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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 

ตั้งแตโบราณมา  เมื่อมีส่ิงใด ๆ ถือกําเนิดขึ้นมาหรืออาจเปนการคนพบสิ่งตาง ๆ ก็จะตอง
สรางคําขึ้นมาเพื่อใชเรียกสิ่งนั้น  เราเรียกวิธีการนี้วา “การตั้งชื่อ”     ทั้งนี้  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  ไดใหนิยามเกี่ยวกับชื่อไววา  “ช่ือ หมายถึง คําที่ตั้งขึ้นสําหรับเรียก
คน  สัตว  ที่  และสิ่งของ   โดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง”    โดยเฉพาะชื่อของคนนั้นสามารถ
แยกออกเปน   ช่ือตัวหรือช่ือจริง   ช่ือสกุล   และชื่อที่ใชเรียกเลนๆ 
 

คนในสังคมไทยไมวาจะนับถือศาสนาใดหลักคําสอนจะตางกันแคไหน   แตก็ลวนให
ความสําคัญกับการตั้งชื่อและชื่อ    เพราะชื่อมีความสําคัญในการบงบอกความเปนตัวเรา    ใช
จําแนกวาใครเปนใคร     ช่ือนั้นเปนสิ่งที่แทนตัวเรา   และจะอยูกับเราทุกคนตั้งแตเกิดจนตาย     
นอกจากนี้ ช่ือยังสามารถสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรม   ความเชื่อ   และศาสนาของแตละสังคมใน
แตละยุคสมัยดวย   จึงมีนักวิจัยหลายทานสนใจศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อ 
 

ในปจจุบันพบงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อจริงหรือช่ือตัวมากมาย   เชน   งานวิจัยเร่ือง    
“การใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย”   ของ สุภาพรรณ  ณ บางชาง (2526)  ศึกษาวิเคราะห
ลักษณะการใชภาษาที่ใชในการตั้งชื่อในเรื่องจํานวนพยางค   ที่มาของภาษา และความหมายตั้งแต
สมัยสุโขทัยถึง พ.ศ. 2525    จําแนกโดยแบงตามชนชั้นทางสังคม      งานวิจัยเร่ือง  “ภาษาที่ใชใน
การตั้งชื่อจริงของคนไทยในกรุงเทพมหานคร”   ของ วรางคณา  สวางตระกูล (2540)  ศึกษาการตั้ง
ช่ือจริงในเรื่องจํานวนพยางค การสรางคํา  ที่มาของภาษา  และความหมาย   จําแนกตามเพศและอายุ     
งานวิจัยเร่ือง  “ความหมายของชื่อคนไทยในปจจุบัน”  ของ อรุณี  ดิลกนรนารถ (2542)  ศึกษาใน
เร่ืองจํานวนพยางคและความหมายและวิเคราะหในดานคานิยมและความเชื่อ         งานวิจัยเร่ือง  
“การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย”  ของ วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน (2544)  ศึกษาและเปรียบเทียบผูตั้งชื่อ
และเงื่อนไขในการตั้งชื่อของคนไทย 2 ชวงอายุ   รวมท้ังความสัมพันธของชื่อบุคคลในครอบครัว
เดียวกันของคนไทย     งานวิจัยเร่ือง  “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อ
เกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย”    ของ สมชาย  สําเนียงงาม (2545)  ศึกษาและ
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เปรียบเทียบความเปนสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทยที่อายุตางกันและอยูภูมิภาคตางกัน         
และงานวิจัยเร่ือง  “ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริง”  ของ 
ไศลรัตน  อิสระเสนีย (2546)  วิเคราะหการตั้งชื่อจริงในทางเสียงและความหมายและความสัมพันธ
ของบุคคลในครอบครัว  ในรุนอายุเดียวกันและตางรุนอายุกัน 
 

 เดือน คําดี (2545) ไดกลาวถึงความสําคัญของศาสนาไววา   
 
. . . ศาสนามีความสําคัญทั้งสําหรับการดําเนินชีวิตสวนตัวและการดําเนินชีวิตในสังคม
กลาวคือ ในทางสวนตัว ศาสนาชวยใหบุคคลมีจิตใจสงบ มีกําลังใจที่จะตอสูอุปสรรคชีวิต
และมีชีวิตอยูตอไป  สามารถนําพาชีวิตของตนไปสูจุดหมายปลายทางได  สําหรับทาง
สังคมนั้น ศาสนาทําใหสังคมมีความมั่นคงและเปนเอกภาพ กลาวคือ  คนมีความเชื่อใน
เร่ืองเดียวกัน หรือคนที่เคารพนับถือศาสนาเดียวกัน ยอมทําใหเกิดความเปนปกแผน
อันหนึ่งอันเดียวกันสมานสามัคคีและรวมมือกัน  แมการยึดมั่นในศาสนาหลักธรรมและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์อ่ืนๆ ก็ยอมชวยใหสมาชิกของสังคมมีโลกทัศนและคานิยมในทางเดียวกัน ทําให
เกิดความเห็นใจซึ่งกันและกัน ทําใหคนในสังคมรูสึกมีเอกลักษณรวมกัน ซ่ึงมีลักษณะ
เดนชัดแตกตางไปจากเอกลักษณของสังคมอื่น  ในแงนี้ศาสนาไดชวยใหสังคมดํารงอยู
อยางมั่นคง  ชีวิตของปจเจกบุคคลในสังคมจึงมีความสัมพันธกับศาสนาอยางแยกไมออก 

 
เมื่อศาสนาไมสามารถแยกออกจากชีวิตของแตละคนหรือแตละสังคมได   ผูวิจัยจึงคาดวา

ช่ือจริงของคนไทยที่นับถือศาสนาตางกันก็นาจะมีความแตกตางกันในดานความหมายและสะทอน
ความคิดที่แตกตางกันดวย  ทั้งนี้ยังไมมีผูใดศึกษาวาความเชื่อในเรื่องการนับถือศาสนาที่แตกตางกนั
ของคนไทยนั้นสงผลตอการตั้งชื่อหรือไม  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองการศึกษาเรื่อง  “ความสัมพันธ
ระหวางชื่อและความเชื่อทางศาสนาของคนไทย”     เพื่อตอบคําถามนี้ 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริงในแงความเกี่ยวของกับศาสนาระหวางชาวไทย
พุทธ  ชาวไทยมุสลิม กับชาวไทยคริสต   

 
2.  เพื่อเปรียบเทียบภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาว

ไทยคริสต 
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 3. เพื่อเปรียบเทียบตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม กับชาว
ไทยคริสตในแงของสิริมงคลและความเปนกาลกิณี 
 

 สมมติฐานของการวิจัย 
 
 1.  ชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิม และชาวไทยคริสตมีช่ือจริงที่มีความหมายแตกตางกันใน
แงความเกี่ยวของกับศาสนา 
 
 2.  ชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิม และชาวไทยคริสตมีความนยิมของภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
จริงที่แตกตางกัน 
 
 3.  ชาวไทยพทุธมีตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงที่สะทอนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคล
และกาลกณิีมากกวาชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสต 
 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 

1.  ศึกษาชื่อจริงหรือช่ือตัวของชายหรือหญิงเทานั้น  ไมศึกษาชื่อสกุล และชื่อที่ใชเรียกเลน 
 
2.  ศึกษาชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยคริสตเทานั้น   
 
3.  ศึกษาคนไทยที่เขารวมศาสนพิธีในศาสนสถานที่อยูในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลเทานั้น  โดยไมคํานึงถึงภูมิลําเนา 
  

4. ไมนําเจตนาของผูตั้งชื่อมาเปนขอมูลในการวิเคราะห 
 

 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
 1.  เพื่อแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของศาสนาที่สงผลตอความหมายและภาษาที่ใชในการตั้ง
ช่ือจริงของคนไทย 
 

2.  เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของกับชื่อตอไป 
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 นิยามศัพทท่ีใชในงานวิจัย 
 

ช่ือจริง   หมายถึง  ช่ือที่ใชในการติดตอราชการ หรือใชในสถานการณที่เปนทางการ 
 

 คนไทย  หมายถึง  ผูที่มีสัญชาติไทยและเชื้อชาติไทยโดยกําเนิด 
  

กาลกิณี หมายถึง   ส่ิงชั่วราย  อุปสรรค  เคราะหกรรม  และสิ่งที่เกิดขึ้นเปนความชั่วราย 
คอยทําลาย  ซ่ึงกาลกิณีในชื่อจริงนั้น หมายความถึง  อักษรกาลกิณีประจําวันเกิดตามที่ระบุไวใน
ตําราทักษาที่ประกอบเปนรูปของคําที่ปรากฏในชื่อจริงแลวทําใหเจาของชื่อจริงประสบกับความ
ทุกขและความเดือดรอนจนอาจถึงแกความชีวิตได  
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บทที่ 2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ในการตรวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเชื่อทางศาสนาที่สะทอนผานการตั้ง
ช่ือของคนไทย  ผูวิจัยจําแนกเอกสารออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ 
 

1.  เกณฑการตั้งชื่อของคนไทย 
 
 2.  หลักศาสนาที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อ 
 
       2.1  ศาสนาพุทธ 
          2.2  ศาสนาอิสลาม 
       2.3  ศาสนาคริสต 
 
 3.  วิธีเขาเปนศาสนิกชนของศาสนาตางๆ  
 
       3.1  ศาสนาพุทธ 
       3.2  ศาสนาอิสลาม 
       3.3  ศาสนาคริสต  
 
 4.  งานวิจยัและบทความที่เกีย่วของ 
 

 เกณฑการตั้งชื่อของคนไทย 
 
 สําหรับเกณฑในการตั้งชื่อของคนไทย   เดิมไมไดมีกฎเกณฑที่เปนลายลักษณอักษรใดๆ  
อยากมีช่ือใดก็ตั้งชื่อนั้น  จนกระทั่งป พ.ศ. 2505 รัฐบาลไดออก พระราชบัญญัติช่ือบุคคล พ.ศ. 2505  
เปนกฎหมายที่วาดวยเรื่องชื่อบุคคล อันไดแก  ช่ือจริง  ช่ือรอง  และชื่อสกุล  (ประสิทธิ  กิตติสิทโธ, 
2533: 17-22) แตในที่นี้จะกลาวถึงแตในสวนที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อจริงซึ่งผูวิจัยตองการศึกษา
เทานั้น   ดังนี้ 



 
 
 

6 

 1.   ในพระราชบัญญัตินี้  “ช่ือตัว”  หมายความวา  ช่ือประจําบุคคล   “ช่ือรอง”  หมายความ
วา  ช่ือประกอบถัดจากชื่อตัว   “ช่ือสกุล”  หมายความวา  ช่ือประจําวงศสกุล 
 
 2.  ผูมีสัญชาติไทยตองมีช่ือตัวและชื่อสกุล  และจะมีช่ือรองก็ได 
 
 3.  ช่ือตัวหรือช่ือรองตองไมพอง  หรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  พระนามของ
พระราชินี  หรือราชทินนาม  และตองไมมีคําหรือความหมายหยาบคาย 
 
 4.  ผูไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์  หรือผูเคยไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์  แตไดออก
จากบรรดาศักดิ์นั้นโดยมิไดถูกถอด  จะใชราชทินนามตามบรรดาศักดิ์นั้นเปนชื่อตัวหรือช่ือรองก็ได 
 
 5.  ผูมีช่ือตัวหรือช่ือรองอยูแลวประสงคจะเปลี่ยนชื่อตัวหรือช่ือรอง  ใหยื่นคําขอตอนาย
ทะเบียนทองที่  ในทองที่ที่ตนมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร  เมื่อ
นายทะเบียนทองที่เห็นวาชื่อตัว  หรือช่ือรองที่ขอเปลี่ยนใหมนั้นไมขัดตอพระราชบัญญัตินี้  ก็ให
อนุญาตและออกหนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อให 
 
 นอกจากนี้ยังมีการตั้งชื่อแบบทักษา  ซ่ึงมาจากคัมภีรทักษาปกรณ  ซ่ึงเราอาจพบหลักการ
ตั้งชื่อลักษณะนี้ไดในคูมือการตั้งชื่อในปจจุบัน   ไดแก   “คูมือตั้งชื่อลูก: พจนานุกรมชื่อเด็ก”    ของ  
เสถียรพงษ วรรณปก (2535)    “ช่ือดี: ตั้งชื่อบุตรธิดาดวยตนเอง”  ของ ทวน วิริยาภรณ (2537)   
“คูมือตั้งชื่อใหดีเดนเปนมงคล”  ของ นามชัย แกวอุทัศน (2542)  การตั้งชื่อแบบทักษานี้มีอยู           
3 เกณฑคือ  ตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด  ตามนามปเกิด  และตามนามเกิด  แตเกณฑที่นิยมมากที่สุดและ
พบในคูมือการตั้งชื่อทั่วๆไป  คือ การตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด  (ญาดา อรุณเวช, 2537) 
 

นามชัย แกวอุทัศน (2542: 4-7)   ไดใหความหมายของคําวาทักษาไววา       ทักษาคือ      
อัฏฐเคราะหทั้ง 8  ไดแก  อาทิตย  จันทร  อังคาร  พุทธ  เสาร  พฤหัสบดี  ราหู  และศุกร  โดยการ
หมุนเวียนขวาไปตามทิศทั้ง 8 ตามลําดับคือ  อิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)  บูรพา (ทิศ
ตะวันออก)  อาคเนย (ทิศตะวันออกเฉียงใต)  ทักษิณ (ทิศใต)  หรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต)  ประจิม 
(ทิศตะวันตก)  พายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ)  และอุดร (ทิศเหนือ)  เกิดเปนวันทั้ง 7  และราหู  
(พุธกลางคืน)  ดาวพระเคราะหดังกลาวจัดควบคูไปกับระเบียบมีบริวาร  อายุ  เดช  ศรี  มูละ  
อุตสาหะ  มนตรี  และกาลกิณี  ซ่ึงมีความหมายดังนี้  
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บริวาร  หมายถึง  เพื่อความเปนผูมีบริวาร รวมไปถึง  บุตร ภรรยา สามี ญาติ มิตรสหาย คน
ใกลชิด ผูอยูใตบังคับบัญชา การอุปการะ การชวยเหลือและมนุษยสัมพันธ 

 
อายุ  หมายถึง  เพื่อความเปนผูเล้ียงงาย  ความเปนอยู  การดํารงชีวิต สุขภาพอนามัย  อารมณ   

และความเปนผูมีอายุยืนยาว 
 
เดช  หมายถึง  เพื่อความเปนผูมีอํานาจวาสนา  การปกครอง  ความเจริญกาวหนาในชีวิต 

ความกลาหาญ    ความเด็ดเดี่ยวมั่นคง  พลังใจ  และการผจญภัย 
 
ศรี  หมายถึง  เพื่อความเปนผูมีเสนห สงาราศี ความรมเย็น เปนสุข คุณงามความดี ความ

ออนโยน   นุมนวล   ความเอื้อเฟออารี และทรัพยสินมรดก 
 
มูละ  หมายถึง  เพื่อความเปนผูมีความตั้งมั่น  และตั้งใจจริง  ที่อยูอาศัย บิดามารดา มรดก 

ฐานะ ความเปนไป  หนาที่การงาน  
 
อุตสาหะ  หมายถึง  เพื่อความเปนผูมีความพากเพียร  และขยันอดทน  การศึกษา การ

แสวงหา การสรางตนเอง การตอสูแขงขัน   
 
มนตรี  หมายถึง  เพื่อความเปนผูใหญ  เปนตัวของตัวเอง  ปญญา  ความคิดความไตรตรอง  

มีเหตุผล การปองกันตัว  ผูอุปการะชวยเหลือ  ผูบังคับบัญชา ผูเปนที่พึ่ง 
 
กาลกิณี  หมายถึง  ส่ิงชั่วราย  ศัตรู  อุปสรรค  ความทุกขยาก  เคราะหกรรม  ถือดี  ดื้อดึงฉอ

ฉล    รายจาย  และสิ่งที่เกิดขึ้นเปนความชั่วราย  คอยทําลาย 
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หลักทักษาเปนดังนี้ 
 
วันอาทิตย 

อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ … 
วันจนัทร 

ก  ข  ค  ฆ  ง 
วันอังคาร 

จ  ฉ  ช  ฌ  ญ 

วันศุกร 
ศ  ษ  ส  ห  ฬ  ฮ 

 วันพุธกลางวนั 
ฎ  ฏ  ฐ  ฒ  ณ 

วันพุธกลางคนื  (ราหู) 
ย  ร  ล  ว 

วันพฤหัสบด ี
บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม 

วันเสาร 
ด  ต  ถ  ท  ธ  น 

 
วิธีนับคือ  ใหนับวาใครเกิดวันไหน   ใหนับวันนั้นเปนวันเริ่มตนเปนบริวาร  แลววนไป

ตามเข็มนาฬิกาทีละชองเปน อายุ  เดช ศรี มูละ อุตสาหะ  มนตรี  จนจบดวยกาลกิณีตามลําดับ  ซ่ึง
การนับตามเข็มนาฬิกานี้ เ รียกอีกอยางหนึ่งวา   ทักษิณาวัฏ  (ประสิทธิ กิตติสิทโธ ,  2533)   
ตัวอยางเชน คนที่เกิดวันอังคาร  จะมีวรรค จ ฉ ช ฌ ญ  เปนบริวาร  วรรค ฎ ฏ ฐ ฒ ณ เปนอายุ  
วรรค ด ต ถ ท ธ น เปนเดช  วรรค บ ป ผ ฝ  พ ฟ ภ ม เปนศรี  วรรค ย ร ล ว เปนมูละ วรรค ศ ษ ส 
ห ฬ ฮ เปนอุตสาหะ  วรรค อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ (สระทั้งหมด) เปนมนตรี  และวรรค ก ข ค ฆ ง 
เปนกาลกิณ ี ซ่ึงสามารถเขียนในรูปตารางที่เขาใจงายๆ ได  ดังตอไปนี้  (ศักดิเดช ถิรบุตร, ม.ป.ป.) 
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ตารางที่ 2.1  วนัเกิดกับการนบัตามหลักทักษา 
 

วันเกิด บริวาร อาย ุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี 

อาทิตย อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส 
ห ฬ ฮ 

จันทร ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อ ะ  อ า 
อิ  อี  อุ 
อู เอ โอ 

อังคาร จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค 
ฆ ง 

พุธ-วัน ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช 
ฌ ญ 

พุธ-คืน 

(ราหู) 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ 
ฝ   พ  ฟ 
ภ ม 

พฤหัสบดี บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ 
ท ธ น 

ศุกร ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ  ฒ 
ณ 

ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว 

เสาร ด  ต  ถ  ท 
ธ น 

บ  ป  ผ  ฝ  
พ ฟ ภ ม 

ย ร ล ว ศ  ษ  ส  ห 
ฬ ฮ 

อะ  อา  อิ 
อี อุ อู เอ 
โอ 

ก  ข  ค  ฆ 
ง 

จ  ฉ  ช  ฌ 
ญ 

ฎ  ฏ  ฐ 
ฒ ณ 

 
 จากตารางแสดงการตั้งชื่อแบบทักษานี้  ประสิทธิ กิตติสิทโธ (2533) ใหความเห็นวา  ถา
เปนชาย ควรใชอักษรในชองเดชหรือมนตรีตั้งและใหเปนคําตน  หรือคําที่สอง  เชน  ชายเกิดวัน
อาทิตย  ใชช่ือ  จิตติ  วิจิตร    ถาเปนหญิง  ควรใชอักษรชองศรีตั้งเปนคําสุดทายหรือถัดขึ้นมา  เชน  
หญิงที่เกิดวันจันทร  ใชช่ือ โสภนา  สุทธิชา     โดยชื่อที่ประกอบดวยอักษรในชองเดช  ศรี  มนตรี
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นับเปนดีที่ 1  ในชองบริวาร  อายุ  นับเปนดีที่ 2   และในชองมูละ  อุตสาหะ  นับเปนดีที่ 3   สวน
อักษรในชองกาลกิณี  หามใชในการตั้งชื่อโดยเด็ดขาด 
 
 ทวน  วิริยาภรณ  (2537)  ไดสนับสนุนความคิดของ  ประสิทธิ  กิตติสิทโธ  ที่วา  ใหใช ชื่อ
ที่ประกอบดวยอักษรในชองเดช  ศรี  มนตรี  โดยใหความเห็นวา  ใชอักษรในชองเดชตั้งชื่อ จะไดดี
ทางเกียรติ และชื่อเสียง   ใชอักษรในชองศรีตั้งชื่อ จะไดดีทางเงินทอง  ความผุดผอง  และความ
เจริญ    ใชอักษรในชองมนตรีตั้งชื่อ จะไดดีทางยศศักดิ์  มีผูอุปถัมภและคนรักใคร   สวนอักษร
กาลกิณีตองงดเวน  อยานํามาใชตั้งชื่อ 
 
 สวนเสฐียรพงษ  วรรณปก  (2535: 1, 6)  กลาววา  การตั้งชื่อนั้นไมมีอักษรที่เปนกาลกิณีก็
เพียงพอแลวจะขึ้นตนดวยอักษรใดก็ใชไดทั้งนั้น   และกลาวอีกวาวิธีการตั้งชื่อของพระกับฆราวาส
นั้นตางกัน  คือ  ฉายาพระมักใชอักษรบริวารนําหนา  แตฆราวาส  ถาเปนชายใชอักษรเดชนําหนา
ช่ือ  หญิงใชอักษรศรีนําหนาชื่อ 
 
 ทั้งนี้ในการตั้งชื่อนั้น เมื่อเลือกอักษรนําในการตั้งชื่อไดแลวในวรรคใดก็ตาม  แตภายหลัง
จะทําการเปลี่ยนชื่อ ไมควรเอาวรรคที่ต่ํากวามาใชเปนอักษรนําในการตั้งชื่อเพราะจะไมเปนมงคล   
โดยวรรคที่สูงที่สุดก็คือ วรรคบริวาร วรรคที่ต่ํากวาลงมาไดแก วรรคอายุ วรรคเดช วรรคศรี  
วรรคมูละ วรรคอุตสาหะ และวรรคมนตรี ตามลําดับ  แตในการตั้งชื่อในครั้งแรกจะใชอักษรนําใน
วรรคไหนก็ไดในการตั้งชื่อ ยกเวนวรรคกาลกิณีเพราะไมเปนมงคล    
 
 ประสิทธิ  กิตติสิทโธ (2533) ยังไดสรุปเรื่องการตั้งชื่อตามหลักพุทธศาสนาไววามี 4 
ลักษณการ  คือ   
 
 1.  อาวัตติกนาม  คือ การตั้งชื่อตามที่กําหนดไดหมายรูที่บัญญัติใชกันตามหลักโลกิยธรรม    
เชน   เด็กหญิง  เด็กชาย  คนอวนสมบูรณ  คนกลาหาญ  คนสวยงาม  นาดูตามธรรมชาติ 
 
 2.  ลิงคิกนาม  คือ การตั้งชื่อที่บงบอกเพศวาเปนชายหรือหญิง  เชน  ถาเปนหญิงใชช่ือ  
นารี  กัญญา  ชายใชช่ือ  ราเชนทร  โยธี 
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 3.  อธิจจสมุปปนนาม  คือ การตั้งชื่อตามความพอใจ  มีเสียงไพเราะ ไมเหมือนใคร  ตาม
ความเห็นวาดีงาม เพราะพริ้งเปนที่ร่ืนหูนับเปนสิริมงคล  เปนที่มิ่งขวัญของครอบครัว 
 
