ีหกเรียก “ลูกอก” ลูกสาว
ลําดับท่ีเจ็ดเรียก “ลูกเจ็ด”  ลูกสาวอันดับแปดเรียก “ลูกแปด”  ลูกสาว
อันดับเก้าเรียก “ลูกเอา”   

ลูกชายลําดับท่ีหน่ึงเรียก “ลูกอ้าย” ลูกชายลําดับท่ีสองเรียก “ลูก
ย่ี” ลูกชายอันดับสี่เรียก “ลูกไส” ลูกชายอันดับห้าเรียก “ลูกง่ัว”  ลูกชาย
ลําดับท่ีหกเรียก “ลูกลก” ลูกชายลําดับท่ีหกเรียก “ลูกลก” ลูกชายลําดับท่ี
เจ็ดเรียก “ลูกเจ็ด” ลูกชายลําดับท่ีแปดเรียก “ลูกแปด” ลูกชายลําดับท่ีเก้า
เรียก “ลูกเก้า” 

9.10 วัฒนธรรมไทยเน้นฝ่ายแม่ ยกเว้นในกลุ่มชาวมุสลิม 
 หลักฐานจากงานวิจัยน้ีคือการท่ีผู้ มีบทบาทในการต้ังชื่อเล่นให้
สมาชิกใหม่ในครอบครัวคือแม่มากกว่าพ่ออย่างเห็นได้ชัดท้ังในภาพรวม  ท้ัง
ในกรณีจําแนกเพศของเจ้าของชื่อ และท้ังในกรณีจําแนกตามรุ่นอายุ   
รวมท้ังหากผู้ต้ังชื่อเป็นญาติอ่ืนๆท่ีไม่ใช่พ่อแม่ก็พบว่าผู้ทําหน้าท่ีในการต้ังชื่อ
ก็คือญาติฝ่ายแม่มากกว่าญาติฝ่ายแม่  ในขณะท่ีกลุ่มชาวมุสลิมน้ันพ่อมี
บทบาทการต้ังชื่อให้สมาชิกใหม่มากกว่าแม่และญาติฝ่ายแม่ก็ไม่ได้มีบทบาท
ในเรื่องน้ีมากกว่าญาติฝ่ายพ่อ ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.43 
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แผนภาพท่ี 3.43 ญาติฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ท่ีมีบทบาทในการตั้งช่ือ จําแนกตามศาสนา 

 ข้อสรุปน้ีตรงกับข้อสรุปท่ีได้จากการนําคําเรียกญาติในภาษาไทยไป
ใช้เรียกขานบุคคลซ่ึงไม่ใช่ญาติ  คําเรียกญาติเหล่าน้ีได้แก่ ตา ยาย ลุง ป้า น้า 
พ่ี น้อง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าหากพิจารณาเฉพาะคําเรียกญาติท่ีมีการระบุฝ่าย 
(ได้แก่ ตา ยาย น้า) ก็ล้วนเป็นคําเรียกญาติฝ่ายแม่ท้ังสิ้น   (ยกเว้นการนํา
เรียกญาติไปเรียกขานบุคคลซ่ึงไม่ใช่ญาติแต่มีความสัมพันธ์กับพ่อมากกว่าแม่ 
ในกรณีอาจมีการยกเว้นใช้คําเรียกญาติฝ่ายพ่อเช่น ปู่ ย่า อา มาใช้เรียกบ้าง 
เช่น ในกรณีท่ีเรียกเพ่ือนร่วมงานของพ่อว่า “อา”  หรือเรียกอาจารย์อาวุโส
ท่ีเคยสอนพ่อสมัยเป็นเด็กว่า “ปู่” เป็นต้น) 
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 อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2533) ได้กล่าวอธิบายปรากฏการณ์น้ีว่า
เป็นเพราะคนไทยมีแนวโน้มท่ีนิยมให้สามีย้ายไปอาศัยกับครอบครัวของ
ภรรยา  เด็กท่ีเกิดมาจึงอยู่ใกล้ชิดกับญาติฝ่ายแม่มากกว่าญาติฝ่ายพ่อ 
 ส่วนในกรณีของกลุ่มมุสลิมน้ัน ผู้วิจัยคาดว่าสาเหตุท่ีพ่อมีบทบาท
อย่างมากในการต้ังชื่อเล่นให้กับลูกน่าจะมาจากอิทธิพลคําสอนทางศาสนา
อิสลามดังท่ีมีปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ,  2011) 
ความว่า  “บรรดาชายน้ันคือผู้ท่ีทําหน้าท่ีปกครองเลี้ยงดูบรรดาหญิง เน่ือง
ด้วยการท่ีอัลลอฮฺ ได้ทรงให้บางคนของพวกเขาเหนือกว่าอีกบางคน และด้วย
การท่ีพวกเขาได้จ่ายไปจากทรัพย์ของพวกเขา บรรดากุลสตรีน้ันคือผู้
จงรักภักดี ผู้รักษาในทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ลับหลังสามี  เน่ืองด้วยสิ่งท่ีอัลลอฮฺ
ทรงรักษาไว้ และบรรดาหญิงท่ีพวกเจ้าหวั่นเกรงในความด้ือดึงของนางน้ัน ก็
จงกล่าวตักเตือนนางและทอดท้ิงนางไว้แต่ลําพังในท่ีนอน และจงเฆ่ียนนาง  
แต่ถ้านางเชื่อฟังพวกเจ้าแล้ว ก็จงอย่าหาทางเอาเรื่องแก่นาง แท้จริงอัลลอฮฺ
เป็นผู้ทรงสูงส่งผู้ทรงเกรียงไกร” (4:34) 