 4.  เนมิตกนาม  คือ การตั้งชื่อโดยคิดถึงคุณงามความดีที่แตละบุคคลสั่งสมไวเปนเวลานาน  
เชน  คําวา  รัฐบุรุษอาวุโส  มหาราช เปนตน  ไดแก  พระปยมหาราช 
 
 ซ่ึงชื่อคนธรรมดาสามัญก็คงมีแค 3 ลักษณะจากลําดับตน    ถาเปนหญิง  ตองมีความหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง  ไดแก  ดอกไม  ผลไมรสดี  เครื่องประดับ  ความสวยงาม  ความนาดู  ดวงดาว  
พระจันทร  ทองฟา     ถาเปนชายควรตั้งชื่ออยางใดอยางหนึ่ง  ไดแก  ความเกงกลา  ความอาจหาญ  
ความแข็งแรง  ความสมบูรณ  ความเฉลียวฉลาด  

 
ในเรื่องความหมายของชื่อนั้น   นามชัย  แกวอุทัศน (2542: 8-12)  ไดแบงความหมาย

ออกเปน 34  กลุม  คือ   1. อํานาจ พลัง    2. ชัยชนะ    3. ความรุงเรือง    4. บุญบารมี    5. สิริมงคล 
คุณธรรม    6. ความประพฤติ    7. คุณลักษณะ    8. ความสุข    9. ธรรมชาติ    10. เทพเจา    11. แร 
ธาตุ    12. ตระกูล เผาพันธุ    13. ความงาม    14. คน    15. เครื่องประดับ ส่ิงของ    16. ตนไม 
ดอกไม    17. ความมั่นคง    18. การปองกันรักษา    19. ดวงดาว    20. สวรรค    21. จิตใจ    22. 
สัตว  อวัยวะสัตว    23. คุณภาพ    24. การแตงเติมเสริมสง    25. รูปราง  ลักษณะทาทาง    26. 
แผนดิน โลก    27. ส่ิงปลูกสราง    28. สถานที่    29. การกระทํา    30. ของวิเศษ    31. แมน้ํา    32. ผู
เปนใหญ    33. ปญญา ความรู    34. ทรัพยสมบัติ   โดยกลาววา  ความหมายทั้งหมดนี้ลวน
ครอบคลุมและมีความเกื่ยวพันกับชีวิตความเปนอยูกับเจาของชื่อนั้นๆ  
 

นอกจากนี้  นามชัย แกวอุทัศน (2542: 15-38) ยังกลาวถึง รูปแบบการตั้งชื่ออีกดวยวา  ควร
ตั้งชื่อใหสอดคลองกับสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

 
1.  ตั้งชื่อใหสอดคลองกับชื่อของบิดามารดา    การตั้งชื่อแบบนี้มีหลักเกณฑที่ถือตอกันมา

คือ  ตั้งชื่อลูกชายใหมีอักษรที่เปนพยัญชนะหรือสระสอดคลองกับชื่อของบิดา  และต้ังชื่อลูกสาวให
มีอักษรที่เปนพยัญชนะหรือสระสอดคลองกับชื่อของมารดา  เชน บิดาชื่อ  ช่ืน  ลูกชายชื่อ  ชัยชิต 
ชัยชาญ 
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2.  ตั้งชื่อใหมีความหมายที่ใกลเคียงกับชื่อของบิดาและมารดาหรือบรรพบุรุษ   โดยทั่วไป
คนไทยจะไมตั้งชื่อเดียวกันกับคนในวงศตระกูลที่มีอาวุโสกวาเพราะถือวาไมสมควร   ไมเคารพนับ
ถือญาติผูใหญ  แตการตั้งชื่อที่มีความหมายใกลเคียงนี้ถือเปนการรักษาวงศสกุลของบรรพบุรุษโดย
ทางออมอยางแนบเนียน  เชน ปูช่ือ อํานาจ  หลานชื่อ อานุภาพ  สามารถ 
 

3.  ตั้งชื่อใหสอดคลองกับนามสกุล   คือใหมีการสัมผัสกันไดทั้งพยัญชนะและสระ  หรือ
สัมผัสกันดวยคํานําหนาหรือคําหลังชื่อก็ได  เชน  ดุริยะ  อริยะโสภณ      อารยัน เกษมสันต 

 
4.  ตั้งชื่อใหสัมพันธกับชื่อของพี่นอง  คือใหสัมผัสกันดวยพยัญชนะหรือสระ  หรืออาจให

วิธีซํ้าคําก็ได  เชน  ปยพล  ปองพล ทัตยพล 
 
5.  ตั้งชื่อโดยเอาอักษรวรรคบริวารนําหนาชื่อ  เพราะมีความเชื่อวา  อักษรวรรคบริวารหรือ

อักษรประจําวันเกิดนั้นมีอํานาจหรือพลังในการทําลายลางอักษรวรรคกาลกิณีของวันนั้นๆ ใหเสื่อม
ฤทธิ์  ไมใหมีโทษกับเจาของชื่อได   

 
6.  ตั้งชื่อโดยเอาอักษรวรรคเดชนําหนาชื่อ  เพราะมีความเชื่อวา  อักษรวรรคเดชมีสวนใน

เร่ืองกําลังใจ  ความเขมแข็ง  ความกลาหาญทั้งกายและจิตใจ  โดยมากมักตั้งชื่อใหกับเพศชาย 
 
7.  ตั้งชื่อโดยการเอาอักษรวรรคศรีนําหนาชื่อ  เพราะมีความเชื่อวา  อักษรวรรคศรีมีสวนทาํ

ใหเกิดความนิยมชมชอบความดีงาม  ความมีเสนห  และความมีสงาราศีแกผูที่เปนเจาของชื่อ  
โดยมากมักตั้งชื่อใหกับเพศหญิง 
 

8.  ตั้งชื่อโดยอาศัยการวางดวงทางโหราศาสตรที่ถือเปนเคล็ดลับในการตั้งชื่อ  คือ เมื่อทํา
การผูกดวงแลวปรากฏวามีดาวกาลกิณีกุมลัคนา  หมายถึงมีดาวกาลกิณีของวันเกิดอยูในราศีเดียวกับ
ลัคนาหรือเล็งลัคนา  คือมีดาวกาลกิณีอยูในราศีตรงกันขามกับลัคนา   หรืออีกกรณีคือ  อาจทับ
จันทรกําเนิด  หมายถึงมีดาวกาลกิณีอยูในราศีเดียวกันกับดาวจันทรในดวงชะตาที่ผูกขึ้น   ถาเปน
ดังนั้นก็ตองตั้งชื่อเพื่อแกดาวรายใหกลายเปนดาวดี  โดยใชอักษรวรรคมูละนําหนาอักษรตัวอ่ืนๆ 
ของชื่อที่เราตั้ง     
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เทพ  สุนทรศารทูล (2537: 72-96)  ก็ไดกลาวถึงหลักการตั้งชื่อไว   ซ่ึงมีความสอดคลองกับ 
นามชัย  แกวอุทัศน  แตแบงเปนขอๆ ไมเหมือนกัน  ไดดังนี้ 

 
1.  ตั้งชื่อตามชื่อพอแม 
 
2.  ตั้งชื่อใหคลองจองนามสกุล 
 
3.  ตั้งใหสัมพันธกับพี่นอง 
 
4.  ใหใกลเคียงนามปูยาตายาย 
 
5.  ใชอักษรดาววันเกิดนําหนานาม  คืออักษรวรรคบริวารนั่นเอง 
 
6.  ใชอักษรเดชนําหนานาม 
 
7. ใชอักษรศรีนําหนานาม 
 
8.  ใชอักษรวรรคมูละนําหนานาม 
 
9.  ไมใชอักษรวรรคกาลกิณตีั้งนาม 
 
10. นับลําดับบุตรตามเพศ   กลาวคือ  เนื่องจากไมรูวนัเกิดแนนอน  ก็ใหใชวิธีนบัลําดับ

บุตรตามเพศ   เชน  เปนบุตรคนที่เทาไร ของพอแมเดยีวกัน  แยกนับเพศชายเพศหญิง  ถาเปนบตุร
คนแรกกน็ับ 1 เทากับเกิดวันอาทิตย  ใหนบัจากเลข 1 ในชองอาทิตยเปนบริวารเวยีนไปทางขวาตาม
แบบทักษา  ถาเปนลูกคนที่ 9 ใหนับเริ่ม 1 ใหม    นับแบบนี้เรียกวา มหาทักษาจํานวนบุตร  

 
11. นับตามวนัที่รับเปนบุตร  คือถารับเด็กมาเลี้ยงแลวไมรูวนัเกดิจริงก็ใหนับตามวันที่รับ

เปนบุตร มีผลเทากับวันเกิดจริงๆ  เพราะเทากับเขาไดเกิดใหมในครอบครัวใหม 
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12. หลักการเปลี่ยนชื่อใหมใหเปนมงคล  โดยมากมกัเปลี่ยนแคคร้ังเดยีว  หรือเปลีย่นครั้งที่ 
2 คือกลับมาใชช่ือเดิม  มีหลักการซึ่งพอสรุปไดดังนี้   

 
12.1  นามพระราชทานเปลี่ยนไมไดเลยเปนอันขาด 
12.2  ผูที่จะทําการเปลี่ยนนามใหใหมตองมีฐานะที่สูงกวาคนเดิมทีต่ั้งให 
12.3  นามที่พระสงฆทรงสมณศักดิ์ตั้งใหไมควรเปลี่ยน  เพราะทานมีศักดิ์เทากับเปน

ผูแทนพระเจาแผนดิน 
12.4  การเปลี่ยนชื่อใหม  ไมควรใชอักษรในวรรคที่ต่ํากวาเพราะไมเปนมงคล  เชน ใน

เร่ืองขุนชางขุนแผน  นางพิมพิลาไลย  เปลี่ยนชื่อเปน วันทอง  อักษรชื่อเดิมคืออักษร “พ” เปนดาว
พฤหัสบดี  สวนอักษรชื่อใหมคือ อักษร “ว” คืออักษรวรรคของดาวราหู ซ่ึงมีศักดิ์ต่ํากวาชื่อเดิมมาก  
ผลสุดทายจึงถูกประหารชีวิต 
 

 หลักศาสนาที่เก่ียวของกับการตั้งชื่อ 
 

 จากหลักทางศาสนาโดยทั่วไปแลว  ไมไดเกี่ยวของกับการตั้งชื่อจริงอยางเห็นไดชัด   แต
หลักศาสนาเหลานี้มักจะหลอหลอมอยูในตัวของบุคคลแตละคนจนกลายเปนวัฒนธรรม  และสื่อ
ออกมาเปนการปฏิบัติในที่สุด  ซ่ึงสิ่งนี้ผูวิจัยเชื่อวา  สามารถสะทอนออกมาทางการตั้งชื่อจริงได
ดวย      หลักศาสนาที่มีสวนเกี่ยวของกับการตั้งชื่อนี้  จะแสดงใหเห็นวา  การตั้งชื่อของชาวไทย
พุทธจะตองมีเร่ืองความเปนสิริมงคลและการหลีกเลี่ยงกาลกิณีเขามาเกี่ยวของในการเลือกตัวอักษร
ในการตั้งชื่อ  เพราะเปนผูที่เชื่อในส่ิงเหลานี้     สวนชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสตจะไมตั้งชื่อ
อิงกับสิ่งใด  คือไมคํานึงถึงความเปนสิริมงคลและการหลีกเลี่ยงกาลกิณีของตัวอักษรที่ใชในการตั้ง
ช่ือ     แตทั้งนี้ช่ือจริงของชาวไทยมุสลิมจะตองสามารถแยกเพศชายเพศหญิงไดอยางชัดเจน ไมมี
การใชปะปนกัน   หลักศาสนาดังกลาวเปนดังนี้ 
 

1.   ศาสนาพุทธ  
 

ในพจนานุกรมพุทธศาสตร (2528: 164-165, 212) ไดกลาวถึง “ศรัทธา 4”  และ “ปพพ
ชิตอภิณหปจจเวกขณ 10”  ไววา 
 

ศรัทธา 4  คือ ความเชื่อ  ความเชื่อที่ประกอบดวยเหตุผล  ไดแก 
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1.  กัมมสัทธา  หมายถึง เชื่อกรรม  เชื่อกฎแหงกรรม เชื่อวากรรมมีอยูจริง  คือ เชื่อวา
เมื่อทําอะไรโดยเจตนา  คือจงใจทําทั้งรู  ยอมเปนกรรม คือ เปนความชั่วความดีมีขึ้นในตน  เปนเหตุ
ปจจัยกอใหเกิดผลดีผลรายสืบเนื่องตอไป  การกระทําไมวางเปลาและเชื่อวาผลที่ตองการจะสําเร็จ
ไดดวยการกระทํา  มิใชดวยออนวอนหรือนอนคอยโชค เปนตน 

 
 2.  วิปากสัทธา  หมายถึง เชื่อวิบาก  เชื่อผลของกรรม  เชื่อวาผลของกรรมมีจริง  คือ 

เชื่อวากรรมที่ทําแลวตองมีผล  และผลตองมีเหตุ  ผลดีเกิดจากกรรมดี  ผลช่ัวเกิดจากกรรมชั่ว 
 

3.  กัมมัสสกตาสัทธา  หมายถึง เชื่อความที่สัตวมีกรรมเปนของของตน  เชื่อวาแตละ
คนเปนเจาของ  จะตองรับผิดชอบเสวยวิบากเปนไปตามกรรมของตน 

 
4.  ตถาคตโพธิสัทธา  หมายถึง เชื่อความตรัสรูของพระพุทธเจา  มั่นใจในองคพระ

ตถาคตวาทรงเปนพระสัมมาสัทพุทธะ  ทรงพระคุณทั้ง 9 ประการ  ตรัสธรรม บัญญัติวินัยไวดวยดี  
ทรงเปนผูนําทางที่แสดงใหเห็นวา  มนุษยคือเราทุกคนนี้  หากฝกตนดวยดีก็สามารถเขาถึงภูมิธรรม
สูงสุด  บริสุทธิ์หลุดพนได  ดังที่พระองคไดทรงบําเพ็ญไวเปนแบบอยาง    

 
ปพพชิตอภิณหปจจเวกขณ 10  คือธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณา  ไดกลาวในเรื่อง

กรรมไวในขอที่ 7 วา  “เรามีกรรมเปนของตน  เราทํากรรมใด ดีก็ตาม ช่ัวก็ตาม  จักตองเปนทายาท
ของกรรมนั้น  มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหกระทําชั่ว”  

 
นอกจากนี้  ในหนังสืออรรถกถาภาษาบาลี ฉบับ สฺยามรฏสฺส  เตปฏกํ  ของ มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย (2538: 16) ยังไดถึงเรื่องอยาถึงฤกษยามไววา  “นกฺขตฺตํ  ปฏิมาเนนฺตํ  อตฺโถ  
พาลํ  อุปจฺจคา  อตฺโถ  อตฺถสฺส  นกฺขตฺตํ  กึ  กริสฺสนฺติ  ตารกาติ  ฯ  นกฺขตฺตชาตกํ  นวมํ  ฯ”   ซ่ึง
แปลเปนภาษาไทยไดวา ( มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2525: 49)  “ประโยชนไดลวงเลยคนโงเขลา  ผูมัว
คอยฤกษอยู  ประโยชนเปนฤกษของประโยชน  ดวงดาวจักทําอะไรได” 
 

ทั้งนี้  สมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2515: 37-38)  ไดกลาว
สรุปถึงธรรมที่พุทธมามกะควรปฏิบัติไว  ไดแก 
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1.  พึงเชื่อวา  ส่ิงทั้งปวงเปนเหตุและผลเกิดเนื่องกันมา  อยาเชื่องมงาย  จึงจะไดช่ือวา
เปนผูถึงพรอมดวยศรัทธา 
 

2.  พึงเชื่อกรรมคือการที่ทํา  วาอาจอํานวยผลใหผูทํา  อยาถือวา  ทําชั่วจับไมได  ไมถูก
ลงโทษ ทําดีไมมีผูรู ไมไดรับยกยอง และไมเสี่ยงเคราะหดีเคราะหราย ไมถือมงคลตื่นขาวอันไรจาก
เหตุ  ไมถือนอกคอกวาบาปบุญไมมี  มารดาบิดาไมมีเปนแตสมมติทั้งนั้น  เชื่อกรรม  เชื่อเหตุ  
ยอมรับสมมติ  อยางนี้เรียกวา  มีสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นชอบ 
 

จากหลักฐานทั้งหมดขางตนสรุปความไดวา     ศาสนาพุทธเชื่อเร่ืองกรรม เชื่อในสิ่งที่
เปนเหตุเปนผลกัน    ไมเชื่อฤกษยาม  คานิยมหรือความเชื่อเหลานี้นาจะสงผลตอการตั้งชื่อดวย  
โดยนาจะทําใหชาวไทยพุทธไมนําเรื่องฤกษยามมาพิจารณาในการตั้งชื่อ     แตอยางไรก็ตาม      
จากสภาพการณที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน  เมื่อเวลาผานไป  พิธีกรรมตางๆ ที่เปนของพราหมณก็
คอยๆ ประสมกลมกลืนเขากับศาสนาพุทธ  จนแยกไมออกวาอันไหนพราหมณอันไหนพุทธ  
(เสฐียรพงษ  วรรณปก, 2535)   อันไดแก  ธรรมเนียมในการตั้งชื่อใหเปนมงคลซึ่งมิใชเร่ืองของ
ศาสนาพุทธ  แตส่ิงนี้ก็กลมกลืนกันไปในสังคมของชาวไทยพุทธแลว 

 
2.  ศาสนาอิสลาม  
 

      เดือน คําดี (2545: 181-182)  ไดกลาวถึงขอหามที่ชาวมุสลิมตองละเวน  อันไดแก   
  
       1.  หามทํานายหรือใหคนทํานายโชคชะตาและเรื่องไสยศาสตร 
      2.  หามทําบุญสะเดาะเคราะหตออายุ เปนตน 
      3.  หามทําเสนห  ลงคาถาอาคม  ทั้งในฐานผูทําเองและผูรับทําจากผูอ่ืน 
      4.  หามการเสี่ยงโชคหรือการพนันทุกอยาง 
      5.  หามแตงการผิดเพศ  ผูชายหามใชผาไหมหรือทองเปนเครื่องประดับ  ผูหญิงใช
เสื้อผาไมบางและตองปกคลุมใหมิดชิด  
 
      ประพนธ  เรืองณรงค  (2527)  ไดกลาวถึงเรื่องการตั้งชื่อของชาวไทยมุสลิมไวใน
หนังสือ  “สมบัติไทยมุสลิมภาคใต” วา   
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การตั้งชื่อที่ดีและเหมาะสมเปนสิ่งที่ศาสดามูฮัมหมัดรับสั่งใหพึงกระทํา ลักษณะ
การตั้งชื่อมักยดึหลักดังนี ้

    1.  ตั้งตามชื่อคุณลักษณะขององคอัลลเลาะฮฺ 
 
         อับดุลเราะฮฺมาน  บาว, ผูรับใชขององคอัลเลาะฮฺ, ผูทรงเมตตา 
         อับดุลรอฮฮิม ขาขององคอัลเลาะฮฺ ผูทรงปรานีเสมอ 
         อับดุลเลาะฮ ฺ ขาขององคอัลเลาะฮ ฺ
 
   2.  ตั้งตามชื่อทานนาบีตางๆ หรือบุตรของทานนาบี     เชน  มูฮัมหมัด   ยูโซฟ   
ยะโกบ (ยะโกะ)  ฮาซัน (อาแซ)  และ ฮูเซน (อูเซ็ง) 
 
    3.  ตั้งชื่อตามวีรชนในประวตัิศาสตรอิสลาม  เชนชื่อ ฮําเซาะฮฺ ฯลฯ 
 
 ช่ือผูหญิง  ตั้งชื่อตามภรรยาทานนาบี  หรือบุตรีทานนาบี  เชน  คาดียะฮฺ    รอกียะฮฺ  
ฮัฟเซาะฮฺ  ฮาลีมะฮฺ  และ ฟาตีเมาะฮ ฺ

 
     ทั้งนี้ Yusuf (2002)  ไดสรุปบทความเรื่อง Manners of Welcoming the New Born Child 
in Islam ไวเกี่ยวกับชื่อที่หามนํามาตั้งใหกับชาวมุสลิมไดแก  ช่ือที่แสดงวาเปนขารับใชของผูอ่ืน
นอกจากองคอัลเลาะฮฺ,  ช่ือซ่ึงแสดงลักษณะเฉพาะขององคอัลเลาะฮฺ,  ช่ือของผูที่มิใชมุสลิม (เพราะ
เชื่อวาความรักและความใกลชิดกับชื่อนั้นๆ จะทําใหผูที่ใชช่ือนั้นมีการเลียนแบบในดานการ
ประพฤติและธรรมเนียมปฏิบัติของเขา  ซ่ึงผูที่เปนมุสลิมถูกหามไมใหเลียนแบบพวกที่ไมใชมุสลิม)  
และช่ือของผูที่เปนเผด็จการหรือผูที่ปกครองที่ใชอํานาจเบ็ดเสร็จ รวมทั้งชื่อของหัวหนาพวกที่ไม
เชื่อวามีพระเจา 
 
     นอกจากนั้นกรมศาสนา (2542: 81-82)  ยังไดรวบรวมคุณลักษณะที่ตองละเวนของชาว
มุสลิม  ที่เกี่ยวของไดแก  
 
     1.  เกี่ยวกับความประพฤติโดยท่ัวไป  เชน  การลักเพศ  การเลียนแบบหญิงหรือชาย,  
การประดับดวยทอง เงิน ผาไหมสําหรับผูชาย  เครื่องใชที่ทําดวยเงินทอง  เปนตน 
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     2.  เกี่ยวกับคุณลักษณะและความประพฤติที่มีผลตอการศรัทธา  ซ่ึงขอหามเหลานี้มีผล
ทําใหผูที่ประพฤติหรือมีอยูตองสิ้นสภาพอิสลามทันที  ไดแก  การเชื่อถือโชค เครื่องราง ยันต ของ
ขลัง  เวทมนตคาถา,  ปฏิบัติพิธีกรรมของศาสนาอื่น  เปนตน 
 

จากหลักฐานทั้งหมดขางตนสรุปความไดวา  ศาสนาอิสลามไมเชื่อเร่ืองการถือฤกษยาม  ซ่ึง
ถือวาเปนขอหามเด็ดขาดของชาวมุสลิม  หามชายหญิงกระทําเลียนแบบบุคคลซึ่งไมใชเพศของตน  
ชาวมุสลิมใหความนิยมในการตั้งชื่อบุตรหลานเปนชื่อของบาวอัลเลาะหหรือบุคคลในศาสนาของ
ตนกันมากไมวาชายหรือหญิง  ซ่ึงผูวิจัยคิดวา  คานิยมหรือความเชื่อเหลานี้จะสงผลตอการตั้งชื่อ
ของชาวไทยมุสลิมดวย 

 
 3. ศาสนาคริสต 
 

ในพระคริสตธรรมคัมภีร  (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2003: 252-253) ไดกลาว
ตักเตือนไมใหเชื่อถือในเรื่องฤกษยามและการทํานายทายทักตามคนตางศาสนาไววา   

 
. . . อยาใหมีคนหนึ่งคนใดในหมูพวกทานซึ่งใหบุตรชายหรือบุตรหญิงของเขาลุยไฟ  อยา
ใหมีผูใดเปนคนทํานาย  เปนหมอดู  เปนหมอจับยามดูเหตุการณ  หรือเปนนักวิทยาคม  
เปนหมอผี  เปนคนทรง  เปนพอมด  แมมด  หรือเปนหมอพราย  ผูใดที่กระทําอยางนี้ยอม
เปนท่ีรังเกียจแดพระเจา  เพราะกระทําสิ่งพึงรังเกียจเหลานี้  พระเยโฮวาหพระเจาของทาน
ท้ังหลายจึงทรงขับไลเขาเสียจากทาน. . .   