 
อีกตัวอย่างคือ “เม่ือสามีเรียกภรรยาให้มาหา เพ่ือให้ทําธุระให้เขา 

ภรรยาก็จงมาหาเขาเถิด ถึงแม้ว่ากําลังอยู่ท่ีเตาอบขนมปังก็ตาม” (ติรมิซีย์ 
หะดีษ : 1160)    
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ซ่ึงมีความหมายว่า ความรู้สึกทางเพศน้ันเป็นเรื่องธรรมชาติ อัล
เลาะห์ทรงมอบไว้ให้แก่ทุกๆคน อิสลามอนุญาตให้มีความสัมพันธ์ทางเพศได้
เฉพาะชายหญิงท่ีสมรสกันอย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาเท่าน้ัน และ
อิสลามให้สิทธิ์สามีจะมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาได้ทุกเวลา คราใดท่ี
เขามีความปรารถนา ภรรยาจะต้องสนองตอบตามต้องการ และภรรยา
จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องน้ีย่ิงกว่าการงานท่ีกระทําอยู่ ถึงแม้ว่าเขากําลัง
ป้ิงขนมปังอยู่บนเตาก็ตาม ก็จะต้องปล่อยไว้ก่อน ขนมปังจะไหม้ก็ไม่สําคัญ 
เพราะภรรยาน้ันจะปล่อยให้สามีมีอารมณ์ โดยท่ีนางไม่สนองตอบไม่ได้ (The 
Islamic Foundation, 2011) 
 รวมท้ังตามคําสอนของมุสลิมยังกล่าวถึงว่าส่วนมากของชาวนรกเป็น
ผู้หญิง    ความว่า “ฉันยืนอยู่ท่ีประตูสวรรค์ ทันใดน้ันฉันเห็นว่าคนส่วนใหญ่
ท่ีได้เข้าสวรรค์นั้นเป็นคนจน ส่วนคนร่ํารวยยังถูกกักกันไว้ (ยังไม่ได้รับอนุมัติ
ให้เข้าสวรรค์) แต่ชาวนรกน้ันถูกสั่งให้ไปสู่นรก และฉันยืนอยู่ท่ีประตูนรก 
ทันใดน้ันฉันเห็นว่าคนส่วนใหญ่ท่ีเข้านรกน้ันเป็นผู้หญิง” (บุคอรีย์  11: 361 
และ มุสลิม หะดีษ : 2736) 
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 จากข้อความบางส่วนจากคัมภีร์ศาสนาอิสลามข้างต้นจึงน่าจะ
เชื่อมโยงอธิบายการท่ีพ่อชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ต้ังชื่อเล่นของลูกมากกว่าชาว
ไทยท่ีนับถือศาสนาพุทธและคริสต์อย่างเห็นได้ชัด 

9.11  บทบาทของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน 
สังเกตได้จากความหมายของชื่อเล่น  เพศชายมีชื่อเล่น ท่ี มี

ความหมายเก่ียวกับความรู้ความสามารถ ความย่ิงใหญ่โดดเด่นชัยชนะ 
ศาสนา มากกว่าเพศหญิงอย่างชัดเจน  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศหญิงมี
ความหมายเก่ียวกับ ดอกไม้พืช, ความงาม, และความรักความสุข มากกว่า
เพศชาย ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.44 

 
 
 
 

 

จากข้อความบางส่วนจากคัมภีร์ศาสนาอิสลามข้างต้นจึงน่าจะ
เชื่อมโยงอธิบายการท่ีพ่อชาวไทยมุสลิมเป็นผู้ต้ังชื่อเล่นของลูกมากกว่าชาว

 
เพศชายมีชื่อเล่น ท่ี มี

ความย่ิงใหญ่โดดเด่นชัยชนะ และ 
หญิงอย่างชัดเจน  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศหญิงมี

ความรักความสุข มากกว่า
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แผนภาพท่ี 3.44 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีความหมายเก่ียวกับความรู้ความสามารถ, ความ
โดดเด่น ย่ิงใหญ่ ชัยชนะ, ศาสนา, ความรักความสุข, ลักษณะทางกายภาพ, และดอกไม้ 

พืช จําแนกตามรุ่นอายุ 
 

คุณลักษณะในความหมายของชื่อเหล่าน้ีค่อนข้างเป็นค่านิยมสากล
สําหรับบทบาทของชายและหญิง  ชายมักได้รับการคาดหมายว่าเป็นผู้มี
ความรู้ เข้มแข็ง และเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  ในขณะท่ีหญิงได้รับ
การคาดหมายให้เป็นคนอ่อนโยน นุ่มนวล มีความสวยงามในทางกายภาพ 
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9.12 คนไทยต้ังช่ือโดยคํานึงถึงศาสนาหรือความเช่ือบางด้านมาก
ข้ึน 
 สังเกตได้จากการท่ีกลุ่มตัวอย่างรุ่นอายุน้อยท่ีสุด (0-10 ปี) มีชื่อเล่น
ท่ีมีความหมายเก่ียวกับศาสนารวมท้ังมีการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงเหตุผลทางด้าน
ศาสนามากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างชัดเจน  ดังแสดงในแผนภาพท่ี 3.45 