 
แตอยางไรก็ตามในพระคัมภีรยังไดกลาวถึงคนกลุมหนึ่งในพระคัมภีรใชเรียกพวกเขา

วา ผูเผยพระวจนะหรือผูพยากรณ  ซ่ึงเปนผูที่ทําหนาที่พูดแทนพระเจา พูดในนามของพระเจาและ
ผานอํานาจหนาที่ของเขา   เขาเปนปากแทนพระเจาที่พูดกับมนุษย  และสิ่งที่ผูพยากรณพูดไมได
เปนของมนุษยแตเปนของพระเจา (Eastern Bible Dictionary, 2007) ซ่ึงบางเรื่องราวก็เปนสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต      ทั้งนี้ Brickner (1999: 2-3)  แสดงความแตกตางระหวางหมอดูซ่ึงเปนสิ่งที่
ศาสนาคริสตหามไวกับการกลาวถึงอนาคตโดยผูเผยพระวจนะไววา   

 
. . . วิถีทางของพระเจาในการบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแตกตางอยางไรจากการ
บอกอนาคตของพวกคนทรงและหมอดู  พระเจาไมเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีพระองคไดเปดเผย
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หรือไมไดแจงคําทํานายไวในฐานะที่เปนหนังสือฉบับตีพิมพคร้ังแรกๆ1  หรือในฐานะที่เปน
โอกาสเพื่อเปล่ียนอนาคตไดดวยการรูเก่ียวกับคําทํานายนั้น  พระเจาไมไดสรางภาพลวงตา
วาเราจะสามารถควบคุมสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น  แตพระองคไดมอบโอกาสใหเราเตรียมรับมือกับ
มัน . . . 

 
     เพราะการไมถือโชคลางเหลานี้ทําใหชาวไทยคริสตไมดูฤกษยามในการตั้งชื่อ  และที่คน
ที่นับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกนิยมนําชื่อนักบุญมาตั้งเปนชื่อศาสนาใหลูกก็ไมไดดูเร่ือง
ฤกษเหมือนกัน  แตในการตั้งชื่อนักบุญใหลูกก็เพื่อใหลูกของตัวนั้นมีการประพฤติที่ดีโดยมีนักบุญ
เหลานั้นเปนแบบอยาง (Jay, 2004) 
 
 จากหลักฐานทั้งหมดขางตนสรุปความไดวา  ศาสนาคริสตไมเชื่อเร่ืองโชคลาง  ไมเชื่อเร่ือง
ฤกษยาม ซ่ึงผูวิจัยคิดวา  คานิยมหรือความเชื่อเหลานี้จะสงผลตอการตั้งชื่อดวย 

 
 วิธีเขาเปนศาสนิกชนของศาสนาตางๆ 

 
เนื่องจากผูวิจัยตองการเก็บขอมูลจากผูเปนศาสนิกชน  และเพื่อใหแนใจวาคนที่ผูวิจัยไป

เก็บขอมูลมาเปนศาสนิกชนแท  ซ่ึงคนผูนั้นตองผานพิธีกรรมเขาเปนศาสนิกชนเสียกอน  และแตละ
ศาสนาก็มีเกณฑในการทําพิธีกรรมเขาเปนศาสนิกชนไมเหมือนกัน  บางก็บงชี้ไดชัดเจน บางก็เปน
เพียงหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมา  ดังนั้นผูวิจัยจึงตองทําการศึกษาวิธีเขาเปนศาสนิกชนของศาสนา
เหลานี้ดวย    รายละเอียดเปนดังนี้ 
 

1.  ศาสนาพุทธ  
        

เมื่อผูใดจะละลัทธิเดิมของตนเพื่อรับเอาพุทธศาสนาไวเปนที่นับถือก็ตองมีการแสดง
ตนใหเปนที่ปรากฏ  (กรมการศาสนา, 2503: 3-15)  พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะนั้นเปนดังนี้ 
 

                                                 
1 การที่ผูเขียนไดใชคําเปรียบเทียบเชนนี้เพราะตองการแสดงความหมายวา  พระเจาไมมีการพูดเผื่อไววาจะมีการ
กลับมาแกไขเพิ่มเติมอีก  เพราะสิ่งที่พระเจาตรัสก็สมบูรณต้ังแตครั้งแรกแลว  ไมเหมือนกับหนังสือซึ่งในการ
ตีพิมพครั้งแรกๆ มักมีขอบกพรองซึ่งจะไปทําใหสมบูรณในฉบับตีพิมพครั้งตอไป 
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ใหผูที่จะแสดงตนเปนพุทธมามกะ นุงขาว หมขาว  หรือ  เครื่องแบบของตนให
เรียบรอย  นั่งรอในที่ที่จัดไว  เมื่อถึงเวลากําหนด  พระสงฆเขาสูบริเวณพิธีกราบพระพุทธรูปพระ
ประธานแลวนั่งประจําอาสนะ  ใหผูแสดงตนเขาไปนั่งคุกเขาหนาโตะหมูบูชา  จุดธูปเทียนและวาง
ดอกไมบูชาพระ  (ถาเปนการแสดงตนเปนหมูคณะ  ใหหัวหนาเขาไปจุดธูปเทียนคนเดียว)  สงใจ
ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  เปลงวาจาวา  (ถาแสดงเปนหมู  ใหหัวหนานํากลาวใหวาพรอมกัน) 

 
อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  ปูเชมิ  ขาพเจา  (ปูเชมะ  ขาพเจาทั้งหลาย)  ขอบูชา

พระพุทธเจาดวยเครื่องสักการะนี้  (กราบ) 
อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง  ปูเชมิ  ขาพเจา  (ปูเชมะ  ขาพเจาทั้งหลาย)  ขอบูชาพระ

ธรรมดวยเครื่องสักการะนี้  (กราบ) 
อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง  ปูเชม ิ ขาพเจา  (ปูเชมะ  ขาพเจาทั้งหลาย)  ขอบูชาพระสงฆ

ดวยเครื่องสักการะนี้  (กราบ) 
 
จากนั้น ใหผูแสดงตนถวายพานเครื่องสักการะแดพระอาจารยแลวกราบ 3 คร้ังแลว  

(ถาแสดงตนเปนหมู  ใหเปลี่ยนคําที่ขีดเสนใตโดยใชคําในวงเล็บแทน)  ทุกคนนั่งคุกเขา  ประนมมอื
อยูกับที่  หัวหนาหมูคนเดียวนําเครื่องสักการะเขาถวายแทนและกราบพรอมกับหัวหนา)  แลวเปลง
คําปฏิญาณตอหนา  พระสงฆทั้งคําบาลีและคําแปลเปนตอนๆ ไปจนจบดังนี้ 

  
นะโม  ตัสสะ  ภาคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ 
ขาพเจาขอนอบนอม  แดพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  (กลาว 3 จบ  ทั้งบาลีและ

ภาษาไทย) 
เอสาหัง  ภันเต  (เอเต2  มะยังภันเต),  สุจิระปะรินิพพุตัมป,  ตัง  ภะคะวันตัง  สะระณัง  

คัจฉามิ  (คัจฉามะ),  ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,  พุทธะมามะโกติ3  (พุทธะมามะกาติ)  มัง  (โน)  
สังโฆ  ธาเรตุ 
 

ขาแตพระสงฆผูเจริญ  ขาพเจา  (ขาพเจาทั้งหลาย)  ขอถึงพระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น  แมปรินิพพานนานแลว  ทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ  ขอพระสงฆจงจําขาพเจาไววา  
เปนพุทธมามกะ  (ถาปฏิญาณพรอมกันหลายคน  ใหเปลี่ยนคําขีดเสนใต  โดยใชคําในวงเล็บแทน)

                                                 
2  ผูหญิง  ใหเปลี่ยน  เอเต  เปน  เอตา 
3 ถาผูหญิงคนเดียว  ใหเปลี่ยน  พุทธะมามะโกติ  เปน  พุทธะมามะกาติ 
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เมื่อผูแสดงตนเปนพุทธมามกะกลาวคําปฏิญาณจบ  พระสงฆทั้งหมดประนมมือรับ   “สาธุ”  พรอม
กัน  จากนั้นใหผูแสดงตนเปนพุทธมามกะนั่งพับเพียบประนมมือรับฟงโอวาทตอไป  เมื่อจบโอวาท
ของพระอาจารยแลว  ใหผูแสดงตนเปนพุทธมามกะรับ  “สาธุ”  พรอมกัน  แลวนั่งคุกเขาประนมมือ
กลาวคําอาราธนาเบญจศีล  (ศีล 5 )  และสมาทานศีล  ตามที่พระอาจารยกลาวนําไปจนจบ  ผูแสดง
ตนเปนพุทธมามกะกราบ 3 คร้ัง  ถวายเครื่องไทยธรรมแกพระสงฆ  (ถามี)  เสร็จแลว  นั่งพับเพียบ
ตรงหนาพระอาจารย เตรียมกรวดน้ํารับพร  เมื่อพระสงฆกลาวอนุโมทนา  (ยถา - สัพพี) จบ  พึง
นั่งคุกเขากราบพระสงฆ 3 คร้ัง  เปนเสร็จพิธี 
 

2.   ศาสนาอิสลาม  
 

ตามหลักการอิสลาม  มุสลิมก็คือผูที่เชื่อในอัลลอฮวาเปนพระเจาที่แทจริงแตเพียงองค
เดียว  และปฏิบัติตามคําบัญชาของพระองคในทุกยางกาวของชีวิตจนกระทั่งลมหายใจสุดทาย   
ดังนั้นการจะเปนมุสลิมก็เพียงตองเช่ือในอัลลอฮ    ยอมปฏิบัติตามเจตนารมณของพระองค  และ
ตองเขารับอิสลาม  ซ่ึงตองปฏิบัติดังนี้  (อิมรอน  มะลูลีม, 2524)   
 

. . . กลาวคําทีก่ําหนดไววา   “ไมมีพระเจาอื่นนอกจากอลัเลาะฮ   และมูฮําหมัดเปน ศาสน
ทูตแหงพระองค”  คําปฏิญาณนี้มีเจตนาจํานงแนวแนเพื่อแนะใหมนุษยยอมรับสภาพของ
พระผูเปนเจาเพียงพระองคเดียว  จะเห็นไดวาหลักขอแรกของการปฏิบัตินั้นอยูทีจ่ิตใจ  
เพราะการกลาวจะเปนผลไดตองดวยมีจิตใจที่มุงตรงตามความหมายดังกลาว    การกลาว
ปฏิญาณตนตามความหมายดงักลาวนี้เทากบัวายอมรับนบัถือศาสนาอิสลามโดยสมบูรณ  
และผูที่นับถือศาสนาอิสลามอยูแลวจะกลาวประโยคนี้เสมอในการนมสัการ 5 เวลา  เปน
การเตือนใจใหระลึกถึงพระเจาและศาสดาและขอบคุณอยูเสมอในการที่มีโอกาสไดมีชีวิต
อยูในโลกนี ้

 
3.   ศาสนาคริสต  

 
เมื่อผูใดจะเขาเปนคริสตศาสนิกชน (คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ,  2549)  ผูนั้นจําเปนตองผานพิธีลางบาปหรือศีลจุม  หรือเรียกอีกวา การรับบัพติศมา นี้กอน 
ผูรับศีลลางบาปอาจกระทําไดตั้งแตเร่ิมเกิดใหมหรือกระทําตอนโตเปนผูใหญ   ซ่ึงจะดีกวาเพราะ
เปนการกระทําดวยความศรัทธาของตนอยางแทจริง  การทําพิธีนี้กระทําไดเพียงครั้งเดียวในชีวิต
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แมวาจะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น แตถากลับมานับถือศาสนาคริสตอีกก็ไมตองทําพิธีนี้อีก เพราะ
ถือไดวาทําการลางบาปแลว ทั้งนี้เพราะชาวคริสตเชื่อกันวามนุษยมีบาปกําเนิดติดตัวมาตั้งแตเกิดสืบ
มาแตบรรพบุรุษซึ่งตามพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมวามาจากมนุษยคูแรกคือ อาดัมและอีฟ   พิธี
ลางบาปนี้สืบเนื่องมาจากความเชื่อของพวกอิสราเอลนับตั้งแตยุคพันธสัญญาเดิมที่เชื่อกันวาการ
ชําระลางดวยน้ําเปนเครื่องหมายของการชําระทางจิตใจ การรับบัพติศมาหรือการทําพิธีลางบาปนี้ 
จอหน(John the Baptism) เคยทําใหกับพระเยซูที่แมน้ําจอรแดน  และพระเยซูไดทรงบัญชาเหลา
สาวกกอนเสด็จสูสวรรคไววา  “เหตุฉะนั้นเจาทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติใหเปนสาวก
ของเรา  ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือ
รักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดส่ังพวกเจาไว” (สมาคมพระคริสตธรรมไทย, 2003: 52)  ชาวคริสตนับแต
ยุคแรกจนถึงปจจุบันนี้จึงไดถือปฏิบัติตามกันมา เพราะเชื่อวาเปนการชําระตนใหบริสุทธิ์จากบาป 
ยืนยันความเชื่อในพระเยซูคริสตผูทรงคืนชีพ   
 

ชุมแสง  เรืองเจริญสุข และ วรรณภา  เรืองเจริญสุข (2538: 423-424) ไดกลาวถึงวิธีให    
บัพติศมาไววา    

 
. . .วิธีใหบัพตศิมาในปจจุบนัมีดวยกนั 3 แบบ คือ  การพรม  การเอาน้ํารด  และการจุมลง
ทั้งตัว ซ่ึงจะมวีิธีปลีกยอยใน 3 กลุมนี้อีก เชน บัพติศมา 3 คร้ัง (เพื่อเล็งถึงพระบิดา พระนี้
มากที่สุด  นอกจากนั้นคริสเตียนในประวตัิศาสตรสวนใหญทําโดยการจุม  การรดหรอืการ
พรมเกิดจากการขาดแคลนน้าํและเพื่อความสะดวกของคนชราหรือผูปวย   การจุมทําให
เห็นภาพการตาย การฝง และการคืนพระชนมของพระเยซูคริสตไดชัดที่สุด   นอกจากนั้น
บุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์)  จุมกมลงหรือหงายหลัง สวนใหญมีความเขาใจสอดคลอง
กันวา ศพัทคําวา “บัพติศมา” แปลวา “การจุม”   ดังนั้นบพัติศมาตามวิธีจุมดูจะสอดคลอง
กับความหมายการที่ผูเชื่อ “ลงไป” และ “ขึ้นมา” จากน้ําเปนนัยวาใชวิธีจุม   เราตองจําไววา 
ความหมายของพิธีบัพติศมาสําคัญกวาวิธีใหบัพติศมา  และบางครั้งสถานการณอาจทาํให
ตองเปลี่ยนวิธีการใหบัพตศิมา 
 

จากความสําคัญของการรับบัพติศมาดวยวิธีจุมขางตน ผูวิจัยจึงจะกลาวถึงรายละเอียด
แตเฉพาะขั้นตอนการรับบัพติศมาดวยการจุมตามพิธีของศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนทเทานั้น 
ซ่ึงผูวิจัยไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้     ขั้นตอนของพิธีบัพติศมาดวยการจุมเปนดังนี้ 
(กองคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร, 2520: 21-31) 
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ผูประกอบพิธี พี่นองที่รักในองคพระเยซูคริสต  พระเยซูทรงรับสั่งใหธรรมฑูต
ตลอดจนคริสตจักรทั่วโลกไปประกาศทามกลางประชาชาติทั่ว
โลกใหรับบัพติศมา  พรอมสั่งสอนเขาใหเชื่อฟงพระดํารัสของ
พระองค  พิธีนี้เราจึงเรียกวาพิธีศีลเพราะเปนคําสั่งขององคพระ
เยซูคริสตและเราจึงใหศีลนี้แกคนที่องคพระผูเปนเจาทรงเรียก
เขา  โดยเรียกศีลดังกลาวนี้วา  ศีลบัพติศมา 

    ความหมายของบัพติศมามี 6 ประการ คือ 
ประการที่ 1  องคพระผูเปนเจาจะทรงชําระลางบาปจากจิต
ใน  และทรงประทานฤทธิ์เดชเพื่อตอสูและมีชัยเหนือบาปนั้น 
ประการที่ 2  เราตายพรอมกับองคพระเยซูคริสต  และเปน
ข้ึนมาจากความตายและรับชีวิตใหมและชีวิตนิ รันดรจาก
พระองค 
ประการที่ 3  องคพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาในจิตใจ
เพื่อทรงชวยเตือน ช้ีทางและใหกําลังใจในการรับใชพระองค 
ประการที่ 4 เราจะเขามีสวนในพันธสัญญาขององคพระผู
เปนเจา เปนประชากรของพระองค เปนสมาชิกของคริสตจักร 
และเปนอวัยวะของพระวรกายของพระคริสต  
ประการที่ 5  เราถูกเจิมใหเปนผูรับใชขององคพระผูเปนเจา
ในสังคมโลก และเปนพยานถึงพระองคโดยความคิด คําพูด และ
การกระทํา 
ประการที่ 6 เราประกาศความเชื่อในองคพระผูเปนเจาวา เรา
มั่นใจและศรัทธาในคําสัญญาของพระองคที่ทรงมีตอประชากร
ของพระองค  

 
(ผูประกอบพิธีจะอธิบายความหมายของพิธีบัพติศมากอนหรือไมก็ได ถาจะอธิบายจะ
กลาวดังขอความขางตนนี้ แตถาไมก็ใหทําตามขอความดานลางเลย) 

 
(ใหผูที่จะรับบัพติศมาออกมายืนตอหนาผูประกอบพิธี  ผูประกอบพิธีอานพระคําใน 
มัทธิว บทที่ 16 ขอ 24-25,  บทที่ 28 ขอ 18-20,  กิจการ บทที่ 2 ขอ 38-39, บทที่ 8 ขอ 
38, ยอหน บทที่ 3 ขอ 3-6 ฯลฯ)   (จากนั้น ผูประกอบพิธีถามและผูรับบัพติศมาตอบ) 



 
 
 

24 

 
ผูประกอบพิธี ทานที่รัก บัดนี้ทานยืนตอพระพักตรพระเจาและตอหนาญาติพี่

นองในพระคริสต ณ ที่ประชุมนี้  ขอใหทานตอบคําถามตอไปนี้
ดวยความซื่อสัตยตอองคพระผูเปนเจา 

ถาม ทานเชื่อและไววางใจในพระเจาองคเดียวคือพระเจาพระบิดาแหง
พระเยซูคริสต เชนนั้นหรือ 

ตอบ ขาพเจาเชื่อเชนนั้น 
ถาม ทานเชื่อวาพระเจาองคนี้ไดประทานพระบุตรองคเดียวของ

พระองคลงมาพลีชีวิตเพื่อไถทานจากอํานาจบาป  เชนนั้นหรือ 
ตอบ ขาพเจาเชื่อเชนนั้น 
ถาม ทานเชื่อวาพระเยซูพระบุตรยังทรงพระชนมอยู  และจะเสด็จ

กลับมาพิพากษาในวันที่สุด เชนนั้นหรือ 
ตอบ ขาพเจาเชื่อเชนนั้น 
ถาม ทานเชื่อวา พระเยซูคริสตเสด็จไปจัดแจงที่สําหรับทานแลวจะ

กลับมาอีก รับทานใหไปอยูกับพระองคเชนนั้นหรือ  
ตอบ ขาพเจาเชื่อเชนนั้น 
ถาม ทานเชื่อวาไมมีใครชวยเราใหรอดพนบาปไดนอกจากพระเยซู

คริสต  เพราะพระเจาจะไมประทานพระนามใดแกเราเลย
นอกจากพระนามนี้เทานั้น ที่จะชวยใหเรารอดพนบาปได ทาน
เชื่อเชนนั้นหรือ 

ตอบ ขาพเจาเชื่อเชนนั้น 
ถาม ทานสัญญาวาจะรวมทุกขรวมสุขกับพระองคและกับบรรดา

สมาชิกดวยใจถอมลง และออนสุภาพ  รวมนมัสการ อธิษฐาน 
อานพระคัมภีร กับบรรดาธรรมิกชนในพระวิหารดวยความ
ซ่ือสัตยตอพระองคพระเยซูคริสตตลอดชีวิตของทาน ทาน
สัญญาเชนนั้นหรือ 

ตอบ ขาพเจาสัญญาเชนนั้น 
ถาม ดวยความเชื่อที่ทานมีตอพระเจา  ทานยินดีถวายสวนทรัพยที่พระ

เจาทรงประทานแกทาน  เพื่อทานจะมีสวนรวมในพระราชกิจ
ของพระองค  ทานยินดีถวายเชนนั้นหรือ  
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ตอบ ขาพเจายินดีเชนนั้น 
ถาม ทานยินดีที่จะนําคนอื่นๆ มารับชีวิตใหมเปนสาวกของพระเยซู

คริสต  และรับบัพติศมาตามพระดํารัสขององคพระผูเปนเจาหรือ 
ตอบ ขาพเจายินดีเชนนั้น 
 (ผูที่รับบัพติศมากลับไปนั่งที่เดิม) 
 
ที่ประชุมถวายเพลง (หรือถวายเพลงพิเศษ) 

 
(ขณะรองเพลง  ผูประกอบพิธีเดินลงไปที่บอสําหรับประกอบพิธี  เมื่อเพลง

จบลงแลวผูประกอบพิธีเรียกชื่อคนแรก  เมื่อรับบัพติศมาเดินลงไปในบอแลว  ใหยก
มือทั้งสองประกบกันแคแนวอก  ผูประกอบพิธีเอามือขวาจับทายทอยของผูรับบัพติศ
มา  และมือซายจับมือทั้งสองของผูรับบัพติศมาซึ่งประกบกันอยูแลวนั้น) 

 
ผูประกอบพิธี ......(เรียกชื่อผูรับบัพติศมา)  ทานเชื่อวา พระเยซูคริสตเปนพระ

ผูชวยใหรอดของทานหรือ 
ผูรับบัพติศมา ขาพเจาเชื่อ 
ผูประกอบพิธี ถาเชนนั้นขาพเจาจะใหทานรับบัพติศมาในนามแหงพระบิดา  

พระบุตร  และพระวิญญาณบริสุทธิ์  เปนการเขาสวนในพันธ
สัญญาของพระเจา 

 
(พูดจบ ผูประกอบพิธีชวยประคองผูรับบัพติศมาใหจุมลงในน้ําจนมิดศีรษะ  เมื่อผูรับ
บัพติศมาโผลขึ้นจากน้ํา  ที่ประชุมรองเพลงพิเศษสั้นๆ ขณะรองเพลง ผูประกอบพิธีจะ
เรียกชื่อคนตอๆ ไป  และปฏิบัติเชนเดียวกันจนกวาจะครบ) 
 
ผูประกอบพิธี อธิษฐานกอนขึ้นจากบอ 
ถวายเพลง   
(ในระหวางนี้ ผูรับบัพติศมาที่เปลี่ยนเครื่องแตงกายเสด็จแลว  กลับมานั่งที่เดิม  เมื่อ
เพลงจบและผูรับบัพติศมามาพรอมแลว  ผูประกอบพิธีซ่ึงเปลี่ยนเครื่องแตงกายแลว
ดวย  จะเชิญผูปกครองของคริสตจักร  คณะธรรมกิจ  และผูปกครองบิดามารดาหรือ
ญาติของผูรับบัพติศมาออกมาขางหนาแสดงความยินดีตอนรับผูรับบัพติศมาแลว  และ
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ใหผูปกครองคริสตจักรหรือประธานธรรมกิจกลาวตอนรับสมาชิกใหม  และอาจให
ผูรับบัพติศมากลาวสั้นๆ เปนพยานถึงความเชื่อของเขา) 
 