แผนภาพท่ี 3.45 ร้อยละของช่ือเลน่ท่ีมีความหมายเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือ, 
เหตุผลการตั้งช่ือเก่ียวกับศาสนาและความเช่ือ และช่ือเล่นท่ีมคีวามหมายเก่ียวกับสัตว์ 
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 ปรากฏการณ์ท่ีพบน้ีมีความสอดคล้องบางส่วนกับท่ีสมชาย สําเนียง
งาม (2545) พบในงานวิจัยว่ารูปคําของชื่อคนสมัยก่อนสะท้อนความเชื่อ
เก่ียวกับกาลกิณีและสิริมงคลในชื่อน้อยกว่าคนในสมัยปัจจุบัน   ซ่ึงสมชาย
ตีความว่าน่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความรู้สึกไม่ม่ันคงในชีวิตความเป็นอยู่
สมัยปัจจุบัน 
 อย่างไรก็ตาม ในงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้รวม “ศาสนา” กับ “ความเชื่อ” 
เข้าไว้ในประเภทเดียวกัน  ดังน้ันอัตราการคํานึงถึงศาสนาท่ีพบในงานวิจัยน้ี
จึงไม่ได้หมายถึงเพียงเรื่องความเชื่อของตัวอักษรกาลกิณีและสิริมงคลอย่าง
ในงานวิจัยของสมชาย   และจากท่ีผู้วิจัยพบในแบบสอบถามก็คือมีผู้ ท่ี
คํานึงถึงโชคลาง วันเดือนปีเกิด เป็นจํานวนท่ีน้อยมาก  ส่วนมากของชื่อเล่น
ท่ีต้ังข้ึนโดยคํานึงถึงศาสนาและความเชื่อในท่ีน้ีจึงหมายถึงศาสนาท่ีตนนับถือ
อย่างศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลามเสียเป็นส่วนมาก   ตามท่ีผู้วิจัยได้กล่าวไป
แล้วว่าคนในปัจจุบันมีแนวโน้มจะแสดงออกซ่ึงเอกลักษณ์ด้านศาสนาของตน
ผ่านทางชื่อเล่น 
 สิ่งท่ีน่าสังเกตอีกประการหน่ึงก็คือคนไทยมีชื่อเล่นท่ีมีความหมาย
เก่ียวกับสัตว์น้อยลงเรื่อยๆ  และส่วนมากคําอธิบายท่ีมาของชื่อเล่นท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับสัตว์ก็มักเป็นไปในทางเป็นกลางหรือทางดี เช่น “อยาก
ให้น่ารักเหมือนนก” “อยากให้ลูกขยันเหมือนผึ้ง” “เอบิแปลว่ากุ้ง เพราะคุณ
แม่ทําวิจัยเรื่องกุ้งท่ีญ่ีปุ่นในช่วงท่ีกําลังต้ังครรภ์” ฯลฯ  ไม่พบการให้เหตุผล
ว่าต้ังชื่อสัตว์เพ่ือให้ฟังน่าเกลียดเพ่ือแก้เคล็ดหรือเพ่ือไม่ให้ภูติผีนําตัวไปเลย 
 ชื่อท่ี ต้ัง ข้ึนเพ่ือป้องกันภูตผีในลักษณะน้ีเรียกว่า aprotropaic 
name   ในอดีตคนไทยเชื่อว่าการท่ีเด็กทารกมักเป็นอันตรายเสียชีวิตได้
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ง่ายๆน้ันเป็นเพราะผีมาเอาตัวไป  พระยาอนุมานราชธน (2531) กล่าวว่า
การต้ังชื่อเป็นสัตว์เช่นน้ีมีเหตุผลประการหน่ึงคือหลอกให้ผีคิดว่าน่ีคือสัตว์ 
ไม่ใช่ลูกคน จะไม่นําตัวไป   ซ่ึงก็สอดคล้องกับท่ี Naksakul (1987) กล่าวว่า
บางครั้งคนไทยก็ต้ังชื่อท่ีฟังดูน่าเกลียดให้กับทารก เพ่ือให้ผีไม่มองว่าเป็นเด็ก
น่ารัก จะได้ไม่ต้องการนําตัวไป 
 ดังน้ันจึงสรุปได้ว่าแม้คนไทยรุ่นอายุน้อยจะมีชื่อเล่นท่ีบ่งบอก
เก่ียวกับความเชื่อและศาสนามากข้ึน แต่ก็เป็นความเชื่อเพียงบางอย่าง
เท่าน้ัน (ความเชื่อด้านศาสนา และความเชื่อเรื่องสิริมงคล-กาลกิณี)  ความ
เชื่อเดิมๆเช่นเรื่องผีนําตัวไปกลายเป็นสิ่งท่ีคนรุ่นใหม่ไม่คํานึงถึง 

9.13 คนไทยนิยมความสุภาพด้านบวกและมีทัศนคติท่ีดีต่อช่ือ
เล่น 

 ความสุภาพเชิงบวกหมายถึงความสุภาพแบบท่ีเป็นไปในเชิงท่ีเน้น
ความสนิทสนม เป็นกลุ่มเป็นพวกเดียวกัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ยอมรับกัน 
หรือห่วงใยเอาใจใส่กัน ระหว่างผู้พูดกับผู้ฟัง  ตรงกันข้ามกับความสุภาพเชิง
ลบซ่ึงเป็นความสุภาพในเชิงท่ีเว้นระยะห่างทางความสัมพันธ์ การไม่รบกวน
กัน   