ผูประกอบพิธีหรือเจาหนาที่คริสตจักรกลาวกําชับ  
 บัดนี้เมื่อทานเปนสมาชิกของคริสตจักรของพระเยซูคริสตเจา

แลว  จงออกไปยังโลกดวยความสันติสุขเถิด  จงมีใจกลายึดมั่น
ในสิ่งที่ดีไว  อยาทําชั่วตอบแทนการชั่ว  หนุนใจผูที่ออนกําลัง 
ทะนุบํารุงผูที่มีความทุกขยากลําบาก  ใหเกียรติแกทุกคน  จงรัก
และปฏิบัติพระเจา  จงชื่นชมยินดีในฤทธิ์เดชแหงพระวิญญาณ
บริสุทธิ์  ขอพระพรแหงพระเจาผูยิ่งใหญคือ  พระบิดา  พระบุตร 
และพระวิญญาณบริสุทธิ์  จงดํารงอยูกับทานสืบๆ ไปเปนนิตย  
อาเมน 

(เปนอันจบพิธี) 
 

 งานวิจัยและบทความที่เก่ียวของ 

 
 มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อจริงของคนไทยอยูหลายงาน  ไดแก  “การใชภาษาใน
การตั้งชื่อของคนไทย”  ของ สุภาพรรณ  ณ บางชาง (2526)   “ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของคน
ไทยในกรุงเทพมหานคร”  ของ วรางคณา  สวางตระกูล (2540)    “ความหมายของชื่อคนไทยใน
ปจจุบัน”  ของ อรุณี ดิลกนรนารถ (2542)     “การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย” ของ วิรัช ศิริวัฒนะ
นาวิน (2544)     “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กาลกิณีในชื่อของคนไทย” ของ สมชาย  สําเนียงงาม (2545)    “ความสัมพันธระหวางบุคคลใน
ครอบครัวกับภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริง”  ของ ไศลรัตน  อิสระเสนีย (2546)    ซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
 
 สุภาพรรณ  ณ บางชาง (2526) ไดศึกษาเรื่อง “การใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย”  โดย
ศึกษาวิเคราะหลักษณะการใชภาษาทั้งดานไวยากรณและดานความหมายของชื่อจริงของคนไทย
ตั้งแตสมัยสุโขทัยถึงปจจุบัน  ตลอดจนศึกษาวิเคราะหลักษณะสังคมไทยดานคานิยม  ความเชื่อและ
แนวทางการดําเนินชีวิต   ตามขอมูลทางภาษาของชื่อจริงของคนไทย  ซ่ึงจําแนกเปน 2 กลุมใหญ  
ไดแก พระนามของฝายราชสกุลและชื่อของฝายสามัญชน ทั้งนี้ช่ือของฝายสามัญชนแบงเปน 5 สมัย 
ตามความเปลี่ยนแปลงของการใชภาษาในการตั้งชื่อ คือ สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและธนบุรี สมัย
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พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว สมัย
ระบอบประชาธิปไตยระยะตน และสมัยระบอบประชาธิปไตยปจจุบัน    งานวิจัยนี้สรุปไดวา   ดาน
ไวยากรณ คือเร่ืองจํานวนพยางคและที่มาของภาษานั้น   ในแตละสมัยช่ือของคนไทยมีจํานวน
พยางคเพิ่มขึ้น ลดจํานวนการใชภาษาไทย และเพิ่มการใชภาษาบาลีสันสกฤตมากขึ้นตามลําดับสมัย 
สวนดานความหมาย ช่ือในสมัยสุโขทัยจะสะทอนแนวคิดเรื่องความสัมพันธฉันทญาติและแนวคิด
เร่ืองการมุงเอาความปลอดภัยมั่นคงและความคิดความสัมพันธแบบพอลูกเปนพื้นฐาน   ในสมัย
อยุธยาและธนบุรี  ช่ือมักมีความหมายแสดงรูปธรรมที่สัมพันธกับชีวิตประจําวันอยางเปนสามัญ
ทั่วไป แสดงใหเห็นพื้นฐานแนวความคิดที่มีความกลมกลืนเปนเอกภาพกับสภาวะแวดลอม และเห็น
คุณคาของการดํารงอยูอยางเรียบงาย อันเปนความเขาใจชีวิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนา    ใน
สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 ช่ือคนไทยมีลักษณะคลายชื่อคนไทยสมัยอยุธยาและธนบุรี   สวนใน
สมัยระบอบประชาธิปไตยระยะตนชื่อแสดงถึงการพัฒนาทางการศึกษาและการมุงพัฒนาสังคมใน
รูปแบบตะวันตกที่ยังประสานวัฒนธรรมไทยดั้งเดิมไวไดอยางเหมาะสม และในสมัยระบอบ
ประชาธิปไตยปจจุบัน  มีแนวคิดพื้นฐานในการตั้งชื่อ 3 ประการคือ   นิยมตั้งชื่อตามคติในคัมภีร
นามทักษาปกรณ ซ่ึงเดิมใชแตในฝายราชสกุลนิยม     แสวงหาชื่อภาษาบาลีสันสกฤตที่มีรูปคําหรือ
เสียงแปลกๆ ซ่ึงแสดงแนวความคิดของความตองการสรางความเปนเอกหรือความเดน    และดํารง
คติความสัมพันธแบบเครือญาติดวยการตั้งชื่อบุคคลในครอบครัวใหคลองจองกันในเรื่องอักษรหรือ
เสียง 
 

วรางคณา  สวางตระกูล (2540)  ไดศึกษาเรื่อง  “ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของคนไทยใน
กรุงเทพมหานคร ในเรื่อง จํานวนพยางค การสรางคํา ที่มาของภาษาและความหมาย ตามตัวแปรเพศ
และอายุ   กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือช่ือจริง ของผูมีสัญชาติไทยที่เปนสามัญชน เกิดในระหวางป พ.ศ. 
2465 ถึงป พ.ศ. 2479 (อายุ 60 ป ถึง 74 ป) และใน ระหวางป พ.ศ. 2525 ถึงป พ.ศ. 2539 (อายุ 1 ป ถึง 
14 ป)   มีช่ืออยูในฐานขอมูลการทะเบียนราษฎรของสํานักงาน เขต 4 เขต ในกรุงเทพมหานคร 
ไดแก สํานักงานเขตพระนคร สํานักงานเขตสัมพันธวงศ สํานักงานเขตบางคอแหลม และสํานักงาน
เขตคลองสาน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 1,040 ช่ือ ไดมาจากการสุมตัวอยางเขตละ 260 คน ซ่ึง
จําแนกออกเปน กลุมยอย 4 กลุมๆ ละ 65 ช่ือ  ไดแก  ช่ือของเพศชาย-กลุมอายุมาก  ช่ือของเพศหญิง-
กลุมอายุมาก  ช่ือของเพศชาย- กลุมอายุนอย  และชื่อของเพศหญิง-กลุมอายุนอย  ผลการศึกษาแสดง
ดวยคารอยละและคาทางสถิติ คือคาไคสแควร  
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ผลการวิจัยพบวา ในเรื่องจํานวนพยางค  ช่ือของเพศชายมีจํานวนพยางคนอยกวาชื่อของ
เพศหญิงในกลุมอายุ เดียวกัน และชื่อของกลุมอายุมากมีจํานวนพยางคนอยกวาชื่อของกลุมอายุนอย
ในเพศเดียวกัน   ในเรื่องการสรางคํา ช่ือของเพศชายมีการสรางคําที่ซับซอนนอยกวาชื่อของเพศ
หญิงในกลุมอายุเดียวกัน  และช่ือของกลุมอายุมากมีการสรางคําที่ซับซอนนอยกวาชื่อของกลุมอายุ
นอยในเพศเดียวกัน   ทางดานที่มาของภาษา ผลการวิจัยพบวา ในกลุมอายุมาก ช่ือของทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีที่มาของภาษาที่เปนภาษาไทยมากที่สุด   สวนในกลุมอายุนอย ช่ือของทั้งสองเพศมี
ที่มาของภาษาที่เปนภาษาบาลี-สันสกฤตมากที่สุด    สําหรับเรื่องความหมาย ช่ือของเพศชายมี
ความหมายที่แตกตางจากชื่อของเพศหญิงในกลุมอายุเดียวกัน กลาวคือ ช่ือของเพศชายมีความหมาย
เกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความ เปนเลิศ ความกลาหาญมากที่สุด ในขณะที่ช่ือของเพศหญิง มี
ความหมายเกี่ยวกับความงาม ความบริสุทธิ์มากที่สุด 

 
 อรุณี  ดิลกนรนารถ (2542) ไดศึกษาเรื่อง”ความหมายของชื่อคนไทยในปจจุบัน” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาจํานวนพยางคและความหมายของชื่อของคนไทยปจจุบัน และนําขอมูลมา
วิเคราะหลักษณะสังคมไทยในดานคานิยม ความเชื่อ แนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยใน
ปจจุบัน ตามที่สะทอนอยูในความหมายของชื่อเหลานั้น ผลการศึกษาสรุปไดวาจํานวนพยางคของ
ช่ือคนไทยในปจจุบัน มีจํานวน 1-5 พยางค ช่ือที่มีจํานวน 3 พยางคมีมากที่สุดและชื่อที่มีจํานวน 5 
พยางคมีนอยที่สุด สวนความหมายที่นิยมนํามาตั้งชื่อนั้น ความหมายที่แสดงถึง การมีความรู 
ความสามารถ ฉลาดเปนความหมายที่มีมากที่สุดในชื่อของเพศชายและเพศหญิง 
 
 วิรัช  ศิริวัฒนะนาวิน (2544) ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการตั้งชื่อของคนไทย”  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตั้งชื่อของคนไทยในแงมุมตางๆ      ผลการศึกษาสรุปไดวาความเปนมา
ของการตั้งของคนไทยสอดคลองกับคานิยมและความเชื่อของคนไทยมาตลอดทุกยุคทุกสมัย เปน
ตนวา ความเชื่อเร่ืองอํานาจลึกลับ และความเชื่อทางพุทธศาสนา สวนหลักโหราศาสตรในการตั้งชื่อ
เปนที่นิยมไดแก “นามทักษาปกรณ” ซ่ึงแบงเปน 3 หลัก คือ หลักการตั้งชื่อตามอักษรวันเกิด 
หลักการตั้งชื่อตามนามกําเนิด และหลักการตั้งชื่อตามนามปเกิด ทั้งนี้ทุกหลักลวนแนะนําให
หลีกเลี่ยงอักษรที่เปนกาลกิณี 
 
 ผลการศึกษาเรื่องผูตั้งชื่อพบวาผูตั้งชื่ออาจไดแก บิดามารดา พระภิกษุ ญาติผูใหญ ผูรู และผู
ที่เกี่ยวของกับการเกิดของทารก โดยบิดามารดาเปนผูตั้งชื่อเปนสวนใหญ และมีแนวโนมวาบิดา
มารดาจะตั้งชื่อเองนอยลงแตจะเลือกจากหนังสือแนะนําการตั้งชื่อมากขึ้น    สวนเงื่อนไขในการตั้ง
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ช่ือพบวามี 9 เงื่อนไข คือ เพศ หลักโหราศาสตร ความหมาย ความไพเราะ ความแปลกใหม ช่ือ
บุคคลในครอบครัว นามสกุล การเลียนแบบ และเสียงที่อาจเกิดปญหา โดยกลุมอายุนอยมีแนวโนม
วาจะตั้งชื่อใหมีความแปลกใหมมากขึ้น 
 
 ผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธของชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกันพบวามีความสัมพันธ 4 
ประเภท ไดแก ความสัมพันธทางเสียง ประกอบดวย ความสัมพันธทางเสียงพยัญชนะตนของทุก
พยางคหนา ความสัมพันธทางเสียงพยัญชนะตนของพยางคหลัง ความสัมพันธทางเสียงพยัญชนะ
ตนของทุกพยางค และความสัมพันธทางเสียงสัมผัสสระ ความสัมพันธทางพยางค ประกอบดวย 
ความสัมพันธทางรูปพยางคหนาและความสัมพันธทางรูปพยางคหลัง ความสัมพันธทางคํา และ
ความสัมพันธทางความหมาย  โดยกลุมอายุนอยมีแนวโนมจะตั้งชื่อบุคคลในครอบครัวใหมี
ความสัมพันธกันมากขึ้น 
 
 สมชาย  สําเนียงงาม (2545) ไดศึกษาเรื่อง “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของ
ความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย โดยการวิเคราะหรูปคํา
และความหมายของชื่อคนไทยในกลุมอายุตางกัน รวมทั้งเปรียบเทียบความเชื่อดังกลาวในชื่อคน
ไทยภาคตางๆ ผลการศึกษาสรุปไดวา ช่ือคนไทยแตละชวงสมัยสะทอนความเชื่อและคานิยมของคน
ไทยที่แตกตางกันกลาว คือ การเลือกใชรูปอักษรในการตั้งชื่อคนชวงสมัยใหมสะทอนความเชื่อ
เกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษามากกวาชื่อคนชวงสมัยเกา และการเลือกใชความหมาย
ของคําที่นํามาตั้งชื่อคนในแตละชวงสมัยสะทอนคานิยมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงจากกิริยาและ
คุณลักษณะของเจาของชื่อมาเปนความดีงามและความเจริญรุงเรือง และความรูความสามารถ
ตามลําดับ 
 
 ไศลรัตน  อิสระเสนีย (2546)  ไดศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับ
ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริง”   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะทางเสียงและความหมายที่ใช
ในการตั้งชื่อจริง   และวิเคราะหความสัมพันธของบุคคลในครอบครัวระหวางบิดามารดากับบุตร  
และบุตรกับบุตร  ที่สะทอนจากลักษณะทางภาษา  เก็บขอมูลโดยวิธีแจกแบบสอบถามใหกลุม
ตัวอยางที่เปนนักเรียน  และสัมภาษณผูปกครองทางโทรศัพท   
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 ผลการศึกษาพบวา ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตร และบุตรกับบุตรมีความสัมพันธทาง
เสียงมากกวาความหมาย  โดยที่ช่ือจริงของบุตรกับบุตรมีความสัมพันธสูงกวาบิดามารดากับบุตรทั้ง
ทางเสียงและความหมาย  นอกจากนี้ยังพบวา  เพศมีผลตอลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงอยางมี
นัยสําคัญ  กลาวคือ  ช่ือจริงของบิดากับบุตรชายมีความสัมพันธกันมากกวาบิดากับบุตรหญิง  ใน
ทํานองเดียวกัน  ช่ือจริงของมารดากับบุตรหญิงก็มีความสัมพันธกันมากกวามารดากับบุตรชายดวย 
 
 ผลการศึกษาเรื่องรูปแบบทางเสียงพบวา  ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธ
แบบเสียงพยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากที่สุดทั้งในภาพรวมและในรายละเอียด   สวนชื่อจริงของ
บุตรกับบุตรมีความสัมพันธแบบพยางคเดียวกันมากที่สุด    ผลการศึกษาเรื่องความหมายไดจัดแบง
ความหมายเปน 5 รูปแบบ  คือ ความงาม    ความเจริญและความเชื่อ  อํานาจและชัยชนะ  อารมณ
และความรัก   และอ่ืนๆ   พบวา  ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธเกี่ยวกับความงาม
มากที่สุด    สวนบุตรกับบุตรมีความสัมพันธกันเกี่ยวกับความเจริญและความเชื่อมากที่สุด  
นอกจากนี้ยังพบวา  เพศสงผลใหรูปแบบทางความหมายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  กลาวคือ  ช่ือ
จริงของบิดากับบุตรชายมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจและชัยชนะมากที่สุด  สวนชื่อจริงของมารดา
กับบุตรหญิงมีความหมายเกี่ยวกับความงามมากที่สุด 
 
 นอกจากนี้ยังมีบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อดวย  ไดแก บทความเรื่อง “On the 
Documentation and Construction of Period Mongolian Names” ของ Baras-aghur (1997 อางใน
อรุณี ดิลกนรนารถ, 2542)  ซ่ึงเกี่ยวกับ ช่ือของชาวมองโกล  พบวา  ช่ือของชาวมองโกลไมมีการ
แยกเพศ และวิธีที่ใชตั้งชื่อใหเด็กคือ  1. ตั้งชื่อตามสิ่งที่แมของเด็กเห็นเปนสิ่งแรกหลังจากคลอดลูก  
2. ตั้งชื่อตามเหตุการณที่เกิดขณะคลอดลูก  3. ตั้งชื่อตามชื่อเทพเจาในคัมภีรทางพุทธศาสนา  ทั้งนี้
ชาวมองโกลนิยมตั้งชื่อใหเปนชื่อสัตว  สีตางๆ  ส่ิงของ ตัวเลข อาวุธ ส่ิงที่มีอยูตามธรรมชาติ และ
โลหะตางๆ  ช่ือเหลานี้สามารถสะทอนใหเห็นถึงสิ่งสําคัญชาวมองโกลเห็นวามีความสําคัญ ไมวา
จะเปนสิ่งของหรือเหตุการณ และแนวความคิดในการดํารงชีวิต  ซ่ึงชื่อในยุคแรกๆ นั้นลวนยังไมได
รับอิทธิพลใดๆ จากวัฒนธรรมอื่น และศาสนาพุทธของธิเบต 
 
 จากการสํารวจงานวิจัยและบทความที่เกี่ยวของกับการตั้งชื่อจริง  ผูวิจัยพบวา  ยังไมมี
งานวิจัยใดที่วิเคราะหความหมายและภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงในแงของความเชื่อทางศาสนาเลย    
ดังนั้น ผูวิจัยจึงเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้  เพื่อจะทําใหเขาใจสังคมของคนไทยที่ตางศาสนากัน
ไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
 

วิธีการวิจัย 
 

 ในบทนี้  ผูวิจัยจะกลาวถึงวิธีการวิจัย    ผูวิจัยไดแบงเปน  5 หัวขอ  คือ  1. การคัดเลือกกลุม
ตัวอยาง    2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล    3. การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง    4.  การจัด
ระเบียบขอมูล    และ  5. การวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 

การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 
 
 เพื่อเปนการควบคุมปจจัยดานถ่ินที่อยู  ผูวิจัยจึงเลือกศึกษากับกลุมตัวอยางที่เปนชาวไทย
พุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยคริสตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทานั้น  และ
เนื่องจากผูวิจัยตองการเก็บขอมูลจากผูที่นับถือศาสนานั้นดวยความศรัทธาจริง ไมไดนับถือศาสนา
นั้นๆ แตในทะเบียนประวัติ   ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเก็บขอมูลจากผูที่ไปประกอบศาสนกิจที่ศาสน
สถานและองคกรดานศาสนา  เชน  วัด  โบสถ  และมัสยิด   ซ่ึงแมวาวิธีนี้จะไมสามารถยืนยันไดแน
ชัดวาผูที่ผูวิจัยพบจะเปนผูที่มีความศรัทธาจริงในศาสนาแตก็นาจะมีโอกาสที่จะพบผูมีความศรัทธา
จริงในศาสนามากกวาที่จะเก็บขอมูลจากศาสนิกชนที่พบในสถานที่อ่ืนที่ไมใชศาสนสถาน 
 

เนื่องจากขอมูลเกี่ยวกับชื่อจริงนั้นเปนเรื่องสวนบุคคล  การแจกแบบสอบถามเพื่อเก็บ
ขอมูลจากคนที่ไมคุนเคยกันจึงยากที่จะไดรับความรวมมือ  ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกเขาไปเก็บขอมูล
ในศาสนสถานที่มีผูที่ผูวิจัยรูจักหรือแนะนําให  เพื่อกลุมเปาหมายจะไดสะดวกใจและใหความ
รวมมืออยางเต็มที่   

 
สถานที่เก็บขอมูลมีดังนี้ 
 

 ขอมูลจากชาวไทยพุทธ  เก็บขอมูลที่  1. วัดเทพลีลา  เขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2. วัดพระธรรมกาย  อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   3. วัดศิริพงศธรรมนิมิต  เขตบางเขน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 ขอมูลจากชาวไทยมุสลิม  เก็บขอมูลที่  มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย เขต
สวนหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอมูลจากชาวไทยคริสต  เก็บขอมูลที่  1. คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมา กรุงเทพฯ  เขต
บางคอแหลม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร ,  2. คริสตจักรที่สอง  สามยาน เขตบางรัก  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร,  3. คริสตจักรทองถ่ินในกรุงเทพฯ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 4. 
คริสตจักรทองถ่ินในปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี,  5. คริสตจักรทองถ่ินในนนทบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล   เนื้อหาในแบบสอบถาม
แบงเปน 2 สวน  ดังนี้ 

 
สวนที่ 1  เปนสวนที่ผูตอบแบบสอบถามทุกคนตองตอบ ไดแก  ช่ือจริง  ความหมายของชือ่

จริง  เพศ  ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริง  ศาสนาที่นับถือ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  วันเกิดหรือวันเดือนปเกิด   
โดยที่ผูวิจัยไดช้ีแจงในแบบสอบถามวา ช่ือจริงคือช่ือที่ปรากฏในบัตรประชาชน     และวันเกิด
หมายถึง  วันอาทิตย  วันจันทร ฯลฯ    ในที่นี้ผูวิจัยตองการใชวันเกิดในการวิเคราะหเร่ืองการเลี่ยง
อักษรกาลกิณี  แตถาผูตอบแบบสอบถามไมทราบวันเกิดก็ใหใสวันเดือนปเกิดแทนได เพื่อผูวิจัยจะ
นําไปสืบคนตอไปวาเปนวันอะไร 

 
 สวนที่ 2  เปนสวนที่ผูตอบแบบสอบถามที่เคยเปลี่ยนชื่อจริงหรือเปลี่ยนศาสนาจะตองตอบ  
แบงยอยเปนสวนของการเปลี่ยนชื่อจริง  ไดแก  ช่ือจริงเดิม  ความหมายของชื่อจริงเดิม  ภาษาที่ใช
ในการตั้งชื่อจริงเดิม  สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจริง     และสวนของการเปลี่ยนศาสนา  ไดแก  เดิมนับถือ
ศาสนาอะไร  ไดผานพิธีในการเปลี่ยนศาสนาหรือยัง     และถาเปลี่ยนทั้งชื่อจริงและศาสนา เปลี่ยน
อะไรกอน   (ตัวอยางแบบสอบถามเกี่ยวกับชื่อจริงใหดูประกอบในภาคผนวก ก) 
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 การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  และชาว
ไทยคริสต  ที่ไปประกอบศาสนกิจที่ศาสนสถานและองคกรดานศาสนา  ซ่ึงในการเก็บขอมูลนี้  
ผูวิจัยเลือกไปเก็บในวันที่มีการประกอบศาสนกิจและวันสําคัญทางศาสนา   โดยวันที่มีการ
ประกอบศาสนกิจของศาสนาพุทธคือ วันอาทิตย     วันประกอบศาสนกิจของศาสนาอิสลามคือ วัน
ศุกร   และวันประกอบศาสนกิจของศาสนาคริสตคือวันอาทิตย  โดยแยกเก็บเปนดังนี้ 
  

ชาวไทยพุทธ  เก็บขอมูลในวันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน 2549  เวลา 9.00 – 16.00 น.  ที่วัดศิริ
พงศธรรมนิมิต,   วันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2549  เวลา  9.00 – 16.00 น. ที่วัดพระธรรมกาย   และวัน
เขาพรรษา คือ วันที่ 11 กรกฎาคม 2549 เวลา 8.30 – 11.30 น.  ที่วัดเทพลีลา    

 
 ชาวไทยมุสลิม  เก็บขอมูลในวันศุกรที่ 2 และ 9 มิถุนายน  2549  เวลา 10.00 – 14.00 น.   ที่
มูลนิธิเพื่อศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย    
 
 ชาวไทยคริสต  เก็บขอมูลในวันอาทิตยที่ 11 มิถุนายน 2549  เวลา 8.00 - 14.30 น. ที่
คริสตจักรทองถ่ินในกรุงเทพฯ,   วันอาทิตยที่ 19 มิถุนายน  2549   เวลา 12.00 – 13.00 น.  ที่
คริสตจักรพระคริสตธรรมเรมา   กรุงเทพฯ,    วันอาทิตยที่ 26 มิถุนายน 2549  เวลา 8.30 - 14.00 น.  
ที่คริสตจักรที่สอง  สามยาน,  วันอาทิตยที่ 2 กรกฎาคม 2549  เวลา 8.30 - 9.30 น. ที่คริสตจักร
ทองถ่ินในนนทบุรี  และ เวลา 12.00 - 13.00 น. ที่คริสตจักรทองถ่ินในปากเกร็ด   
 
  ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกแบบสอบถามเฉพาะที่มีขอมูลเพียงพอตอการวิเคราะห   ถาแบบสอบถาม
ชุดใดมีขอมูลไมเพียงพอตอการวิเคราะหผูวิจัยก็จะคัดทิ้งและเก็บขอมูลตอไปจนกวาจะได
แบบสอบถามเฉพาะที่มีขอมูลเพียงพอตอการวิเคราะหจนครบศาสนาละ  300 คน   รวมมี
แบบสอบถามที่จะนํามาใชในการวิเคราะหทั้งหมดจํานวน 900 ชุด    แบบสอบถามเฉพาะที่มีขอมูล
เพียงพอตอการวิเคราะหไมจําเปนตองมีคําตอบทุกขอ แตตองมีขอมูลเหลานี้ครบ  คือ   
 

1.  ช่ือจริงของผูตอบแบบสอบถาม   
2.  เพศ 
3.  ศาสนาที่นับถือ   
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4.  เชื้อชาติและสัญชาติ  (ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามตองระบุวาเปนเชื้อชาติไทยและสัญชาติ
ไทย)    

5.  วันเกิดหรือวันเดือนปเกิด 
6.  ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อหรือศาสนา จะตองตอบดวยขอมูลเหลานี้คือ   
        
       6.1  ในสวนของการเปลี่ยนชื่อคือ  ช่ือจริงเดิม   
       6.2  สวนของการเปลี่ยนศาสนาคือ  เดิมนับถือศาสนาอะไร  ไดผานพิธีในการเปลี่ยน

ศาสนาหรือยัง      
       6.3  ถาเปลี่ยนทั้งชื่อและศาสนาตองทําใหสวน 6.1 และ 6.2 และตองเพิ่มคําตอบคือ  ถา

เปลี่ยนทั้งชื่อจริงและศาสนา เปลี่ยนอะไรกอน   
 

การจัดระเบียบขอมูล 
  
 1.  ในกรณีที่กลุมตัวอยางมีช่ือจริงซ้ํากัน  เชน  ช่ือจริงชื่อ สมพร มีจํานวน 7 คน  ผูวิจัยจะ
นับเปน  7 ช่ือ  
 

2.  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหช่ือจริงโดยจําแนกตามความหมาย  ภาษา  และอกัษรกาลกิณี  
เพื่อหาความถีแ่ละรอยละ  
 
 3.  ผูวิจัยทําการเรียงขอมูลและวิเคราะหขอมูลเร่ิมจาก ชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม และ
ชาวไทยคริสต  เนื่องจากมกีารสํารวจทํารายงานสถิติดานศาสนาของประเทศไทยป 2542 พบวา  
ชาวไทยพุทธมีจํานวนมากที่สุด  รองลงมาคือ ชาวไทยมุสลิม  และอันดับที่ 3 คือ  ชาวไทยคริสต 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหแบงเปน 3 สวน  คือ  ความหมาย  ภาษา  
และกาลกิณี  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.    การวิเคราะหดานความหมายของชื่อจริง  
 

ผูวิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะหความหมายของชื่อจริงดังนี้ 
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       1.1  ตรวจสอบความหมายของชื่อจริง (ซ่ึงบางครั้งตองดูประกอบกับภาษาที่ใช)  โดย
คนหาจากเอกสารตางๆ    เชน เอกสารที่ใชในการคนควา  ไดแก  พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ,  พจนานุกรม บาลี-ไทย  สําหรับนักศึกษาฉบับปรับปรุงใหม  
รวบรวมและเรียบเรียงโดย พระอุดรคณาธิการ(ชวินทร สระคํา)  รศ.ดร. จําลอง สารพัดนึก ,  คูมือ
ตั้งชื่อมุสลิม ภาษาอาหรับ-ไทย พรอมความหมาย  เรียบเรียงโดย ญะมาล อลีย มัชอัล  แปลโดย อับ
ดุลลอฮฺ โตะมิ ,  พระไตรปฎกบาลีและอรรถกถาแปล 91 เลม,  อัรกุรอานฉบับแปลภาษาไทย,  พระ
คริสตธรรมคัมภีร 

 
และยังไดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากผูที่มีความรูเชี่ยวชาญดานภาษานั้นๆ  ไดแก 

รองศาสตราจารย ดร.ประเทือง  ทินรัตน  อาจารยประจําภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ซ่ึงเชี่ยวชาญทางดานภาษาบาลีและสันสกฤต    อาจารย อัสสมิง  กาเซ็ง   
อาจารยประจําแผนกวิชาภาษาอาหรับ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี  ซ่ึงเชี่ยวชาญทางดานภาษาอาหรับ 
 

1.2  ในกรณีที่ความหมายของชื่อจริงที่คนหานั้นแปลไดหลายความหมาย  ผูวิจัยจะ
เลือกใชความหมายที่เจาของชื่อแปลมาให   
 

 1.3  จําแนกชื่อจริงตามเพศ ตามศาสนา และตามความเกี่ยวของกับศาสนา   3 
กลุม  คือ     1. ช่ือจริงที่มีความหมายเกี่ยวกับศาสนาของเจาของชื่อ    2. ช่ือจริงที่มีความหมาย
เกี่ยวของกับศาสนาอื่น    และ  3. ช่ือจริงที่มีความหมายไมเกี่ยวของกับศาสนา  (ผูวิจัยไมไดนําชื่อ
จริงในกลุมที่ไมสามารถตัดสินความหมายไดมาพิจารณา   ช่ือจริงเหลานั้น  ไดแก  กูยไวนี  นัยนูนิส  
นิซะอารัง  ซาฟูรอ  โรสลีนา)  

 
1.4  นับความถี่ของชื่อจริงที่จําแนกตามขอ 5.1.3 และเปรียบเทียบกันระหวางศาสนา 

และเพศ   
 

1.5  จําแนกชื่อจริงตามที่มีความหมายเกี่ยวของกับศาสนาของเจาของชื่อจริงตาม
ศาสนา และตามความหมายยอย 6 กลุม  คือ  1. เกี่ยวกับชื่อบุคคล ศาสดา สาวก ใน
คัมภีร    2. เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม   3. เกี่ยวกับสถานที่    4. เกี่ยวกับพระเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์   5. 
เกี่ยวกับมนุษย    และ   6. เกี่ยวกับตัวศาสนา 
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1.6  นับความถี่ของชื่อจริงที่แบงตาม 5.1.5   และเปรียบเทียบกันระหวางศาสนา 
 

2.    การวิเคราะหดานภาษาของชื่อจริง  
  

ในการวิเคราะหดานภาษาของชื่อจริง  ผูวิจัยมีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 

 2.1  ตรวจสอบวาชื่อจริงแตละชื่อเปนภาษาอะไร โดยคนควาจากเอกสารตางๆ และ
สอบถามผูมีความรูเชี่ยวชาญดานภาษานั้นๆ  (ดูประกอบในภาคผนวก ข) 
 
         2.2  ในกรณีที่ช่ือนั้นตรงกับคําในหลายภาษา ผูวิจัยจะเลือกใชภาษาที่เจาของชื่อระบุ
มา  เชน ช่ือ “มีนา”  กลุมตัวอยางระบุวาเปน ภาษาอาหรับ  ซ่ึงในภาษาบาลีหรือสันสกฤตก็มีคํานี้ 
ผูวิจัยก็จะเลือกหาความหมายตามภาษาอาหรับกอน  
 
          2.3  จําแนกชื่อจริงตามเพศ และตามศาสนา  โดยแบงเปน 4 กลุมตามภาษาที่ใชคือ  1. 
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  2. ภาษาไทย  3. ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสม
กับภาษาไทย  และ 4. ภาษาอื่นๆ  (ผูวิจัยจะไมนําชื่อจริงในกลุมที่ไมสามารถตัดสินไดวาเปนภาษา
ใดมาพิจารณา  ไดแก  กูยไวนี  นัยนูนิส  นิซะอารัง  โรสลีนา )  
 

 ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ในที่นี้หมายถึง  ช่ือจริงเปนภาษาบาลี  หรือ
เปนภาษาสันสกฤต  หรือ เปนการประสมกันของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ก็ได  เชนชื่อ  
“อิทธิพล” เปนภาษาบาลี, ช่ือ “วรรณา” เปนภาษาสันสกฤต, ช่ือ “วิมลรัตน” เปนภาษาบาลี และ/
หรือภาษาสันสกฤต ลวนจดัอยูในกลุมภาษาบาลี และ/หรือภาษาสันสกฤต ทั้งสิ้น 
 

       ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย ในที่นี้หมายถึง  ในชื่อ
จริงมีสวนหนึ่งเปนภาษาไทย  และอีกสวนหนึ่งเปนภาษาบาลี  หรือเปนภาษาสันสกฤต  หรือ เปน
การประสมกันของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ก็ได  โดยไมคํานึงวาภาษาใดจะเกิดในสวนตน
หรือสวนทายของชื่อจริง  เชนชื่อ “บุญมี” เปนภาษาบาลีและ/หรือภาษาสันสกฤต ประสมกับ
ภาษาไทย,  ช่ือ “มีชัย”  เปนภาษาไทยประสมกับภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  ก็ถือวาอยูใน
กลุม ภาษาบาลีและ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยทั้งสิ้น  
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      2.4   นับความถี่และจัดลําดับของชื่อจริงที่แบงตาม 5.2.3   และเปรียบเทียบกันระหวาง
ศาสนา  
 

3.  การวิเคราะหตัวอักษรกาลกิณีในชื่อจริง  
 
      ในการวิเคราะหตัวอักษรกาลกิณีในชื่อจริง  ผูวิจัยคาดวา ชาวไทยพุทธจะตองมีการพบ
อักษรกาลกิณีนอยกวาชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสต เพราะชาวไทยพุทธสวนใหญเชื่อในเรื่อง
ความเปนมงคล ยึดหลักการตั้งชื่อโดยเล่ียงอักษรกาลกิณี  แตชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสตไมมี
หลักในการตั้งชื่อที่จะตองเลี่ยงตัวอักษรใดๆ  แคความหมายดีก็เพียงพอ  ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดทําการ
วิเคราะหตัวอักษรกาลกิณี  ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้ 
 
      3.1  ตรวจสอบวาชื่อจริงแตละชื่อระบุวันเกิดของตนหรือไม  (วันเกิดหมายถึง  วัน
อาทิตย  วันจันทร ฯลฯ)   ในกรณีที่ไมไดระบุวันเกิดมา  ผูวิจัยไดนําวันเดือนปเกิดของบุคคลนั้นมา
หาวันเกิดจากปฏิทิน 100 ป   
 
      3.2  ในกรณีที่ช่ือจริงนั้นระบุวันเกิดของตนมาแลว  ผูวิจัยจะเลือกใชวันเกิดที่เจาของชื่อ
ใหมา   
 
       3.3  จําแนกชื่อจริงตามเพศ  2 กลุม คือ  1. กลุมชื่อจริงที่ไมพบอักษรกาลกิณี  และ 2. 
กลุมชื่อจริงที่พบอักษรกาลกิณี  ซ่ึงจะไมนําชื่อจริงในกลุมที่ไมสามารถตัดสินไดมาพิจารณา  
เนื่องจากไมสามารถจําแนกไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงหรือไม  รายละเอียดของอักษรกาลกิณี
ของผูที่เกิดวันตางๆ  เปนดังนี้ 
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ตารางที่ 3.1  อักษรกาลกณิีของผูที่เกิดในวนัตางๆ 
 

วันเกิด อักษรกาลกณิ ี
อาทิตย ศ ษ ส ห ฬ ฮ 
จันทร อ  และ สระทกุตัว 
อังคาร ก ข ค ฆ ง 
พุธ จ ฉ ช ฌ ญ 

ราหู (พุธกลางคืน) บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 
พฤหัสบดี ด ต ถ ท ธ น 

ศุกร ย ร ล ว 
เสาร ฎ ฏ ฐ ฒ ณ 

ที่มา: ศักดิเดช  ถิรบุตร (ม.ป.ป.: 8-9) 
 

     3.4  นับความถี่ของชื่อจริงที่จําแนกตามขอ 5.3.3 และเปรียบเทียบกันระหวางศาสนา 
 
 ซ่ึงผูวิจัยใชการคํานวณคาไคสแควรในการพิสูจนสมมติฐาน  เพื่อใหแนใจวาคาความ
แตกตางที่ไดมาจากอิทธิพลของศาสนา ไมใชอิทธิพลของเพศของเจาของชื่อจริง  ผูวิจัยจึงแยก
วิเคราะหตามเพศดวย 
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บทที่ 4 
 

ผลและวิจารณ 
 

จากการเลือกแบบสอบถามเกี่ยวกับชื่อจริงมาวิเคราะหนั้น  ผูวิจัยไดแบบสอบถามที่มีขอมูล
เพียงพอตอการวิเคราะหจํานวนทั้งสิ้น 900 ชุด แบงเปนแบบสอบถามของชาวไทยพุทธ ชาวไทย
มุสลิม และชาวไทยคริสตในจํานวนเทากันคือ 300 ชุด   ซ่ึงถือเปนกลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้   โดย
ที่ชาวไทยพุทธ 300 คน   แบงเปนเพศชาย 123 คน คิดเปนรอยละ 41.00  เพศหญิง 177 คน คิดเปน
รอยละ 59.00     ชาวไทยมุสลิม 300 คน แบงเปนเพศชาย 180 คน คิดเปนรอยละ 60.00  เพศหญิง 
120 คน คิดเปนรอยละ 40.00    และชาวไทยคริสต 300 คน แบงเปนเพศชาย 122 คน คิดเปนรอยละ 
40.67  เพศหญิง 178 คน คิดเปนรอยละ 59.33   ซ่ึงจะเห็นไดวา  อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงของ
ชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสตมีคาเฉลี่ยที่เกือบเทากัน  คือประมาณรอยละ 40 ตอ รอยละ 60   
ในขณะที่อัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงของชาวไทยมุสลิมมีคาเฉลี่ยในสวนที่กลับกันคือ  เพศชาย
ประมาณรอยละ 60 เพศหญิงประมาณรอยละ 40  ดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  ความถี่และรอยละของกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสตจําแนก 

        ตามเพศ 
 

ชาย หญิง รวม                             เพศ 
ศาสนา คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
พุทธ 123 41.00 177 59.00 300 100.00 
อิสลาม 180 60.00 120 40.00 300 100.00 
คริสต 122 40.67 178 59.33 300 100.00 
รวม 425 47.22 475 52.78 900 100.00 
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ภาพที่ 4.1  รอยละของกลุมตัวอยางที่นับถือศาสนาพุทธ อิสลาม และคริสตจําแนกตามเพศ 
 
 จากการสํารวจพบอัตราสวนเพศชายตอเพศหญิงของชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสตมี
คาเฉลี่ยที่เกือบเทากัน  คือประมาณรอยละ 40 ตอ รอยละ 60   ในขณะที่อัตราสวนเพศชายตอเพศ
หญิงของชาวไทยมุสลิมมีคาเฉลี่ยในสวนที่กลับกันคือ  เพศชายตอเพศหญิง เปน 60 ตอ 40  อาจจะ
เปนเพราะวา ชาวไทยพุทธและชาวไทยคริสตเพศหญิงใหความสําคัญตอการไปประกอบพิธีทาง
ศาสนามากกวา ในขณะที่ชาวไทยมุสลิมเพศชายใหความสําคัญตอการไปประกอบพิธีทางศาสนา
มากกวา 
   
 ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีวัตถุประสงคดังนี้คือ  1.  เพื่อเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริง
ในแงความเกี่ยวของกับศาสนาระหวางชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม   กับชาวไทยคริสต    2.  เพื่อ
เปรียบเทียบภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยคริสต   และ  
3.  เพื่อเปรียบเทียบตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม  กับชาวไทย
คริสต ในแงของการใชตัวอักษรกาลกิณี 
 
 จากวัตถุประสงคดังกลาว  ผูวิจัยจึงแบงผลการวิจัยเปน  3 หัวขอ ใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงค  ดังนี้    
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 1.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริงในแงความเกี่ยวของกับศาสนา
ระหวางชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม   กับชาวไทยคริสต  
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม  
และชาวไทยคริสต   

3.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทย
มุสลิม  กับชาวไทยคริสต ในแงของการใชตัวอักษรกาลกิณี 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริงในแงความเกี่ยวของกับศาสนาระหวาง 
ชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  กับชาวไทยคริสต 

 
 การวิเคราะหความหมายของชื่อจริงของชาวไทยที่นับถือศาสนาตางกัน   ผูวิจัยแบง
ความหมายของชื่อจริงในทางดานความเกี่ยวของกับศาสนาเปน 3 ประเภท คือ  ความหมายของชื่อ
จริงที่มีความเกี่ยวของกับศาสนาที่ตนนับถือ  ความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวของกับศาสนาอื่น  และ
ความหมายของชื่อจริงที่ไมมีความเกี่ยวของกับศาสนา  โดยผูวิจัยไดจําแนกความหมายของชื่อจริง
เหลานี้ตามศาสนา 
 

ความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวของกับศาสนานั้นผูวิจัยใชเกณฑวาคือช่ือจริงที่มีความหมาย
ดังนี้  1.  เกี่ยวกับชื่อบุคคล ศาสดา สาวกในคัมภีร  2.  เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม   3. เกี่ยวกับพระเจา
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์   4. เกี่ยวกับมนุษย  5. เกี่ยวกับสถานที่  และ 6. เกี่ยวกับตัวศาสนา 

 
จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยเกี่ยวกับความหมายของชื่อจริงของชาวไทยจํานวน 900 

คน พบขอมูลของคนที่มีช่ือจริงที่ไมสามารถสืบหาความหมายไดจํานวน 5 คน จึงเหลือขอมูลที่
นํามาวิเคราะหจํานวน 895 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา  คนที่มีช่ือจริงมีความหมายไมเกี่ยวของกับศาสนาพบ
มากที่สุดคือจํานวน 793 คน คิดเปนรอยละ 88.60  รองลงมาคือคนที่มีช่ือจริงมีความหมายที่เกี่ยวกับ
ศาสนาของตนจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 6.48  และคนที่มีช่ือจริงมีความหมายเกี่ยวกับศาสนา
อ่ืนมีจํานวนนอยที่สุดคือ 44 คน คิดเปนรอยละ 4.92  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและ
แผนภาพตอไปนี้    
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ตารางที่ 4.2  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยในดานความเกี่ยวของ 
       กับศาสนา 

 
รวม 

ประเภทความหมายของชื่อจริง 
คน รอยละ 

เกี่ยวกับศาสนาของตน 58 6.48 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 44 4.92 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 793 88.60 
รวม 895 100.00 

 

88.60%

6.48%
 4.92%

เก่ียวกับศาสนาของตน

เก่ียวกับศาสนาอ่ืน

ไมเก่ียวกับศาสนา

 
 
ภาพที่ 4.2  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยในดานความเกี่ยวของกับศาสนา 
 

จากตารางที่ 4.2 และภาพที่ 4.2  พบวา มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามาก
ที่สุด  สะทอนใหเห็นวาคานิยมดานศาสนาไมใชคาที่นิยมที่เดนชัดในสังคมไทย 
 

1.    ความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยพุทธพบวา  คนที่มีช่ือจริงมีความหมายไมเกี่ยวของ
กับศาสนาพบมากที่สุดคือจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 92.67  รองลงมาคือคนที่มีช่ือจริงมี
ความหมายที่เกี่ยวกับศาสนาของตนจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.66  และคนที่มีช่ือจริงมี
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ความหมายเกี่ยวกับศาสนาอื่นมีจํานวนนอยที่สุดคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 2.67  รายละเอียดดังแสดง
ในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.3  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธในดานการเกี่ยวของ 

       กับศาสนา 
 

รวม 
ประเภทความหมายของชื่อจริง 

คน รอยละ 
เกี่ยวกับศาสนาของตน 14 4.66 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 8 2.67 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 278 92.67 
รวม 300 100.00 

 

 92.67%

 2.67%
4.67%

เก่ียวกับศาสนาของตน

เก่ียวกับศาสนาอ่ืน

ไมเก่ียวกับศาสนา

 
 
ภาพที่ 4.3  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธในดานความเกี่ยวของกับศาสนา 
      

จากตารางที่ 4.3 และภาพที่ 4.3  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยพุทธมีความหมายของชื่อ
จริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากกวาชื่อจริงที่เกี่ยวของกับศาสนา 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธเปน
ภาพรวมของชาวไทยพุทธจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทยพุทธ
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จําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  จากเพศชาย 123 คนมีคนที่มี
ความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากที่สุดคือจํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 92.68  
รองลงมาคือเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่นคือจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 
4.07   และเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนนอยที่สุดคือจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 3.25    สวนจากเพศหญิง 177 คนมีคนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนา
มากที่สุดคือมีจํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 92.66  รองลงมาคือคนที่มีความหมายของชื่อจริง
เกี่ยวกับศาสนาของตนเปนจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 5.65  และเพศหญิงที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ
คนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่นจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.69  ซ่ึงจะเห็นไดวา  
ในเพศหญิงชาวพุทธมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทยพุทธเมื่อพิจารณาโดยไมแยกเพศ  
แตเมื่อพิจารณาขอมูลของเพศชายปรากฏวา มีการเรียงลําดับที่ตางไปเล็กนอย คือ พบคนที่มี
ความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่นมากกวาคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของ
ตนเอง   และคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนนั้นพบเพศหญิงมากกวาเพศชาย    
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.4  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธในดานการเกี่ยวของ 

       กับศาสนาจําแนกตามเพศ 
 

ชาย หญิง ประเภทความหมายของชื่อ
จริง คน รอยละ คน รอยละ 

เกี่ยวกับศาสนาของตน 4 3.25 10 5.65 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 5 4.07 3 1.69 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 114 92.68 164 92.66 
รวม 123 100.00 177 100.00 

2Χ  = 4.82, df = 2, p ≤  0.05 
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ภาพที่ 4.4  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธในดานความเกี่ยวของกับศาสนา 
     จําแนกตามเพศ 

 
เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี

ความสัมพันธกับความแตกตางทางความหมายของชื่อจริงของชาวไทยพุทธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยพุทธเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้งชื่อจริงที่มี
ความหมายในแงความเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับศาสนาที่ไมแตกตางกัน 
 