การแสดงออกซ่ึงความสุภาพเชิงบวกในทางภาษาทําได้หลายวิธี เช่น 
การใช้ภาษาระดับท่ีไม่เป็นทางการ การพูดแสดงความห่วงใยสนิทสนม การ
เรียกกันด้วยชื่อต้น (แทนท่ีจะเป็นนามสกุล) ในสังคมตะวันตก  การใช้คําว่า 
du แทน Sie ในภาษาเยอรมัน (แปลว่า “คุณ”)  รวมท้ังการเรียกกันด้วยชื่อ
เล่นในภาษาไทย 
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ข้อสรุปว่าคนไทยนิยมความสุภาพเชิงบวกสรุปได้จากการท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างเกินกว่าครึ่งให้ข้อมูลว่าชอบชื่อเล่นของตนเองมากกว่าชื่อจริง  
รวมท้ังมักต้องการให้คนรอบตัวเรียกตนด้วยชื่อเล่นมากกว่าชื่อจริง  มียกเว้น
เพียงในกรณีของคนแปลกหน้าอย่างพนักงานขายเท่าน้ันท่ีกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการให้เรียกตนด้วยชื่อจริง  ส่วนในกรณีของการสนทนากับอาจารย์ใน
ห้องเรียนน้ัน  กลุ่มตัวอย่างก็ยังต้องการให้อาจารย์เรียกตนด้วยชื่อจริง
มากกว่าชื่อเล่นเพียงเล็กน้อย ปรากฏการณ์น้ีตรงกับท่ี อมรา ประสิทธิ์รัฐ
สินธุ์ (2549) กว่าไว้ว่าปัจจุบันมีการใช้ชื่อเล่นมากข้ึน จนบ่อยครั้งเพ่ือน
ร่วมงานหรือเพ่ือนร่วมชั้นเรียนก็จําชื่อจริงกันและกันไม่ได้   
 กลุ่มตัวอย่างบางคนให้เหตุผลเพ่ิมเติมว่าสาเหตุท่ีต้องการให้อาจารย์
เรียกตนด้วยชื่อเล่นในชั้นเรียนเป็นเพราะชื่อเล่นฟังดูสนิทสนมใกล้ชิด  ทําให้
รู้สึกว่าอาจารย์รัก  ทําให้กล้าซักถาม และไม่กลัวท่ีจะตอบคําถามหรือขอ
คําปรึกษา  ซ่ึงการสื่อสารโดยคํานึงถึงหน้าเชิงบวกเช่นน้ีก็คือความสุภาพเชิง
บวก (positive politeness) น่ันเอง เป็นความสุภาพท่ี “ทําให้ความเห็นของ
ผู้ฟังเป็นท่ียอมรับจากคู่สนทนา เป็นกลวิธีท่ีแสดงความเป็นกลุ่มเป็นพวก
เดียวกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2553) 
 ส่วนการท่ีเพศชายแสดงให้เห็นว่ามีความชอบในชื่อเล่นของตน
มากกว่าเพศหญิงน้ันน่าจะอธิบายได้ว่าผู้ชายมักยอมรับและใช้รูปภาษาท่ีไม่
มาตรฐานมากกว่าผู้หญิง  การใช้ภาษาไม่มาตรฐานน้ีเองท่ีมีศักด์ิศรีแฝง 
(covert presige) อยู่ ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือการใช้ชื่อเล่น  ตรงกันข้ามกับการใช้ชื่อ
จริงซ่ึงมีความเป็นทางการกว่า มีศักด์ิศรีเปิดเผย (overt prestige)  
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 สาเหตุท่ีคนไทยมีทัศนคติท่ีดีต่อชื่อเล่นน่าจะเป็นเพราะชื่อเล่นใน
ภาษาไทยเป็นชื่อท่ีมักต้ังข้ึนเป็นอิสระจากชื่อจริง  ชื่อเล่นจึงมีฐานะท่ีสมบูรณ์
ในตัวของมันเอง  ไม่ใช่รูปย่ออันไม่สมบูรณ์ของชื่อจริ ง และไม่ได้ มี
ความหมายในเชิงล้อเลียนขบขันแต่อย่างใด   สิ่งท่ีชื่อเล่นมีด้อยกว่าชื่อจริงก็
เพียงความเป็นทางการเท่าน้ัน   แต่การท่ีมีความเป็นทางการน้อยก็มีแง่มุมท่ี
ดีในตัวของมันอยู่  คือเป็นรูปภาษาท่ีบ่งความสุภาพเชิงบวกน่ันเอง   การ
เรียกกันด้วยชื่อเล่นเพ่ือแสดงความสุภาพเชิงบวกน้ีสอดคล้องกันการท่ีคน
ไทยนิยมนําคําเรียกญาติมาเรียกบุคคลท่ีไม่ใช่ญาติเพ่ือแสดงความสนิทสนม
เป็นกันเอง    ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีต่างไปจากสิ่งท่ีเกิดกับชื่อเล่นในวัฒนธรรม
ตะวันตก  
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บทท่ี 4 
สรุปผลการวิจัย 

 
 งานวิจัยเพ่ือศึกษาภาษาและภาพสะท้อนของวัฒนธรรมจากชื่อเล่น
ของคนไทยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถาม 2 ชุด  ชุดแรกเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 1315 คน  จําแนกเป็น 5 รุ่นได้แก่ 0-10 ปี  
13-22 ปี  25-34 ปี  37-46 ปี และ 49-60 ปี  ผ่านทางแบบสอบถามท้ังท่ี
พิมพ์ลงบนกระดาษและท่ีเป็นแบบสอบถาม online   แบบสอบถามชุดท่ี
สองเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท อายุระหว่าง 18-23 ปี จํานวน 177 คน แบบสอบถามท้ังสองชุด
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

สรุปผลการวิจัยในประเด็นต่างๆได้ดังน้ี 
1. จํานวนพยางค์ในช่ือเล่น 

จํานวนพยางค์ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดรวมกันคือ 1.28 พยางค์ ชื่อ
เล่นของกลุ่มตัวอย่างอายุน้อยมีจํานวนพยางค์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีอายุ
มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   รุ่นอายุน้อยท่ีสุด (0-10 ปี) มีลักษณะ
เด่นท่ีชัดเจนท่ีสุดคือชื่อเล่นมักจะมี 2 พยางค์  ในขณะท่ีรุ่นอายุอ่ืนๆส่วนมาก
ก็มีชื่อเล่นเป็นคําพยางค์เดียว    รุ่นอายุ 0-10 ปี มีความยาวชื่อเฉลี่ย 1.75 
พยางค์,  รุ่นอายุ 13-22 ปี มีความยาวชื่อเฉลี่ย 1.30 พยางค์,  รุ่นอายุ 25-
34 ปี มีความยาวชื่อเฉลี่ย 1.13 พยางค์,  รุ่นอายุ 37-46 ปี มีความยาวชื่อ
เฉลี่ย 1.17 พยางค์ และรุ่นอายุ 49-60 ปีมีความยาวชื่อเฉลี่ย 1.10 พยางค์ 
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ค่าเฉลี่ยจํานวนพยางค์ในชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างต่างศาสนากันมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ชาวพุทธมีชื่อเล่นท่ีสั้นท่ีสุดท่ี 1.24 
พยางค์   ชาวคริสต์มีชื่อเล่นท่ียาวกว่าคือ 1.39 พยางค์  แต่ชื่อเล่นส่วนมากก็
ยังมีพยางค์เดียวเช่นกัน  ในขณะท่ีชาวมุสลิมน้ันมีชื่อเล่นท่ียาวกว่าอย่างเห็น
ได้ชัด คือเฉลี่ยท่ี 2.21 พยางค์ ชื่อเล่น 3 และ 4 พยางค์พบเป็นจํานวนมาก
ท่ีสุดในกลุ่มชาวมุสลิม ส่วนชื่อเล่นพยางค์เดียวพบน้อยท่ีสุด  คาดว่าเป็น
เพราะชื่อเล่นของชาวพุทธส่วนมากเป็นภาษาไทยซ่ึงเป็นภาษาท่ีคํามักจะมี
พยางค์เดียว  ในขณะท่ีชื่อเล่นของชาวคริสต์และมุสลิมมักเป็นภาษาท่ีคํา
มักจะมีหลายพยางค์ คือภาษาอังกฤษและอาหรับตามลําดับ 