2.  ความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม  
 

     จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยมุสลิมจํานวน 300 คน พบขอมูลของคนที่มีช่ือจริงที่
ไมสามารถสืบหาความหมายไดจํานวน 5 คน จึงเหลือขอมูลที่นํามาวิเคราะหจํานวน 295 คน ซ่ึง
ผูวิจัยพบวา  คนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนาพบมากที่สุดคือจํานวน 248 คน คิด
เปนรอยละ 82.67  รองลงมาคือ  คนที่มีความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวกับศาสนาของตนจํานวน 29 
คน คิดเปนรอยละ 9.67  และพบคนที่มีความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นจํานวนนอยที่สุด
คือมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.00  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.5  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมในดานการเกี่ยวของ 
       กับศาสนา 

 
รวม 

ประเภทความหมายของชื่อจริง 
คน รอยละ 

เกี่ยวกับศาสนาของตน 29 9.83 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 18 6.10 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 248 84.07 
รวม 295 100.00 

 

9.83%

6.10%

84.07%

เก่ียวกับศาสนาของตน

เก่ียวกับศาสนาอ่ืน

ไมเก่ียวกับศาสนา

 
 
ภาพที่ 4.5  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมในดานการเกี่ยวของกับศาสนา 
 

จากตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.5  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยมุสลิมมีความหมายของชื่อ
จริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากกวาชื่อที่เกี่ยวของกับศาสนา 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม
เปนภาพรวมของชาวไทยมุสลิมจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทย
มุสลิมจําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  จากจํานวนชาวไทยมุสลิมเพศ
ชาย 177 คนมีคนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากที่สุดคือจํานวน 148 คน คิดเปน
รอยละ 83.62  รองลงมาคือเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนคือจํานวน 20 
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คน คิดเปนรอยละ 11.30  และเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่นพบนอยที่สุดคือ
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.08     สวนในชาวไทยมุสลิมเพศหญิง 118 คนมีคนที่มีความหมาย
ของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากที่สุดคือจํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 84.74  รองลงมาคือเพศ
หญิงที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนและเพศหญิงที่มีความหมายของชื่อจริงที่
เกี่ยวกับศาสนาอื่นจํานวนเทากันคือ จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.63  ซ่ึงจะเห็นไดวา  ทั้งเพศชาย
และเพศหญิงมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทยมุสลิมเมื่อยังไมแยกเพศ    และคนที่มี
ความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนนั้นพบเพศชายมากกวาเพศหญิง  รายละเอียดดังแสดง
ในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.6  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมในดานการเกี่ยวของ 
 กับศาสนาจําแนกตามเพศ 

 
ชาย หญิง 

ประเภทความหมายของชื่อจริง 
คน รอยละ คน รอยละ 

เกี่ยวกับศาสนาของตน 20 11.30 9 7.63 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 9 5.08 9 7.63 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 148 83.62 100 84.74 
รวม 177 100.00 118 100.00 

2Χ  = 1.73 , df = 2, p ≤  0.05 
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ชาย

หญิง

 
 
ภาพที่ 4.6  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมในดานความเกี่ยวของกับศาสนา 

    จําแนกตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางความหมายของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยมุสลิมเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้งชื่อจริงที่มี
ความหมายในแงความเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับศาสนาที่ไมแตกตางกัน 
 
 3.  ความหมายของชื่อจริงของชาวไทยครสิต  
 

     จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยคริสตพบวา  คนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไม
เกี่ยวกับศาสนาพบมากที่สุดคือจํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 89.00  รองลงมาคือ  คนที่มี
ความหมายของชื่อจริงที่ เกี่ยวกับศาสนาอื่นจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.00  และคนที่มี
ความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวกับศาสนาของตนมีจํานวนนอยที่สุดคือ 15 คน คิดเปนรอยละ 5.00   
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.7  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสตในดานการเกี่ยวของ 
 กับศาสนา 

 
รวม 

ประเภทความหมายของชื่อจริง 
คน รอยละ 

เกี่ยวกับศาสนาของตน 15 5.00 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 18 6.00 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 267 89.00 
รวม 300 100.00 
 

 6.00%
 5.00%

89.00%

เก่ียวกับศาสนาของตน

เก่ียวกับศาสนาอ่ืน

ไมเก่ียวกับศาสนา

 
 
ภาพที่ 4.7  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสตในดานการเกี่ยวของกับศาสนา 
 

จากตารางที่ 4.7 และภาพที่ 4.7  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยคริสตมีความหมายของชื่อ
จริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากกวาเกี่ยวของกับศาสนา 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสต
เปนภาพรวมของชาวไทยคริสตจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทย
คริสตจําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  จากจํานวนเพศชาย 122 คนมี
คนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนามากที่สุดคือจํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 84.43  
รองลงมาคือเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนคือจํานวน 10 คน คิดเปนรอย
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ละ 8.20  และเพศชายที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่นนอยที่สุดคือจํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 8.20    สวนจากจํานวนเพศหญิง 178 คนมีคนที่มีความหมายของชื่อจริงที่ไมเกี่ยวกับศาสนา
มากที่สุดคือมีจํานวน 164 คน คิดเปนรอยละ 92.13  รองลงมาคือคนที่มีความหมายของชื่อจริง
เกี่ยวกับศาสนาของอื่นเปนจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 5.06  และเพศหญิงที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ
คนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.81   ซ่ึงจะเห็น
ไดวา  ในเพศหญิงมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทยคริสตเมื่อยังไมแยกเพศ  แตเมื่อ
พิจารณาขอมูลของเพศชายปรากฏวา มีการเรียงลําดับที่ตางไปเล็กนอย คือ พบคนที่มีความหมาย
ของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนมากกวาคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาอื่น   และคน
ที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนนั้นพบเพศชายมากกวาเพศหญิง  รายละเอียดดัง
แสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.8  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสตในดานการเกี่ยวของ 

กับศาสนาจําแนกตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
ประเภทความหมายของชื่อจริง 

คน รอยละ คน รอยละ 
เกี่ยวกับศาสนาของตน 10 8.20 5 2.81 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 9 7.38 9 5.06 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 103 84.43 164 92.13 
รวม 122 100.00 178 100.00 

2Χ  =  5.34 , df = 2,  p ≤  0.05 
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ชาย
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ภาพที่ 4.8  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสตในดานความเกี่ยวของกับศาสนา 

    จําแนกตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางความหมายของชื่อจริงของชาวไทยคริสตอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยคริสตเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้งชื่อจริงที่มี
ความหมายในแงความเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับศาสนาที่ไมแตกตางกัน 
 

4.  เปรียบเทียบความหมายของชื่อจริงระหวางชาวไทยพุทธ  ชาวไทยมุสลิม  กับชาวไทย
คริสต  

 
จากการวิเคราะหและเปรียบเทียบดานความหมายของชื่อจริงของชาวไทยที่นับถือ

ศาสนาตางกันนั้นจะเห็นไดวา คนที่ช่ือจริงมีความหมายไมเกี่ยวกับศาสนานั้นมีมากที่สุดทั้งในชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต  และคนที่ความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของ
ตนนั้นพบในชาวไทยมุสลิมมากที่สุด รองลงมาคือในชาวไทยคริสตและในชาวไทยพุทธตามลําดับ  
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.9  ความถี่และรอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยในดานความเกี่ยวของกับ 
 ศาสนาจําแนกตามศาสนาทีน่ับถือ 

 
พุทธ อิสลาม คริสต ประเภทความหมาย

เกี่ยวกับชื่อจริง คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
เกี่ยวกับศาสนาของตน 14 4.66 29 9.83 15 5.00 
เกี่ยวกับศาสนาอื่น 8 2.67 18 6.10 18 6.00 
ไมเกี่ยวกับศาสนา 278 92.67 248 84.07 267 89.00 
รวม 300 100.00 295 100.00 300 100.00 

2Χ  = 13.54, df = 4, p ≤  0.01 
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ภาพที่ 4.9  รอยละของความหมายของชื่อจริงของชาวไทยในดานความเกี่ยวของกับศาสนาจําแนก 

    ตามศาสนาที่นับถือ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ศาสนามีความสัมพันธกับ
ความหมายของชื่อจริงของชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01   กลาวคือ แมชาวไทยที่
นับถือศาสนาตางกันมีลําดับในการเรียงความหมายของชื่อจริงของชาวไทยในดานความเกี่ยวของ
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กับศาสนาแทบจะไมแตกตางกัน แตในดานของอัตรานั้นบงบอกไดวามีความแตกตางกัน  สรุปได
วาชาวไทยตางศาสนากันมีความนิยมในการตั้งชื่อจริงที่มีความหมายในอัตราสวนที่ตางกัน 
 

เมื่อนําชื่อจริงที่อยูในกลุมความหมายที่ เกี่ยวกับศาสนาของตนมาพิจารณาใน
รายละเอียดตามเกณฑที่ผูวิจัยแบงไว  คือ  ช่ือจริงที่มีความหมาย  1. เกี่ยวกับชื่อบุคคล ศาสดา สาวก
ในคัมภีร   2. เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยม   3. เกี่ยวกับพระเจาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์   4. เกี่ยวกับมนุษย  5. 
เกี่ยวกับสถานที่  และ 6. เกี่ยวกับตัวศาสนา  แลวจําแนกตามศาสนา  พบวา  จากขอมูลของชาวไทย
พุทธซึ่งมีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวของกับศาสนาของตนจํานวน 14 คน  พบคนที่ความหมายของ
ช่ือจริงเกี่ยวกับความเชื่อ คานิยมมากที่สุดคือจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50.00 (คิดเปนรอยละ 
2.33 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด)  รองลงมาคือคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับชื่อบุคคล ศาสดา 
สาวกในคัมภีรมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 42.86 (คิดเปนรอยละ 2.00 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด)  
และคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับมนุษยพบนอยที่สุดคือ 1 คน คิดเปนรอยละ 7.14 (คิดเปน
รอยละ 0.33 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด) 
 

จากขอมูลของชาวไทยมุสลิมจํานวน 29 คน พบคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับ
ช่ือบุคคล ศาสดา สาวกในคัมภีรมากที่สุดคือจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 (คิดเปนรอยละ 
7.11 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด) รองลงมาคือ คนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับสถานที่ และ
คนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับตัวศาสนามีจํานวนเทากันคือ 3 คน คิดเปนรอยละ 10.34 (คิด
เปนรอยละ 1.02 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด)  และคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับพระเจา 
และคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับมนุษยมีจํานวนเทากันซึ่งเปนจํานวนที่นอยที่สุดคือ 1 คน 
คิดเปนรอยละ 3.45 (คิดเปนรอยละ 0.34 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด) 
 

จากขอมูลของชาวไทยคริสตจํานวน 15 คน มีคนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับชื่อ
บุคคล ศาสดา สาวกในคัมภีรมากที่สุดคือจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 (คิดเปนรอยละ 2.00 
จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  รองลงมาคือ คนที่มีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับพระเจามีจํานวน 5 
คน คิดเปนรอยละ 33.33 (คิดเปนรอยละ 1.67 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  และคนที่มีความหมาย
ของช่ือจริงเกี่ยวกับมนุษยพบนอยที่สุดคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67 (คิดเปนรอยละ 1.33 จากชาว
ไทยคริสตทั้งหมด) 
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ซ่ึงจะเห็นไดวา ทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสตมีคนที่มีช่ือจริงที่ความหมาย
เกี่ยวของกับศาสนาของตนในสวนที่เกี่ยวกับบุคคล ศาสดา สาวกในคัมภีรมากที่สุด  ขณะที่ชาวไทย
พุทธมีคนที่มีช่ือจริงที่ความหมายเกี่ยวของกับศาสนาของตนในสวนที่เกี่ยวกับความเชื่อ คานิยมมาก
ที่สุด  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.10  ความถี่และรอยละของประเภทความหมายของชื่อจริงในดานที่เกีย่วของกับศาสนา 
  ของตนจําแนกตามศาสนาทีน่ับถือ 

 
พุทธ อิสลาม คริสต 

ประเภทความหมาย
ของชื่อจริง 

ที่เกี่ยวกับศาสนา
ของตน 

คน 
รอย
ละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
พุทธ

ทั้งหมด 

คน รอยละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
มุสลิม
ทั้งหมด 

คน 
รอย
ละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
คริสต
ทั้งหมด 

ความเชื่อ, คานิยม 7 50.00 2.33 - - - - - - 
ช่ือบุคคล, ศาสดา, 
สาวก 

6 42.86 2.00 21 72.41 7.11 6 40.00 2.00 

สถานที่ - - - 3 10.34 1.02 - - - 
ตัวศาสนา - - - 3 10.34 1.02 - - - 
พระเจาและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
- - - 1 3.45 0.34 5 33.33 1.67 

มนุษย 1 7.14 0.33 1 3.45 0.34 4 26.67 1.33 

รวม 14 
100.0

0 
4.66 29 100.00 9.83 15 

100.0
0 

5.00 
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พุทธ อิสลาม คริสต

 
ภาพที่ 4.10  รอยละของประเภทความหมายของชื่อจริงในดานที่เกี่ยวของกับศาสนาของตนจําแนก 

ตามศาสนาที่นับถือ 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม   
และชาวไทยคริสต 

 
 ในการวิเคราะหภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยที่นับถือศาสนาตางกันนี้   ผูวิจัยนําชื่อจริง
มาจําแนกเปน 4 กลุม ตามภาษาที่ใชคือ  1. ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  2. ภาษาไทย  3. 
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย  และ 4. ภาษาอื่นๆ  โดยจําแนกภาษาของ
ช่ือจริงเหลานี้ตามศาสนาและในศาสนาเดียวกันยังไดมีการจําแนกยอยตามเพศดวย 
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยเกี่ยวกับภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยจํานวน 900 
คน พบขอมูลของคนที่ไมสามารถตัดสินไดวาชื่อจริงเปนภาษาอะไรจํานวน 4 คน  จึงเหลือขอมูลที่
นํามาวิเคราะหจํานวน 896 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษา
สันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 610 คน คิดเปนรอยละ 68.08  รองลงมาคือคนที่มีช่ือจริงเปนภาษา
อ่ืนๆ มีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 15.18  อันดับที่ 3 คือภาษาไทยมีจํานวน 79 คน คิดเปนรอย
ละ 8.82  และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน
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นอยที่สุดคือ 71 คน คิดเปนรอยละ 7.92  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพ
ตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.11  ความถี่และรอยละของชาวไทยในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบ 
 

รวม 
ภาษา 

คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 610 68.08 
ไทย 79 8.82 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 71 7.92 
อ่ืนๆ 136 15.18 
รวม 896 100.00 

 

68.08%

8.82%

7.92%

15.18%

บาลี-สันสกฤต

ไทย

บาลี-สันสกฤตกับไทย

อ่ืนๆ

 
 
ภาพที่ 4.11  รอยละของชาวไทยในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบ 
 
 จากตารางที่ 4.11 และ ภาพที่ 4.11  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยเปนภาษาบาลี และ/หรือ 
ภาษาสันสกฤตมากที่สุด  ผูวิจัยคิดวา  อาจเนื่องมาจากภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤตเขามามี
อิทธิพลในประเทศไทยนานแลว  จนเกิดคําในภาษาไทยมากมายที่มาจากภาษาบาลี และ/หรือ ภาษา
สันสกฤต  และคนไทยก็ใชกันอยางแพรหลายจนกลายเปนสวนหนึ่งในภาษาไทยในปจจุบัน  ไม
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เวนแมแตนํามาใชในการตั้งชื่อ  ดังงานวิจัยของ สุภาพรรณ  ณ บางชาง (2526) และ วรางคณา  
สวางตระกูล (2540) ที่ศึกษาพบวา  คนไทยมีการใชภาษาบาลีสันสกฤตมากขึ้นตามลําดับสมัย  
 

1.   ภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยพุทธ 300 คน  พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี 
และ/หรือภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 67.33  รองลงมาคือคนที่มีช่ือ
จริงเปนภาษาไทยมีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 16.00  อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี 
และ/หรือ สันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.67  และคนที่มีช่ือจริง
เปนภาษาอื่นๆ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 24 คน คิดเปนรอยละ 8.00  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบ
ตารางและแผนภาพตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.12  ความถี่และรอยละของชาวไทยพุทธในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บ 
 

รวม 
ภาษา 

คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 202 67.33 
ไทย 48 16.00 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 26 8.67 
อ่ืนๆ 24 8.00 
รวม 300 100.00 
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67.33%

16.00%

8.67%
8.00%

บาลี-สันสกฤต

ไทย

บาลี-สันสกฤตกับไทย

อ่ืนๆ

 
 
ภาพที่ 4.12  รอยละของชาวไทยพุทธในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบ 
 

จากตารางที่ 4.12 และ ภาพที่ 4.12  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยพุทธเปนภาษาบาลี และ/
หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุด   
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยพุทธเปน
ภาพรวมของชาวไทยพุทธจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทยพุทธ
จําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายพบคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 66.66  รองลงมาคือ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยมีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 13.01  อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาอื่นๆ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 12.20  และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษา
สันสกฤต ประสมกับภาษาไทย มีจํานวนนอยที่สุดคือ 10 คน คิดเปนรอยละ 8.13  สวนในเพศหญิง
พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 120 คน คิดเปนรอย
ละ 67.80  รองลงมาคือเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.08  
อันดับที่ 3 คือ เพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมี
จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 9.04  และเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวนนอยที่สุดคือ 9 
คน คิดเปนรอยละ 5.08  ซ่ึงจะเห็นไดวา  ในเพศหญิงมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทย
พุทธเมื่อยังไมแยกเพศ  แตเมื่อพิจารณาขอมูลของเพศชายปรากฏวา มีการเรียงลําดับที่ตางไป
เล็กนอย คือ ในอันดับที่ 3 และ 4  พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มากกวาคนที่มีช่ือจริงเปนภาษา
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บาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย   และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ 
ภาษาสันสกฤตนั้นพบเพศชายมากกวาเพศหญิง  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพ
ตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.13  ความถี่และรอยละของชาวไทยพุทธในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บจําแนก 

   ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
ภาษา 

คน รอยละ คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 82 66.66 120 67.80 
ไทย 16 13.01 32 18.08 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 10 8.13 16 9.04 
อ่ืนๆ 15 12.20 9 5.08 
รวม 123 100.00 177 100.00 

2Χ = 5.84, df = 3, p ≤  0.05 
 

8.13 12.20 5.0813.01

66.66
67.80

9.0418.08

0

50

100

บาลี-สันสกฤต ไทย บาลี-สันสกฤตกับไทย อ่ืนๆ

ชาย หญิง

 
ภาพที่ 4.13  รอยละของชาวไทยพุทธในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบจําแนกตามเพศ 
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เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการใชภาษาของชื่อจริงของชาวไทยพุทธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยพุทธเพศชายและหญิงมีความนิยมในการใชภาษาในการตั้ง
ช่ือจริงที่ไมตางกัน 
 

2.   ภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยมุสลิม 300 คน  พบขอมูลของคนที่มีช่ือจริงที่ไม
สามารถสืบหาวาเปนภาษาใดไดจํานวน 4 คน จึงเหลือขอมูลที่นํามาวิเคราะหจํานวน 296 คน ซ่ึง
ผูวิจัยพบวา  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 182 คน คิด
เปนรอยละ 61.48  รองลงมาคือคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.72  
อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 5.07  และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยมีจํานวนนอยที่สุดคือ 14 คน คิดเปน
รอยละ 4.73  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้  
 
ตารางที่ 4.14  ความถี่และรอยละของชาวไทยมุสลิมในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บ 
 

รวม 
ภาษา 

คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 182 61.49 
ไทย 14 5.73 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 15 5.07 
อ่ืนๆ 85 28.72 
รวม 296 100.00 
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ภาพที่ 4.14  รอยละของชาวไทยมุสลิมในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบ 
 

จากตารางที่ 4.14 และ ภาพที่ 4.14  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยมุสลิมเปนภาษาบาลี 
และ/หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุด   
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมเปน
ภาพรวมของชาวไทยมุสลิมจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทยมุสลิม
จําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายพบคนที่มีช่ือจริงเปน 
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 60.45  รองลงมาคือ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 28.81  อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.22  และ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยมีจํานวนนอยที่สุดคือ 8 คน คิดเปนรอยละ 4.52  สวนในเพศหญงิพบคน
ที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุดคือจํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 63.03  
รองลงมาคือเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 28.57  อันดับที่ 3 คือ 
เพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 5.04  และเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวนนอยที่สุดคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 
3.36  ซ่ึงจะเห็นไดวา  ในเพศชายชาวมุสลิมมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทยมุสลิมเมื่อ
พิจารณาโดยไมแยกเพศ  แตเมื่อพิจารณาขอมูลของเพศหญิงปรากฏวา มีการเรียงลําดับที่ตางไป
เล็กนอย คือ พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทย มากกวา คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษา
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สันสกฤต ประสมกับภาษาไทย   และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต นั้นพบ
เพศหญิงมากกวาเพศชาย  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.15  ความถี่และรอยละของชาวไทยมุสลิมในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บจําแนก 

  ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
ภาษา 

คน รอยละ คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 107 60.45 75 63.03 
ไทย 8 4.52 6 5.04 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 11 6.22 4 3.36 
อ่ืนๆ 51 28.81 34 28.57 
รวม 177 100.00 119 100.00 

2Χ  = 1.26, df = 3, p ≤  0.05 
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ชาย หญิง
 

 
ภาพที่ 4.15  รอยละของชาวไทยมุสลิมในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบจําแนกตามเพศ  
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เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการใชภาษาของชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยมุสลิมเพศชายและหญิงมีความนิยมในการใชภาษาในการตั้ง
ช่ือจริงที่ไมตางกัน 
 

3.   ภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยคริสต  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยคริสต 300 คน  พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี 
และ/หรือ ภาษาสันสกฤต มากที่สุดคือจํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 73.33  รองลงมาคือคนที่มีช่ือ
จริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 
10.00  อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.00  และคนที่มี
ช่ือจริงเปนภาษาไทย มีจํานวนนอยที่สุดคือ 17 คน คิดเปนรอยละ 5.67  รายละเอียดดังแสดงใน
รูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้  
   
ตารางที่ 4.16  ความถี่และรอยละของชาวไทยคริสตในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บ 
 

รวม 
ภาษา 

คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 226 75.33 
ไทย 17 5.67 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 30 10.00 
อ่ืนๆ 27 9.00 
รวม 300 100.00 
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ภาพที่ 4.16  รอยละของชาวไทยคริสตในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบ 
 

จากตารางที่ 4.16 และ ภาพที่ 4.16  พบวา ช่ือจริงของชาวไทยคริสตเปนภาษาบาลี 
และ/หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุด   
    

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยคริสตเปน
ภาพรวมของชาวไทยคริสตจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทยคริสต
จําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายพบคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุดคือจํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 77.05  รองลงมาคือ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 9.01  อันดับที่ 3 คือคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย มีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 8.20  และ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทย มีจํานวนนอยที่สุดคือ 7 คน คิดเปนรอยละ 5.74  สวนในเพศหญิงพบ
คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤตมากที่สุดเหมือนกับเพศชายคือจํานวน 132 
คน คิดเปนรอยละ 74.16   รองลงมาคือเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต 
ประสมกับภาษาไทยมีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 11.23  อันดับที่ 3 คือ เพศหญิงที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาอื่นๆ มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 8.99  และเพศหญิงที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทย มีจํานวน
นอยที่สุดเชนเดียวกับเพศชายคือ 10 คน คิดเปนรอยละ 5.62  ซ่ึงจะเห็นไดวา  เพศหญิงมีการ
เรียงลําดับมีการเรียงลําดับเหมือนกับขอมูลของชาวไทยเมื่อยังไมแยกเพศ  แตเมื่อพิจารณาขอมูล
ของเพศชายปรากฏวา มีการเรียงลําดับที่ตางไปเล็กนอย คือ พบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ 
มากกวาคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย   และคนที่ช่ือ



 
 
 

65 

จริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤตพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง   รายละเอียดดังแสดง
ในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.17  ความถี่และรอยละของชาวไทยคริสตในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาทีพ่บจําแนก 

  ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
ภาษา 

คน รอยละ คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 94 77.05 132 74.16 
ไทย 7 5.71 10 5.62 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 10 8.20 20 11.23 
อ่ืนๆ 11 9.01 16 8.99 
รวม 122 100.00 178 100.00 

2Χ  = 0.75, df = 3, p ≤  0.05 
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ชาย หญิง
 

 
ภาพที่ 4.17  รอยละของชาวไทยคริสตในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบจําแนกตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการใชภาษาของชื่อจริงของชาวไทยคริสตอยางมีนัยสําคัญทาง



 
 
 

66 

สถิติที่ระดับความมั่นใจ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยคริสตเพศชายและหญิงมีความนิยมในการใช
ภาษาในการตั้งชื่อจริงที่ไมตางกัน 
 

4.   เปรียบเทียบภาษาที่ใชในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม  และชาวไทยคริสต  
 

เมื่อนําขอมูลช่ือจริงของแตละศาสนามาเรียงจากมากไปนอยโดยไมแยกเพศพบวา มี
อันดับที่1 เหมือนกัน คือ คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต   สวนอันดับอื่นๆ 
ไมเหมือนกัน  กลาวคือ อันดับที่ 2  พบชาวไทยพุทธมีช่ือจริงเปนภาษาไทย  ชาวไทยมุสลิมมีช่ือจริง
เปนภาษาอื่นๆ  ชาวไทยคริสตมีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับ
ภาษาไทย  อันดับที่ 3 พบทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ 
ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย  แตชาวไทยคริสตมีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ  และอันดับที่ 4  พบ
ชาวไทยพุทธ มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ  แตทั้งชาวไทยมุสลิมและชาวไทยคริสต มีช่ือจริงเปน
ภาษาไทย  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.18  ความถี่และรอยละของชาวไทยในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบจําแนกตาม 

  ศาสนาที่นับถือ 
 

พุทธ อิสลาม คริสต 
ภาษา 

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
บาลี-สันสกฤต 202 67.33 182 61.49 226 75.33 
ไทย 48 16.00 14 4.73 17 5.67 
บาลี-สันสกฤตกับไทย 26 8.67 15 5.07 30 10.00 
อ่ืนๆ 24 8.00 85 28.72 27 9.00 
รวม 300 100.00 296 100.00 300 100.00 

2Χ  = 89.13, df = 6, p ≤  0.01 
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พุทธ อิสลาม คริสต
 

 
ภาพที่ 4.18  รอยละของชาวไทยในการจัดกลุมชื่อจริงตามภาษาที่พบจําแนกตามศาสนาที่นับถือ 
         

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา  ศาสนามีความสัมพันธกับภาษาใน
ช่ือจริงของชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  กลาวคือ แมชาวไทยที่นับถือศาสนา
ตางกันมีการเรียงลําดับของกลุมภาษาของชื่อจริงคลายคลึงกันกัน  แตเมื่อพิจารณาอัตราสวนของ
ภาษาที่ใชก็พบวาในทางสถิตินั้นแสดงใหเห็นวามีความแตกตางกันอยู  สรุปไดวาชาวไทยตาง
ศาสนากันมีความนิยมในการใชภาษาในการตั้งชื่อจริงในอัตราสวนที่ตางกัน 
 

เมื่อนําชื่อจริงที่อยูในกลุมภาษาอื่นๆมาพิจารณาในรายละเอียดและจําแนกตามศาสนา  
พบวา  จากขอมูลของชาวไทยพุทธซึ่งมีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ จํานวน 24 คน พบคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาเขมร 16 คน คิดเปนรอยละ 66.67 (คิดเปนรอยละ 5.33 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด)  คนที่มีช่ือ
จริงเปนภาษาเขมรประสมกับภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  4 คน คิดเปนรอยละ 16.67 (คิด
เปนรอยละ 1.33 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยประสมกับภาษาเขมร 2 คน 
คิดเปนรอยละ 8.33 (คิดเปนรอยละ 0.67 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด) คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาจีน 2 คน 
คิดเปนรอยละ 8.33 (คิดเปนรอยละ 0.67 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด) 
   

จากขอมูลของชาวไทยมุสลิมที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ จํานวน 85 คน พบคนที่มีช่ือ
จริงเปนภาษาอาหรับ 71 คน คิดเปนรอยละ 83.53 (คิดเปนรอยละ 23.99 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด) 
และหากพิจารณารวมกับภาษาทั้งหมดที่ชาวไทยมุสลิมใชตั้งชื่อจริง  ภาษาอาหรับจะเปนภาษาที่ชาว
ไทยมุสลิมนิยมใชตั้งชื่อจริงมากเปนอันดับสองรองจากภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต      คน
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ที่มีช่ือจริงเปนภาษาเขมร 9 คน คิดเปนรอยละ 10.59 (คิดเปนรอยละ 3.04 จากชาวไทยมุสลิม
ทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาเขมรประสมกับภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  3 คน คิดเปน
รอยละ 3.52 (คิดเปนรอยละ 1.01 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอาหรับ
ประสมกับภาษามลายู 1 คน คิดเปนรอยละ 1.18 (คิดเปนรอยละ 0.33 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด)  
และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาเปอรเซีย 1 คน คิดเปนรอยละ 1.18 (คิดเปนรอยละ 0.33 จากชาวไทย
มุสลิมทั้งหมด)  ทั้งนี้มีเพียงชาวไทยมุสลิมที่พบวามีช่ือจริงเปนภาษาอาหรับและมีจํานวนจํานวน
มากจนเห็นไดชัดดวยซ่ึงทําใหสวนภาษาอื่นๆ ของชาวไทยมุสลิมโดดเด็ดขึ้นมาเปนพิเศษ (ดู
ประกอบตารางที่ 4.18 และภาพที่ 4.18) 
 

จากขอมูลของชาวไทยคริสตที่มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ จํานวน 27 คน พบคนที่มีช่ือจริง
เปนภาษาเขมร 10 คน คิดเปนรอยละ 37.04 (คิดเปนรอยละ 3.33 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มี
ช่ือจริงเปนภาษาเขมรประสมกับภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  8 คน คิดเปนรอยละ 29.63 
(คิดเปนรอยละ 2.67 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาไทยประสมกับภาษาเขมร 
2 คน คิดเปนรอยละ 7.41 (คิดเปนรอยละ 0.67 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษา
ฮีบรู 2 คน คิดเปนรอยละ 7.41 (คิดเปนรอยละ 0.67 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาอังกฤษ 2 คน คิดเปนรอยละ 7.41 (คิดเปนรอย
ละ 0.67 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาจีน 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 (คิดเปน
รอยละ 0.33 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  คนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอังกฤษ 1 คน คิดเปนรอยละ 3.70 
(คิดเปนรอยละ 0.33 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  และคนที่มีช่ือจริงเปนภาษามอญ 1 คน คิดเปน
รอยละ 3.70 (คิดเปนรอยละ 0.33 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด)  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตาราง
และแผนภาพตอไปนี้    
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ตารางที่ 4.19  ความถี่และรอยละของชื่อจริงของชาวไทยในการแจกแจงกลุมภาษาอื่นๆ จําแนกตาม 
  ศาสนาที่นับถือ 

 
พุทธ อิสลาม คริสต 

กลุมภาษาอื่นๆ 
คน รอยละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
พุทธ

ทั้งหมด 

คน 
รอย
ละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
มุสลิม
ทั้งหมด 

คน 
รอย
ละ 

รอยละ
จากชาว
ไทย
คริสต
ทั้งหมด 

อาหรับ - - - 71 83.53 23.99 - - - 
เขมร 16 66.67 5.33 9 10.59 3.04 10 37.04 3.33 
เขมรกับบาลี-
สันสกฤต 

4 16.67 1.33 3 3.52 1.01 8 29.63 2.67 

ไทยกับเขมร 2 8.33 0.67 - - - 2 7.41 0.67 
ฮีบรู - - - - - - 2 7.41 0.67 
บาลี-สันสกฤต 
กับอังกฤษ 

- - - - - - 2 7.41 0.67 

จีน 2 8.33 0.67 - - - 1 3.70 0.33 
อังกฤษ - - - - - - 1 3.70 0.33 
มลายูกับอาหรับ - - - 1 1.18 0.33 - - - 
เปอรเซีย - - - 1 1.18 0.33 - - - 
มอญ - - - - - - 1 3.70 0.33 
รวม 

24 100.00 8.00 85 
100.0

0 
28.72 27 

100.0
0 

9.00 
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เขมร
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ไทยกบัเขมร

ฮีบรู

บาลี-สันสกฤตกบัอังกฤษ

จีน

อังกฤษ

มลายูกบัอาหรับ

เปอรเซีย

มอญ

พุทธ อิสลาม คริสต
 

 
ภาพที่ 4.19  รอยละของชื่อจริงของชาวไทยในการแจกแจงกลุมภาษาอื่นๆ จําแนกตามศาสนา 

ที่นับถือ 
 

 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอักษรท่ีใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพทุธ ชาวไทยมสุลิม  
กับชาวไทยคริสต  ในแงของการใชตัวอักษรกาลกิณี 

 
การวิเคราะหอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยที่นับถือศาสนาตางกันในแงของการ

ใชตัวอักษรกาลกิณีนั้น ผูวิจัยแบงตามความเปนกาลกิณีเปน 2 ประเภท คือ 1. ไมพบอักษรกาลกิณี 
และ 2. พบอักษรกาลกิณี  และกรณีที่ไมสามารถตัดสินไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงนั้นหรือไม  
ผูวิจัยจะไมไดนําชื่อจริงนั้นมาวิเคราะห   โดยผูวิจัยไดจําแนกวิเคราะหอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริง
ของชาวไทยตามศาสนา และในแตละศาสนาจะวิเคราะหยอยตามเพศดวย 



 
 
 

71 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยเกี่ยวกับอักษรกาลกิณีในชื่อจริงจํานวน 900 คน พบ
ขอมูลของคนที่ไมสามารถตัดสินไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงหรือไมจํานวน 11 คน จึงเหลือ
ขอมูลที่นํามาวิเคราะหจํานวน 889 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา  คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีมาก
ที่สุดคือจํานวน 482 คน คิดเปนรอยละ 54.22  และคนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 407 
คน คิดเปนรอยละ 45.78  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.20  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทย 
 

การพบอักษรกาลกิณ ี คน รอยละ 

ไมพบอักษรกาลกิณี 482 54.22 
พบอักษรกาลกิณี 407 45.78 
รวม 889 100.00 

 

 45.78%

 54.22%

ไมพบอักษรกาลกิณี

พบอักษรกาลกิณี

 
 
ภาพที่ 4.20  รอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทย 
 

1.   ตัวอักษรท่ีใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยพุทธจํานวน 300 คน พบขอมูลของคนที่ไม
สามารถตัดสินไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงหรือไมจํานวน 5 คน จึงเหลือขอมูลที่นํามาวิเคราะห
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จํานวน 295 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา  คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีมากกวาคือจํานวน 159 คน คิด
เปนรอยละ 53.90  และคนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 136 คน คิดเปนรอยละ 46.10  
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.21  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ 
 

การพบอักษรกาลกิณ ี คน รอยละ 

ไมพบอักษรกาลกิณี 159 53.90 
พบอักษรกาลกิณี 136 46.10 
รวม 295 100.00 
 

 46.10%

 53.90%

ไมพบอักษรกาลกิณี

พบอักษรกาลกิณี

 
 
ภาพที่ 4.21  รอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธ
เปนภาพรวมของชาวไทยพุทธจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทย
พุทธจําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายจํานวน 122 คน พบ
คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 50.82  และคนที่พบ
อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 49.18  สวนในเพศหญิงจํานวน 173 คน พบ
คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 56.07  และคนที่พบ
อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 43.93   ซ่ึงจะเห็นไดวา ทั้งเพศชายและเพศ
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หญิงตางก็ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากกวาที่พบ  โดยที่เพศหญิงที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อ
จริงมีมากกวาที่ไมพบในชื่อจริงของเพศชาย รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพ
ตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.22  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธจําแนก 

  ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
การพบอักษรกาลกิณ ี

คน รอยละ คน รอยละ 
ไมพบอักษรกาลกิณี 62 50.82 97 56.07 
พบอักษรกาลกิณี 60 49.18 76 43.93 
รวม 122 100.00 173 100.00 

2Χ  =  0.79, df = 1, p ≤  0.05 
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ชาย หญิง

พบอักษรกาลกิณี
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ภาพที่ 4.22  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธจําแนกตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยพุทธอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยพุทธเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้งชื่อ
จริงที่พบและไมพบอักษรกาลกิณีที่ไมแตกตางกัน 



 
 
 

74 

2.   ตัวอักษรท่ีใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยมุสลิมจํานวน 300 คน พบขอมูลของคนที่ไม
สามารถตัดสินไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงหรือไมจํานวน 2 คน จึงเหลือขอมูลที่นํามาวิเคราะห
จํานวน 298 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีมากที่สุดคือจํานวน 154 คน 
คิดเปนรอยละ 51.68  และ คนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 48.32  
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภูมิตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.23  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม 
 

การพบอักษรกาลกิณ ี คน รอยละ 

ไมพบอักษรกาลกิณี 154 51.68 
พบอักษรกาลกิณี 144 48.32 
รวม 298 100.00 
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ภาพที่ 4.23  รอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิม
เปนภาพรวมของชาวไทยมุสลิมจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทย
มุสลิมจําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายจํานวน 179 คน พบ
คนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 50.28  และคนที่ไมพบ
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อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 49.72  สวนในเพศหญิงจํานวน 119 คน พบ
คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 54.62 และคนที่พบ
อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 45.38  ซ่ึงจะเห็นไดวา เพศหญิงมีการ
เรียงลําดับเหมือนกับชาวไทยมุสลิมเมื่อยังไมแยกเพศคือไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากกวาที่
พบ  และในเพศชายมีช่ือจริงที่พบอักษรกาลกิณีมากกวาที่ไมพบ  โดยที่เพศหญิงที่ไมพบอักษร
กาลกิณีในชื่อจริงมีมากกวาที่ไมพบในชื่อจริงของเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศชายมีการไปเขา
รวมพิธีทางศาสนามากกวา  จึงไมโอนเอนตามสิ่งใดงายๆ เพราะหลักคําสอนของอิสลามก็บอกวา
ไมใหทําตามหรือเลียนแบบคนศาสนาอื่น ซ่ึงการตั้งชื่อก็คงไมยกเวน  รายละเอียดดังแสดงใน
รูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.24  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมจําแนก 

  ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
การพบอักษรกาลกิณ ี

คน รอยละ คน รอยละ 
ไมพบอักษรกาลกิณี 89 49.72 65 54.62 
พบอักษรกาลกิณี 90 50.28 54 45.38 
รวม 179 100.00 119 100.00 

2Χ  = 0.69 , df = 1, p ≤  0.05 
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ภาพที่ 4.24  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมจําแนก 

ตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยมุสลิมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    สรุปไดวาชาวไทยมุสลิมเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้ง
ช่ือจริงที่พบและไมพบอักษรกาลกิณีที่ไมแตกตางกัน 
 

3.   ตัวอักษรท่ีใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยคริสต  
 

จากการวิเคราะหขอมูลของชาวไทยคริสตจํานวน 300 คน  พบขอมูลของคนที่ไม
สามารถตัดสินไดวามีอักษรกาลกิณีในชื่อจริงหรือไมจํานวน 4 คน จึงเหลือขอมูลท่ีนํามาวิเคราะห
จํานวน 296 คน ซ่ึงผูวิจัยพบวา คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีมากที่สุดคือจํานวน 169 คน 
คิดเปนรอยละ 57.09  และคนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 42.91  
รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและแผนภาพตอไปนี้    
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ตารางที่ 4.25  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยครสิต 
 

การพบอักษรกาลกิณ ี คน รอยละ 

ไมพบอักษรกาลกิณี 169 57.09 
พบอักษรกาลกิณี 127 42.91 
รวม 296 100.00 
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ภาพที่ 4.25  รอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยคริสต 
 

เพื่อตรวจสอบวาผลที่ไดจากการวิเคราะหอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยคริสต
เปนภาพรวมของชาวไทยคริสตจริงๆโดยไมขึ้นกับเพศ    ผูวิจัยจึงไดวิเคราะหขอมูลของชาวไทย
คริสตจําแนกตามเพศอีกครั้งหนึ่งโดยใชคาไคสแควรทดสอบพบวา  ในเพศชายจํานวน 120 คน พบ
คนที่พบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 51.67  และคนที่ไมพบ
อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 48.33   สวนในเพศหญิงจํานวน 176 คน พบ
คนที่ไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากที่สุดคือจํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 63.07 และคนที่พบ
อักษรกาลกิณีในชื่อจริงมีจํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 36.93  ซ่ึงจะเห็นไดวา เพศหญิงมีการ
เรียงลําดับเหมือนกับชาวไทยคริสตเมื่อยังไมแยกเพศคือไมพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากกวาที่พบ  
และในเพศชายมีช่ือจริงที่พบอักษรกาลกิณีมากกวาที่ไมพบ  โดยที่เพศหญิงที่ไมพบอักษรกาลกิณี
ในชื่อจริงมีมากกวาที่ไมพบในชื่อจริงของเพศชาย ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศหญิงไมคิดวาการตั้งชื่อที่
ไมใชอักษรกาลกิณีจะสงผลใดๆ ตอการนับถือศาสนา หรืออาจเปนผลจากความบังเอิญในการเก็บ
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ขอมูลที่ไปเจอวาไมใชอักษรกาลกิณีในการตั้งชื่อจริงเองก็เปนได     รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบ
ตารางและแผนภาพตอไปนี้    
 
ตารางที่ 4.26  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยครสิตจําแนก 

  ตามเพศ 
 

ชาย หญิง 
การพบอักษรกาลกิณ ี

คน รอยละ คน รอยละ 
ไมพบอักษรกาลกิณี 58 48.33 111 63.07 
พบอักษรกาลกิณี 62 51.67 65 36.93 
รวม 120 100.00 176 100.00 

2Χ  =  6.32, df = 1, p ≤  0.01  
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ภาพที่ 4.26  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยคริสตจําแนก 

ตามเพศ 
 

เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา   ความแตกตางทางเพศไมมี
ความสัมพันธกับความแตกตางทางการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยคริสตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01    สรุปไดวาชาวไทยคริสตเพศชายและหญิงมีความนิยมในการตั้ง
ช่ือจริงที่พบและไมพบอักษรกาลกิณีที่ไมแตกตางกัน 
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4.  เปรียบเทียบตัวอักษรท่ีใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   ชาวไทยมุสลิม   และ 
ชาวไทยคริสต  

 
จะเห็นไดวา ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสตพบวามีช่ือจริงที่ไม

พบอักษรกาลกิณีมากกวาชื่อจริงที่พบอักษรกาลกิณีในการแยกศาสนา  เหมือนกับเมื่อวิเคราะห
ภาพรวมของคนไทยนั้น  และเมื่อพิจารณาคาไคสแควรพบวาการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงไมมี
ความสัมพันธกับศาสนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  รายละเอียดดังแสดงในรูปแบบตารางและ
แผนภาพตอไปนี้     
 
ตารางที่ 4.27  ความถี่และรอยละของการพบอักษรกาลกณิีในชื่อจริงของชาวไทยจําแนกตามศาสนา 

  ที่นับถือ 
 

พุทธ อิสลาม คริสต 
การพบอักษรกาลกิณ ี

คน รอยละ คน รอยละ คน รอยละ 
ไมพบอักษรกาลกิณี 159 53.90 154 51.68 169 57.09 
พบอักษรกาลกิณี 136 46.10 144 48.32 127 42.91 
รวม 295 100.00 298 100.00 296 100.00 

2Χ  = 1.77, df = 2, p ≤  0.05 
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ภาพที่ 4.27  ความถี่ของการพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงของชาวไทยจําแนกตามศาสนาที่นับถือ 
 

จาก ตารางที่ 4.27 และภาพที่ 4.27 พบวา ช่ือจริงของทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม  
และชาวไทยคริสตนั้นตางกไ็มพบอักษรกาลกิณีในชื่อจริงมากกวาทีพ่บ  ผูวิจัยคิดวาอาจเนื่องมาจาก 
 

ชาวไทยพุทธมีการตั้งชื่อตามหลักทักษา คือมีการเลี่ยงอักษรที่เปนกาลกิณตีั้งแตแรก
แลว  จึงพบอกัษรกาลกณิีในชื่อจริงจํานวนนอยกวาที่ไมพบ  ดังงานวิจัยของ สมชาย  สําเนียงงาม 
(2545)  ที่ศึกษาพบวา  มีการเลือกใชรูปอักษรในการตั้งชื่อคนชวงสมัยใหมสะทอนความเชือ่
เกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกณิีตามตําราทักษามากกวาชื่อคนชวงสมัยเกา 

 
สวนชื่อจริงของชาวไทยครสิตนั้น  ผูวจิยัคิดวาอาจเปนเพราะวามีผูเปลี่ยนศาสนาจาก

ศาสนาพุทธมาเปนศาสนาคริสตเปนจํานวนมาก  จากการประมาณจํานวนอยางไมเปนทางการโดย
ผูวิจัยเองซึ่งเปนคริสเตียนคนหนึ่ง พบวาในแตละคริสตจักรมสีมาชิกที่เปลี่ยนจากการนับถือศาสนา
พุทธมาเปนศาสนาคริสตประมาณครึ่งหนึง่ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด     และจากการเก็บขอมูลใน
งานวิจยันีก้็พบขอมูลในอัตราสวนใกลเคยีงกันคือพบชาวไทยคริสตทีม่าจากการเปลีย่นศาสนาเปน
จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.33 จากจํานวนชาวไทยคริสตทั้งหมด 300 คน  และสวนมากของ
คนกลุมนี้ก็ไมไดเปลี่ยนชื่อจริงภายหลังจากที่เปลี่ยนศาสนา   ช่ือจริงในปจจบุันของผูที่เปลี่ยนมา
นับถือศาสนาคริสตจึงยังคงเปนชื่อจริงซึ่งตั้งขึ้นตั้งแตตอนที่นับถือศาสนาพุทธ และในตอนนั้นยงัมี
ความเชื่อในการเลี่ยงกาลกณิีในชื่อจริงตามแบบศาสนาเดิมที่ตนนับถืออยู  ทั้งนี้ความเชื่อของศาสนา
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คริสตไมมีขอกําหนดไวอยางชัดเจนวาตองตั้งชื่อบุคคลอยางไร  และชาวไทยคริสต (คริสเตียน) ตั้ง
ถ่ินฐานอยูอยางกระจัดกระจายไมไดรวมกนัเปนชุมชน ดังนั้นจึงมกีารคบหาสมาคมกับคนบานใกล
เรือนเคียงที่นบัถือศาสนาอื่นโดยเฉพาะศาสนาพุทธ  นอกจากนี้ในครอบครัวของผูที่นับถือศาสนา
คริสตบางทานก็ไมไดนับถือศาสนาคริสตทั้งครอบครัวจึงทําใหมีทั้งผูที่นับถือศาสนาพุทธและผูที่
นับถือศาสนาคริสตในบาน  และอาจเปนไปไดที่จะใหคนที่ไมไดนับถือศาสนาคริสตตั้งชื่อจริง
ใหกับเด็กทีเ่กดิ  และเขาเหลานั้นก็ใชช่ือจริงนั้นๆ โดยไมไดเปลี่ยนจึงคาดวาจะสงผลตอความเชื่อ
ในการเลี่ยงกาลกิณีในชื่อจริงตามการนับถือศาสนาพุทธของผูตั้งดวย 