เม่ือคํานวนค่าเพียร์สันแล้วพบว่าตัวแปรอายุมีอิทธิพลต่อจํานวน
พยางค์ในชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรศาสนา 

ส่วนตัวแปรเพศของเจ้าของชื่อเล่นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับจํานวน
พยางค์ของชื่ออย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2. ภาษาท่ีใช้ในช่ือเล่น  

จากข้อมูลท้ังหมดพบภาษาในชื่อเล่นท้ังหมด 16 ภาษา เรียง
ตามลําดับความถ่ีมากไปน้อยได้ดังน้ี  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาบาลี  
ภาษาจีน  ภาษาอาหรับ ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษา
เขมร ภาษามาเลย์ ภาษาอิตาเลียน ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษามอญ 
ภาษากะเหรี่ยง และภาษาฮิบรู   

ชายและหญิงมีชื่อเล่นท่ีมาจากภาษาต่างๆแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ความแตกต่างท่ีเด่นชัดระหว่างภาษาท่ีใช้ในการต้ังชื่อเล่น
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ของชายและหญิงคือ  เพศชายพบชื่อเล่นภาษาบาลีมากกว่าหญิง   แต่ชื่อ
เล่นของเพศหญิงพบเป็นภาษาไทยมากกว่าชาย 

รุ่นอายุท่ีแตกต่างกันมีชื่อเล่นท่ีมาจากภาษาต่างๆแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ จากข้อมูลพบว่าในกลุ่มอายุท่ีน้อยลงพบชื่อเล่นภาษาไทย
น้อยลงเรื่อยๆ   และพบชื่อเล่นอังกฤษมากข้ึนเรื่อยๆ  แต่ไม่พบชื่อเล่น
ภาษาอังกฤษเลยในรุ่นอายุมากท่ีสุด   ชื่อเล่นภาษาจีนก็พบน้อยลงเรื่อยๆ
เช่นกัน    

ศาสนาท่ีต่างกันก็มีภาษาในชื่อเล่นท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  กลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีเป็นภาษาอาหรับมากกว่าภาษา
อ่ืนๆ   และมีความแตกต่างอย่างมากกับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นชาวพุทธและชาว
คริสต์    ส่วนชาวพุทธและชาวคริสต์มีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดท่ี
จํานวนชื่อเล่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   ชาวคริสต์มีชื่อเล่นเป็น
ภาษาอังกฤษมากกว่าไทย ส่วนชาวพุทธเป็นไปในทางตรงกันข้ามคือมีชื่อเล่น
ภาษาไทยมากกว่าภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน 

เม่ือคํานวณค่าตามวิธีของเพียร์สัน พบว่าตัวแปรศาสนามีอิทธิพลต่อ
ภาษาในชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรอายุ   และตัวแปรอายุมีอิทธิพลต่อภาษาใน
ชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรเพศ 
3. ท่ีมาของภาษาในช่ือเล่น 

ชายและหญิงมีเหตุผลในการเลือกภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  การต้ังชื่อเล่นของเพศชายน้ันคํานึงถึงความโดดเด่น
และความเป็นสากลมากกว่าเพศหญิงอย่างเห็นได้ชัด  ในขณะท่ีการเลือก
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ภาษาในการต้ังชื่อเล่นของเพศหญิงคํานึงถึงความง่ายในการเรียกและเชื้อ
ชาติมากกว่า 

เหตุผลในการเลือกต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาใดๆมีความหลากหลายมาก
ข้ึนในกลุ่มอายุน้อย   เหตุผลหลักในการเลือกภาษาเพ่ือต้ังชื่อเล่นของกลุ่ม
อายุมากคือเชื้อชาติของเจ้าของชื่อ  เหตุผลน้ีลดความสําคัญลงเรื่อยๆในกลุ่ม
อายุท่ีน้อยลง  ตรงกันข้ามกับเหตุผลด้านความโดดเด่นและความเป็นสากลท่ี
มีมากในกลุ่มอายุน้อยกว่า  ท่ีน่าสังเกตก็คือในกลุ่มอายุน้อยท่ีสุดมีการเลือก
ภาษาโดยเหตุผลของศาสนามากกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด  และสรุป
ได้ว่าอายุท่ีต่างกันมีเหตุผลในการเลือกภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 

กลุ่มผู้ท่ีเป็นชาวพุทธมีการเลือกภาษาของชื่อเล่นโดยคํานึงถึงเหตุผล
ด้านเชื้อชาติมากกว่ากลุ่มอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด  แต่คํานึงถึงเหตุผลด้านศาสนา
น้อยมาก    ต่างไปจากกลุ่มท่ีไม่ใช่ชาวพุทธซ่ึงคํานึงถึงเหตุผลทางศาสนา
มากกว่า  โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มชาวมุสลิมน้ันทุกคนท่ีระบุเหตุผลของ
การเลือกภาษาของชื่อเล่นล้วนแต่ให้เหตุผลของศาสนาท้ังสิ้น   เหตุผลด้าน
ความนิยมก็เป็นท่ีน่าสังเกตว่าพบในเฉพาะกลุ่มชาวพุทธเท่าน้ัน และพบใน
จํานวนท่ีมากพอสมควร   ชาวพุทธและผู้ท่ีไม่ใช่ชาวพุทธจึงมีเหตุผลในการ
เลือกภาษาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่าตัวแปรศาสนามีอิทธิพลต่อ
เหตุผลในการเลือกภาษาในชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรอายุ   และตัวแปรอายุมี
อิทธิพลต่อเหตุผลในการเลือกภาษาในชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรเพศ 
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4. ความหมายของช่ือเล่น 

ชายและหญิงมีความหมายของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดในด้านความหมายระหว่างชื่อเล่นของ
หญิงและชายคือ เพศชายมีชื่ อ เล่น ท่ี มีความหมายเ ก่ียว กับความรู้
ความสามารถ, ชื่อเฉพาะ, ตัวอักษรตัวเลขลําดับท่ี, ความย่ิงใหญ่โดดเด่นชัย
ชนะ มากกว่าหญิงอย่างชัดเจน  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศหญิงมีความหมาย
เก่ียวกับ ดอกไม้พืช, อาหาร, ลักษณะทางกายภาพ, ความรักความสุข 
มากกว่าเพศชาย 

คนในช่วงอายุท่ีต่างกันมีความหมายของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติเช่นกัน  ลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดคือ แม้ว่าชื่อเล่นของคนไทย
โดยรวมจะมีความหมายเก่ียวกับสัตว์มากเป็นอันดับสอง  แต่ชื่อประเภทน้ี
พบน้อยลงเรื่อยๆในรุ่นอายุน้อย   เช่นเดียวกับชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับคน, 
ตัวอักษร ตัวเลข ลําดับท่ี, ลักษณะทางกายภาพ    ในขณะท่ี ชื่อเล่นท่ีมี
ความหมายเป็นอาหาร ผลไม้, พืช ดอกไม้, ความม่ังค่ัง พบในรุ่นอายุน้อย
มากกว่ารุ่นอายุมาก นอกจากน้ันยังพบว่าในรุ่นอายุน้อยท่ีสุดมีชื่อท่ีมี
ความหมายเก่ียวข้องกับศาสนาและความเชื่อมากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างเห็น
ได้ชัด 

จากข้อมูลพบว่าชื่อเล่นของชาวมุสลิมมีความหลากหลายทาง
ความหมายน้อยกว่าชื่อเล่นของผู้นับถือศาสนาอ่ืน  และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า
แม้ว่าชื่อเล่นของคนไทยโดยรวมจะมีความหมายเก่ียวกับสัตว์มากเป็นอันดับ
สอง แต่ไม่พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นในลักษณะน้ีเลย รวมท้ังชื่อท่ี
มีความหมายของอาหารและผลไม้ซ่ึงมีจํานวนมากในกลุ่มคนไทยโดยรวมก็
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พบน้อยมากในกลุ่มชาวมุสลิม ในขณะท่ีชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีมีความหมาย
ของธรรมชาติ, พืช ดอกไม้, คุณสมบัติท่ีเป็นนามธรรม, เวลาสถานท่ี มากกว่า
ศาสนาอ่ืน      

คํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่าตัวแปรอายุมีอิทธิพลต่อ
ความหมายของชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรเพศ   และตัวแปรเพศมีอิทธิพลต่อ
ความหมายของชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรศาสนา 
5. ท่ีมาของช่ือเล่น 

ชายและหญิงมีท่ีมาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ความแตกต่างท่ีสําคัญระหว่างท่ีมาของชื่อเล่นกลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศ
หญิงคือ ชื่อเล่นของเพศหญิงต้ังข้ึนโดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของ
เจ้าของชื่อมากกว่าชาย  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศชายต้ัง ข้ึนโดยมี
ความสัมพันธ์กับชื่อจริงมากกว่าเพศหญิง 

คนไทยในกลุ่มอายุท่ีต่างกันมีท่ีมาของชื่อเล่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  จากข้อมูลพบว่าการต้ังชื่อเล่นตามลําดับการเกิด, 
ลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ และการต้ังชื่อเล่นให้มีความสัมพันธ์กับ
ชื่อจริง พบในรุ่นอายุมากมากกว่าในรุ่นอายุน้อยอย่างเห็นได้ชัดเจน  ตรงกัน
ข้ามกับการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงความคาดหวังของพ่อแม่และเหตุการณ์หรือสิ่ง
สําคัญในครอบครัว ซ่ึงพบมากกว่าในรุ่นอายุท่ีน้อยกว่า  และสิ่งท่ีน่าสังเกต
อีกประการหน่ึงคือการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงศาสนาหรือความเชื่อพบมากในกลุ่ม
อายุน้อยท่ีสุดมากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างเห็นได้ชัด 

แม้ว่าการต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพของเจ้าของชื่อ
และการต้ังให้เสียงของชื่อเล่นสอดคล้องกับคนอ่ืนในครอบครัวจะเป็นท่ีมา
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ของชื่อเล่นของกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากท่ีสุดในภาพรวม  แต่เม่ือจําแนกตาม
ศาสนาแล้วพบว่าชาวมุสลิมไม่มีการต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึง 2 สิ่งน้ีเลย  ชาว
คริสต์มีการต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงศาสนาของตนมากกว่าศาสนาอ่ืนๆ   และ
สรุปได้ว่าชาวพุทธและผู้ท่ีไม่ใช่ชาวพุทธมีเหตุผลในการเลือกภาษาของชื่อ
เล่นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

เม่ือคํานวนค่าตามวิธีของเพียร์สันพบว่าตัวแปรอายุมีอิทธิพลต่อท่ีมา
ของชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรศาสนา   และตัวแปรศาสนามีอิทธิพลต่อท่ีมาของ
ชื่อเล่นมากกว่าตัวแปรเพศ 
6. ผู้ตั้งช่ือเล่น  

อัตราส่วนผู้ต้ังชื่อเล่นในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมดกับเม่ือ
พิจารณาจําแนกตามเพศของเจ้าของชื่อและรุ่นอายุแล้วพบว่ามีความ
คล้ายคลึงกัน คือส่วนมากจะต้ังชื่อโดยแม่ และญาติฝ่ายแม่ต้ังชื่อเล่นมากกว่า
ญาติฝ่ายพ่อ   และเม่ือนําสถิติไคสแควร์มาคํานวณก็สรุปได้ว่าชื่อเล่นของ
ชายและหญิงในรุ่นอายุต่างๆได้รับการต้ังข้ึนโดยบุคคลท่ีไม่มีความแตกต่าง
กัน 

แต่เม่ือพิจารณากลุ่มตัวอย่างแยกตามศาสนาพบว่าชาวมุสลิมน้ันมี
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือพ่อเป็นผู้ต้ังชื่อให้ลูกตามลําพังในอัตราส่วน
ท่ีสูงมาก  และญาติฝ่ายพ่อกับฝ่ายแม่เป็นผู้ ต้ังชื่อในอัตราส่วนท่ีเท่ากัน   
ในขณะท่ีชื่อเล่นของชาวพุทธกับชาวคริสต์ได้รับการต้ังข้ึนด้วยบุคคลต่างๆใน
อัตราส่วนท่ีไม่แตกต่างกันมากนัก และเป็นไปในทางเดียวกับภาพรวมของชื่อ
เล่นคนไทยโดยไม่จําแนกตามตัวแปรทางสังคมใดๆ คือส่วนมากจะต้ังชื่อเล่น
โดยแม่ และญาติฝ่ายแม่เป็นผู้ต้ังชื่อเล่นมากกว่าญาติฝ่ายพ่อ   จากการ
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คํานวณค่าไคสแควร์สรุปได้ว่าผู้นับถือศาสนาต่างกันได้รับการต้ังชื่อเล่นโดย
บุคคลท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
7. สรุปภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมท่ีสะท้อนมาจากช่ือเล่น 

คนไทยให้ความสําคัญกับความเป็นปัจเจกมากข้ึน สะท้อนให้เห็น
จากการใช้ชื่อเล่นท่ีมีความโดดเด่นไม่ซํ้าใครมากในรุ่นอายุน้อยท่ีสุด และ
กลวิธีท่ีทําให้ชื่อเล่นมีความโดดเด่นไม่ซํ้าใครก็คือการใช้ชื่อเล่นท่ีมีจํานวน
พยางค์มากกว่า 1 

อิทธิพลของต่างประเทศท่ีเข้าสู่สังคมไทยมีมากข้ึน  สังเกตได้จาก
กลุ่มอายุย่ิงน้อยลงเท่าไรก็พบอัตราส่วนการต้ังชื่อเล่นเป็นภาษาไทยน้อยลง
เท่าน้ัน   สวนทางกับชื่อเล่นเป็นภาษาอังกฤษซ่ึงมีมากข้ึนเรื่อยๆในกลุ่มอายุ
น้อยกว่า  ประกอบกับพบชื่อเล่นท่ีประกอบด้วยภาษาสองภาษา  หรือชื่อ
เล่นท่ีพ้องเสียงระหว่างสองภาษา มากกว่าในกลุ่มท่ีอายุมากกว่า   

คนจีนในประเทศไทยกลมกลืนเข้ากับคนไทยมากข้ึนเรื่อยๆ  สังเกต
ได้จากการท่ีเม่ือพิจารณาภาพรวมพบชื่อเล่นภาษาจีนน้อยลงเรื่อยๆในกลุ่ม
อายุน้อย   และอัตราส่วนของเหตุผลด้านเชื้อชาติในการเลือกภาษาในการต้ัง
ชื่อเล่นมีน้อยลงเรื่อยๆ  

สิ่งท่ีชาวไทยมุสลิมใช้บ่งอัตลักษณ์ของตนคือภาษาอาหรับ  สังเกต
ได้จากการท่ีเม่ือพิจารณาชื่อเล่นของชาวมุสลิมท่ีระบุเหตุผลในการเลือก
ภาษาล้วนแต่เป็นชื่อภาษาอาหรับ  

ชาวไทยท่ีไม่ใช่ชาวพุทธใช้ชื่อเล่นแสดงเอกลักษณ์ด้านศาสนาของ
ตน  สังเกตได้จากท่ีชาวคริสต์และชาวมุสลิมมีการระบุเหตุผลทางศาสนาใน
การเลือกภาษาต้ังชื่อเล่นท่ีมากกว่าชาวพุทธอย่างเห็นได้ชัด    และเม่ือ
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พิจารณาท่ีมาของชื่อเล่นก็พบลักษณะท่ีสอดคล้องกันกับท่ีกล่าวมาแล้ว   คือ
ชาวคริสต์และชาวมุสลิมต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึงเหตุผลทางศาสนามากกว่าชาว
พุทธ 

ชาวมุสลิมไม่นิยมการต้ังชื่อให้มีความหมายเก่ียวกับสัตว์  สังเกตได้
จากเม่ือพิจารณาชื่อเล่นของคนไทยโดยรวมจะพบชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับ
สัตว์มากเป็นอันดับสองรองจากชื่อท่ีมีความหมายเก่ียวกับลักษณะทาง
กายภาพของเจ้าของชื่อ   แต่เม่ือพิจารณาจําแนกตามศาสนาแล้วกลับไม่
พบว่ากลุ่มตัวอย่างชาวมุสลิมมีชื่อเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับสัตว์เลย  

คนไทยมองความเป็นสิริมงคลเปลี่ยนไปจากเดิม สังเกตได้จากชื่อ
เล่นของคนไทยในกลุ่มอายุมากมีความหมายเก่ียวกับลักษณะทางกายภาพอยู่
มาก  และค่อยๆลดอัตราส่วนลงเรื่อยๆในรุ่นอายุท่ีน้อยกว่า   

สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ แต่
ในเวลาเดียวกันสภาพท่ีเกิดข้ึนก็ก่อให้เกิดความไม่พอใจของคนในสังคม 
ส่งผลให้คนเริ่มโหยหาธรรมชาติมากข้ึนไปพร้อมๆกัน   สังเกตได้จากการท่ี 
ชื่อเล่นท่ีเก่ียวข้องกับความม่ังค่ัง อาหาร  ดอกไม้ พืช และธรรมชาติ ได้รับ
ความนิยมมากข้ึนเรื่อยๆ   

คนไทยมีบุตรน้อยลง  สังเกตได้จากการท่ีพบชื่อเล่นท่ีมีการต้ังข้ึน
โดยคํานึงถึงลําดับการเกิดน้อยลงในแต่ละรุ่นอายุ แต่ต้ังชื่อเล่นโดยคํานึงถึง
ความคาดหวังของพ่อแม่มากข้ึน   

วัฒนธรรมไทยเน้นฝ่ายแม่ ยกเว้นในกลุ่มชาวมุสลิม   สังเกตได้จาก
การท่ีผู้มีบทบาทในการต้ังชื่อเล่นให้สมาชิกใหม่ในครอบครัวคือแม่มากกว่า
พ่ออย่างเห็นได้ชัดท้ังในภาพรวม  ท้ังในกรณีจําแนกเพศของเจ้าของชื่อ และ
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ท้ังในกรณีจําแนกตามรุ่นอายุ   รวมท้ังหากผู้ต้ังชื่อเป็นญาติอ่ืนๆท่ีไม่ใช่พ่อ
แม่ก็พบว่าผู้ทําหน้าท่ีในการต้ังชื่อก็คือญาติฝ่ายแม่มากกว่าญาติฝ่ายแม่  
ในขณะท่ีกลุ่มชาวมุสลิมน้ันพ่อมีบทบาทการต้ังชื่อให้สมาชิกใหม่มากกว่าแม่
และญาติฝ่ายแม่ก็ไม่ได้มีบทบาทในเรื่องน้ีมากกว่าญาติฝ่ายพ่อ  

บทบาทของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน  สังเกตได้จาก
ความหมายของชื่อเล่น  เพศชายมีชื่อเล่นท่ีมีความหมายเก่ียวกับความรู้
ความสามารถ ความย่ิงใหญ่โดดเด่นชัยชนะ และ ศาสนา มากกว่าเพศหญิง
อย่างชัดเจน  ในขณะท่ีชื่อเล่นของเพศหญิงมีความหมายเก่ียวกับ ดอกไม้พืช, 
ความงาม, และความรักความสุข มากกว่าเพศชาย  

 คนไทยต้ังชื่อโดยคํานึงถึงศาสนาหรือความเชื่อบางด้านมากข้ึน   
สังเกตได้จากการท่ีกลุ่มตัวอย่างรุ่นอายุน้อยท่ีสุด (0-10 ปี) มีชื่อเล่นท่ีมี
ความหมายเก่ียวกับศาสนารวมท้ังมีการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงเหตุผลทางด้าน
ศาสนามากกว่ารุ่นอายุอ่ืนๆอย่างชัดเจน   แต่มีการต้ังชื่อท่ีหมายถึงสัตว์
น้อยลงเรื่อยๆ 

คนไทยนิยมความสุภาพแง่บวกและมีทัศนคติท่ีดีต่อชื่อเล่น  สังเกต
ได้จากการท่ีกลุ่มตัวอย่างชอบชื่อเล่นของตนมากกว่าชื่อจริง และมักต้องการ
ให้ผู้อ่ืนเรียกตนด้วยชื่อจริงมากกว่าชื่อเล่น  ยกเว้นในกรณีของผู้ท่ีไม่รู้จักกัน
มาก่อนและมีปฏิสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเช่นพนักงานขายซ่ึงมักต้องการให้
พนักงานขายน้ีเรียกด้วยชื่อจริง  ส่วนในกรณีของอาจารย์ในชั้นเรียนน้ัน 
แม้ว่าเป็นสถานการณ์ท่ีเป็นทางการ แต่ในเม่ือเป็นความสัมพันธ์ท่ีคงทนกว่า 
จึงมีผู้ต้องการให้อาจารย์เรียกด้วยชื่อจริงมากกว่าชื่อเล่นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
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ตัวอย่างแบบสอบถามชุดท่ี 1 
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ตัวอย่างแบบสอบถามชุดท่ี 2 
 
กรุณาตอบคําถามเหล่าน้ี 
1. เพศ  ...... ชาย ...... หญิง 
2. อายุ ........................  ปี 
3. คุณชอบชื่อเล่นหรือชื่อจริงของตัวคุณเองมากกว่า   

....... ชื่อเล่น      

...... ชื่อจริง 
4. ถ้าเลือกได้ คุณอยากให้บุคคลเหล่าน้ีเรียกคุณด้วยชื่อจริงหรือชื่อเล่น 

อาจารย์ในชั้นเรียน  ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
อาจารย์นอกชั้นเรียน  ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
เพ่ือนเก่า   ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
เพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก   ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
พนักงานขาย   ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 

5. ถ้าคุณต้องบอกชื่อคุณเองเป็นครั้งแรกให้กับบุคคลเหล่าน้ี คุณจะบอกชื่อ
จริงหรือชื่อเล่น 

อาจารย์ในชั้นเรียน  ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
อาจารย์นอกชั้นเรียน  ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
เพ่ือนท่ีเพ่ิงรู้จัก   ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 
พนักงานขาย   ....... ชื่อเล่น     ...... ชื่อจริง 