   
ในชาวไทยมุสลิมอาจเปนเพราะพวกเขาไมไดใหความสําคัญวา จะตองใชอักษรใด

หรือไมควรใชอักษรใดในการตั้งชื่อ ขอแคเปนชื่อที่มีความหมายดกี็เพยีงพอแลว  แตอาจเนื่องจาก
ปจจุบันมหีนังสือคูมือการตั้งชื่อวางขายอยูมากมาย  หาซื้อไดงาย  ชาวไทยไมวาศาสนาใดสามารถ
หาซื้อตําราเหลานั้นมาเปนตวัชวยในการตัง้ชื่อ  ซ่ึงตําราเหลานี้ก็ลวนยึดหลักทกัษาในการตั้งชื่อให
อยูแลว   จึงอาจทําใหช่ือของชาวไทยมุสลิมพบอักษรกาลกิณีนอยเชนเดียวกับชาวไทยพุทธ  แต
อยางไรก็ตามนี้เปนเพยีงการคาดการณของผูวิจัยเทานั้น เพราะผูวจิยัไมไดศกึษาลงในรายละเอียด
เหลานี้ จึงยังตองทําการศึกษาเพิ่มเติมตอไป 

 
เมื่อพิสูจนสมมติฐานดวยคาไคสแควรแลวพบวา  ศาสนาไมมีความสัมพันธกับการพบ

อักษรกาลกณิใีนชื่อจริงของชาวไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สรุปไดวาชาวไทยตาง
ศาสนากันมีความนยิมในการตั้งชื่อจริงที่พบและไมพบอกัษรกาลกณิีในอัตราสวนทีไ่มแตกตางกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลและขอเสนอแนะ 
 

 สรุป 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริง  ภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
จริง  และตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงในแงของสิริมงคลและความเปนกาลกิณีของชาวไทยพุทธ 
ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต   กลุมตัวอยางที่ศึกษาคือชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาว
ไทยคริสตในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ไปประกอบศาสนกิจที่ศาสนสถานและองคกร
ดานศาสนา เชน วัด โบสถ และมัสยิด  จํานวน 900 คน แบงเปน ชาวไทยพุทธ 300 คน ชาวไทย
มุสลิม  300 คน และชาวไทยคริสต 300 คน  เก็บขอมูลโดยการแจกแบบสอบถาม  และแสดง
ผลการวิจัยดวยคารอยละและสถิติคาไคสแควร  ซ่ึงสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของชื่อจริง   ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และ

ชาวไทยคริสต ตางก็มีช่ือจริงที่มีความหมายไมมีความเกี่ยวของกับศาสนามากที่สุดเปนอันดับแรก 
คือ ชาวไทยพุทธมีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 92.67 ชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 248 คน คิดเปน

รอยละ 84.07 และชาวไทยคริสตมีจํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 89.00  ชาวไทยพุทธและชาวไทย
มุสลิมมีความหมายของชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนมากเปนอันดับ 2 คือชาวไทยพุทธมีจํานวน 14 
คน คิดเปนรอยละ 4.66 และชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 9.83  และคนที่
ความหมายของชื่อจริงที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นมาเปนอันดับ 3 คือชาวไทยพุทธมีจํานวน 8 คน คิดเปน
รอยละ 2.67 และชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 6.10   ซ่ึงมีลําดับที่สลับกับชื่อจริง
ของชาวไทยคริสตคือมีความหมายเกี่ยวกับศาสนาอื่นมาเปนอันดับ 2 ซ่ึงมีจํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 6.00  และชื่อจริงเกี่ยวกับศาสนาของตนมากเปนอันดับ 3 ซ่ึงมีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 
5.00    ความแตกตางของความหมายของชื่อจริงระหวางศาสนิกชน 3 ศาสนามีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่น 0.01 ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไววา  ชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทย
คริสตมีช่ือจริงที่มีความหมายแตกตางกันในแงความเกี่ยวของกับศาสนา    โดยที่เพศชายและเพศ
หญิงในแตศาสนามีความแตกตางของความหมายของชื่อจริงที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื่อมั่น 0.05  หรืออาจกลาวไดวาเพศชายและเพศหญิงที่เปนศาสนิกชนของศาสนาเดียวกัน มี
ความหมายของชื่อจริงที่จําแนกไดในลักษณะเดียวกัน 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะชื่อจริงที่เกี่ยวกับศาสนาของตน   พบวา ช่ือของชาวไทยพุทธที่มี
ความหมายที่เกี่ยวกับศาสนาของตน เปนความหมายยอยในดานความเชื่อคานิยมมากที่สุดคือ
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 50 (คิดเปนรอยละ 2.33 จากชาวไทยพุทธทั้งหมด)   บุคคล ศาสดา 
สาวกมากที่สุด โดยที่ชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 72.41 (คิดเปนรอยละ 7.11 จาก
ชาวไทยมุสลิมทั้งหมด) และชาวไทยคริสตมีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 (คิดเปนรอยละ 
2.00 จากชาวไทยคริสตทั้งหมด) 

 
ภาษาที่ใชในชื่อจริงที่มีจํานวนมากเปนอันดับ 1 ของทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และ

ชาวไทยคริสต คือภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต  โดยที่ชาวไทยพุทธมีจํานวน 202 คน คิด
เปนรอยละ 67.33  ชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 182 คน คิดเปนรอยละ 61.49  และชาวไทยคริสตมี
จํานวน 226 คน คิดเปนรอยละ 75.33   สวนภาษาที่ใชในชื่อจริงที่เปนลําดับรองลงมานั้นมีความ
แตกตางกันไป กลาวคือ ชาวไทยพุทธมีช่ือจริงเปนภาษาไทยมากเปนอันดับที่ 2 มีจํานวน 48 คน  
คิดเปนรอยละ 16.00   มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย มาก
เปนอันดับที่ 3 มีจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.67  และมีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ มากเปนอันดับที่ 4 
ซ่ึงมีจํานวนนอยที่สุด คือ มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 8.00     ในชาวไทยมุสลิมมีช่ือจริงเปน
ภาษาอื่นๆมากเปนอันดับที่ 2 มีจํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.72  มีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/
หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทย มากเปนอันดับที่ 3 มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 5.07  
และมีช่ือจริงเปนภาษาไทย มากเปนอันดับที่ 4 ซ่ึงมีจํานวนนอยที่สุดคือ 14 คน คิดเปนรอยละ 4.73  
และในชาวไทยคริสตมีช่ือจริงเปนภาษาบาลี และ/หรือ ภาษาสันสกฤต ประสมกับภาษาไทยมาก
เปนอันดับที่ 2 มีจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 10.00   มีช่ือจริงเปนภาษาอื่นๆ  มากเปนอันดับที่ 3 มี
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 9.00  และมีช่ือจริงเปนภาษาไทย มากเปนอันดับที่ 4 ซ่ึงมีจํานวนนอย
ที่สุดคือ  มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 5.67     ความแตกตางของภาษาในชื่อจริงระหวางศาสนิก
ชน 3 ศาสนามีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01  ซ่ึงตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไววา  ชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสตมีความนิยมของภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงที่แตกตาง
กันในแงความเกี่ยวของกับศาสนา   โดยที่เพศชายและเพศหญิงในแตละศาสนา มีความแตกตางของ
ภาษาที่ใชตั้งชื่อจริงที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 หรืออาจกลาวไดวาเพศชาย
และหญิงที่เปนศาสนิกชนของศาสนาเดียวกัน มีลักษณะการเลือกใชภาษามาตั้งเปนชื่อจริงที่
เหมือนกัน 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะชื่อจริงที่เปนภาษาอื่นๆ พบวา  ในหมูชาวไทยพุทธพบคนที่มีช่ือจริงเปน
ภาษาเขมรมากที่สุดคือจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 66.67 (คิดเปนรอยละ 5.33 จากชาวไทยพุทธ
ทั้งหมด)  ในชาวไทยมุสลิมพบคนที่มีช่ือจริงเปนภาษาอาหรับมากที่สุดคือจํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 83.53 (คิดเปนรอยละ 23.99 จากชาวไทยมุสลิมทั้งหมด)  และในชาวไทยคริสตพบคนที่มี
ช่ือจริงเปนภาษาเขมรมากที่สุดคือจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 37.04 (คิดเปนรอยละ 3.33 จากชาว
ไทยคริสตทั้งหมด)   

 
 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงของชาวไทยพุทธ   พบวาทั้งชาว
ไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต ตางก็มีช่ือจริงที่ไมพบอักษรกาลกิณีมากกวาที่พบ
อักษรกาลกิณี คือกลุมที่ไมพบอักษรกาลกิณีนั้น ชาวไทยพุทธมีจํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 
53.90  ชาวไทยมุสลิมมีจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 51.68  และชาวไทยคริสตมีจํานวน 169 คน 
คิดเปนรอยละ 57.09  ความแตกตางของการมีหรือไมมีอักษรกาลกิณีระหวางศาสนิกชน 3 ศาสนา
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01   ซ่ึงไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไววา  ชาวไทยพุทธ
มีตัวอักษรที่ใชในการตั้งชื่อจริงที่สะทอนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีมากกวาชาว
ไทยมุสลิม และชาวไทยคริสต   
 

 ขอเสนอแนะ 
 

1.  ศึกษาเปรียบเทียบในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลที่มาของการตั้งชื่อของคนไทยที่นับถือ
ศาสนาตางกัน  เนื่องจากผูวิจัยคิดวา  นาจะมีหลายปจจัยที่สงผลตอการตั้งชื่อ  เชน  คนที่นับถือ
ศาสนาพุทธมักนิยมใหพระสงฆที่ตนเคารพตั้งชื่อบุตรหลานให จะมีความคิดเบื้องหลังการตั้งชื่อ
แตกตางกับคนที่นับถือศาสนาคริสตที่นิยมตั้งชื่อกันเองโดยบุคคลในครอบครัวหรือไม   ในปจจุบัน
มีหนังสือคูมือการตั้งชื่อที่แพรหลายมาก    มีอิทธิพลหรือไมตอการตั้งชื่อของคนที่นับถือศาสนา
ตางกัน  แลวเปนไปในแนวทางใด  เปนตน  เพื่อจะไดรูและเขาใจสภาพของสังคมและความเปนไป
ของคนในแตละศาสนามากขึ้น  ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไมไดเก็บขอมูลผูที่ตั้งชื่อใหหรือเงื่อนไขในการ
ตั้งชื่อ ซ่ึงผูวิจัยเห็นควรในภายหลังวา  ส่ิงเหลานี้นาจะมีผลตอช่ือที่ตั้งนั้นๆ ดวยวาจะสามารถ
สะทอนออกมาใหเห็นไดวามีสวนเกี่ยวของกับศาสนาหรือไม   
 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อใหมในหมูผูที่ไมไดเปลี่ยนศาสนากับผูที่มีการ
เปลี่ยนศาสนาในดานสาเหตุการเปลี่ยนชื่อ  ความสัมพันธของชื่อเดิมกับชื่อใหม และการเลี่ยงอักษร
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กาลกิณีในชื่อ   เพื่อจะสามารถมองเห็นไดชัดเจนขึ้นวา  ศาสนานั้นสงผลตอการเปลี่ยนชื่อจริง
หรือไม  เนื่องจากผูวิจัยไมไดทําการศึกษาลึกลงไปในเรื่องการเปลี่ยนชื่อเพียงแตดูวาการเปลี่ยนชื่อ
จริงนั้นมีสาเหตุที่เกี่ยวของกับศาสนาหรือเพื่อหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีหรือไมเทานั้น 
 
 3.  ศึกษาความสัมพันธระหวางชื่อเลนกับศาสนา เนื่องจากขณะที่ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลนั้น
ไดมีการพูดคุยกับกลุมผูตอบแบบสอบถามและพบวา สาเหตุที่คนในกลุมตัวอยางหลายทานตอง
เปลี่ยนชื่อจริงเปนสาเหตุที่มาจากบุคคลอื่น เชนเพราะเจาหนาที่ของรัฐบางคนไมอนุญาตใหตั้งชื่อ
เปนภาษาอาหรับบาง  หรือเพื่อตัดความรําคาญในการที่ผูอ่ืนจะสะกดหรือเรียกชื่อจริงบาง   แตใน
กรณีของช่ือเลน จะไมมีผูใดมากะเกณฑไดวาตองตั้งชื่ออยางไร  และขณะที่เก็บขอมูลนั้นผูวิจัยพบ
กลุมตัวอยางเรียกชื่อเลนของผูอ่ืนซึ่งเปนชื่อที่มีความหมายเกี่ยวของกับศาสนาดวย ไดแก โมเสส  
เปนตน  จึงคิดวานาจะนํามาศึกษาตอไป  ซ่ึงสามารถทําการเปรียบเทียบกับชื่อจริงในการปรากฏ
ความเกี่ยวของกับศาสนาดวย 
 
 4.  ศึกษาในเรื่องการรับรูภาษาในการตั้งชื่อ เนื่องจากผูวิจัยยังพบขอมูลเพิ่มเติมจากการไป
เก็บขอมูลอีกวา  คนสวนมากไมทราบวาชื่อจริงของตนเปนภาษาอะไร  จากขอมูลที่ผูวิจัยใชศึกษา
ทั้งหมด 900 คน  พบวามีผูที่ไมทราบหรือเขาใจผิดวาชื่อจริงของตนเปนภาษาอะไรมีถึง 723 คน คิด
เปนรอยละ 80.33  เพื่อจะไดทราบวาเพราะเหตุใดจึงเปนเชนนั้น  อาจมีการเปรียบเทียบดานเพศ  
อายุ  ถ่ินที่อยู   
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ภาคผนวก ก  
แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั 
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ถาทานเคยเปลีย่น ชื่อ หรือ ศาสนา   กรุณาทําสวนท่ี 2 ดวย 

แบบสอบถามเกี่ยวกับชื่อจริง 
 
 แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธระดับปริญญาโท  สาขาวิชาภาษาศาสตร
ประยุกต  คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เร่ือง  “ความสัมพันธระหวางชื่อและ
ความเชื่อทางศาสนาของคนไทย”  โดยผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาศึกษาวา
ความหมายและภาษาของชื่อจริงของคนไทยมีความสัมพันธกับศาสนาที่นับถือหรือไม 

ขอมูลสวนตัวและคําตอบที่ไดรับจากแบบสอบถามของทานนี้  ผูวิจัยจะเก็บเปนความลับ  
ผูวิจัยใครขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามทุกขอตามความเปนจริง 
         ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือ 
                นางสาวกุลฏา  พิทักษล้ิมสกุล 
      นิสิตปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 
สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม     
    (กรุณาเติมคําตอบหรือทําเครื่องหมาย          ลงในชอง  �   หนาขอที่ทานเลือก)   
 1.  ช่ือจริงของทาน  (ตามบัตรประชาชน)          
 2.  ช่ือจริงของทานมีความหมายวา     
 3.  เพศ   � ชาย   � หญิง 
 4.  ช่ือจริงของทานเปนภาษา       � ไมทราบ 
 5.  ศาสนาที่ทานนับถือ   �  พุทธ  �  คริสต  �  อิสลาม 
  (ใหระบุตามความศรัทธาจริง  ไมใชตามทะเบียนประวัติ) 
 6.  เชื้อชาติ    � ไทย   � อ่ืนๆ 
 7.  สัญชาติ  � ไทย   � อ่ืนๆ 
 8.  ทานเกิดวันใด   

� อาทิตย   � จันทร  � อังคาร  
 � พุธ (6.00 น. – 17.59 น.) � พุธกลางคืน(18.00 น. – 05.59 น. ของวันถัดไป) 

� พุธ (ไมทราบเวลา)  � พฤหัสบดี  � ศุกร  � เสาร 
 � ไมทราบ (กรุณาเขียนวันเดือนปและชวงเวลาเกิดจริงใหดวย)                  
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สวนท่ี 2  :  กรณีท่ีทานเคยเปลี่ยนชื่อจริงหรือเปล่ียนศาสนา 
    (กรุณาเติมคําตอบหรือทําเครื่องหมาย          ลงในชอง  �   หนาขอที่ทานเลือก)   
 � เคยเปลี่ยนชื่อจริงอยางเดียว  (ทําขอ 9-12)  

� เคยเปลี่ยนศาสนาอยางเดียว (ทําขอ 13)  
� เคยเปลี่ยนทั้งชื่อจริงและศาสนา (ทําขอ 9-14 ) 

 9.  เปลี่ยนชื่อจริงจาก       เปนชื่อจริง      
10.  ความหมายของชื่อจริงเดิม        
11.  ช่ือจริงเดิมเปนภาษา      � ไมทราบ 
12.  สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อจริง           
            
            
13.  เปลี่ยนจากศาสนา      เปนศาสนา      

ถาเปลี่ยนเปนศาสนาพุทธ ทานไดผานพิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะและรับศีล 5 หรือยัง 
    �  ผานแลว  �  ยังไมผาน 
 ถาเปลี่ยนเปนศาสนาคริสต ทานไดผานพิธีลางบาป หรือศีลจุม  หรือรับบัพติศมาหรือยัง 
    �  ผานแลว  �  ยังไมผาน 
 ถาเปลี่ยนเปนศาสนาอิสลาม ทานไดผานพิธีปฏิญาณตนเขารับอิสลามหรือยัง 
    �  ผานแลว  �  ยังไมผาน 
14.  กรณีที่เคยเปลี่ยนทั้งชื่อจริงและศาสนา  เปลี่ยนอะไรกอน  
 � เปลี่ยนชื่อจริงกอนเปลี่ยนศาสนาเกิน 1 ป 
 � เปลี่ยนศาสนากอนเปลี่ยนชื่อจริงเกิน 1 ป 
 � เปลี่ยนทั้งชื่อจริงและศาสนาหางกันไมเกิน 1 ป 
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ภาคผนวก ข  
ช่ือจริง ความหมายในดานความเกีย่วของกบัศาสนา ภาษาที่ใช และการพบอักษรกาลกิณ ี

ของกลุมตัวอยาง 



 
 
 

96 

ตารางผนวกที่ 1  ช่ือจริง ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา ภาษาทีใ่ช และการพบอักษร
กาลกิณีของชาวไทยพุทธเพศชาย 

 
ชื่อจริง 

 
ความหมายในดานความเกี่ยวของ 

กับศาสนา 
ภาษา 

 
กาลกิณี 
 

กรกฏ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กริธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กฤตยชญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กฤษณะ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

กอน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

กันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กัมปนาท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

การุณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กําธร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

กําพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

กิตต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กิตต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กีรติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กีรติบุตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เกรียงไกร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

เกษม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โกวิท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

โกศล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ขจร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

คําดี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

คํารน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

จักรพันธุ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

จํานง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

จิรเชฏฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จิรวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เจษฎา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เจษฎา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ฉลอง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

เฉลิม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

เฉลิมชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

ชญานินท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชรินทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชัยนคร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชาญณรงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชาติชาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ชาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชํานาญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ชุมพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ไชย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ดนัยศกัดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เดช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ทรงยศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

ทองดํา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ทองแดง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ทินกร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เทเวิน เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ธนัญชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ธรรมรัตน เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

ธวัชชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นพดล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นัฐพงษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นิพนธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

บรรพต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

บุญพเรศ เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

บุญมี เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

บุญมี เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ปรเมนทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประจวบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ประเวศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประสิทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ประเสริฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปราการ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ผัน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

พนม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

พนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พนิตพงศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 



 
 
 

99 

ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

พาย ุ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิศุทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เพทาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ภาษิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มีชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ยศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยศยุต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยุทธนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยุทธพงษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เลิศรับ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (ไทยกับเขมร) ไมพบ 

วทัญู ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วรวีร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรวุฒ ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วัฒนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วัน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

วินัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิโรจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วุฒิพงษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เวท เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ศักดิ์ชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สงา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สนอง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

สมคิด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมคิด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมทราบ 
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ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สมบัติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมบัติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สมประสงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมพงษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สังวาล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สังเวียน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สันติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สายัณห ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สําราญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

สําราญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

สิทธิชัย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

สุด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สุเมธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรเดช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุฤทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เสนาะ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

หน ู ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

หัสดิศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

หาญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

อนุวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 



 
 
 

101 

ตารางผนวกที่ 1  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

อัตระ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อาทิตย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อิทธิพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เอกราช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
 
ตารางผนวกที่ 2  ช่ือจริง ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา ภาษาทีใ่ช และการพบอักษร

กาลกิณีของชาวไทยพุทธเพศหญิง 
 

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

กชกร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กนกวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

กรรณิกา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กรรณิการ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กานตมณ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กายนร ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กุหลาบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

เกศิน ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

แกวตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ขนิษฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เขมิกา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เงินตรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

จันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

จันทรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จิตรวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จินตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จีรนันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จีระนันต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จุรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

เจี๊ยบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ฉวี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

โฉมยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ชนากานต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชบา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ชุดาพันธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ฐิติวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ณัฐกานต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ณิชานันทน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ดวงใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ดวงใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ดวงเดือน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ดอกรัก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ทองใบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ทัศนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ทิพยสุดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทิพวรรณ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทิพวรรณ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ธนัชชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ธารวิมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นกนอย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

นงนุช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นงลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นภาพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นฤมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นอย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

นัชชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นันทิกา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นันทิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นาถ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นาวา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

น้ําฝน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

นิ่ง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

นิตยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นิภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นิภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นุชจรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นุชนาถ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

บังอร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

บัว ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

บุญนอม เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

บุญเรียง เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

บุศรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เบญจพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ปภัสสรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ประภัสสร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรานี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรารถนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปทมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ผานิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พรกมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พรทิพย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พรนภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

พรรณนิภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

พรสวรรค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พะยอม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

พัน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

พา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

พานทอง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

พิกุล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิสมัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เพียงเพ็ญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (ไทยกับเขมร) ไมพบ 

ไพจิตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ไพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ภัคจิรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ภัสสร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ภานิชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ภาวนา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

มยุรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มัณฑนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

มาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมทราบ 

เมตตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยุพรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยุพา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เย็นจติร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

เยาวลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ระพ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

รัชกร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

รัตติยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

รัศมี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

ฤทัยรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ลัชชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลัดดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลัดดาวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลําดวน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ลําไย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

วนิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วนิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วรรณา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรรณา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรัญญา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วลัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วันด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

วาสนา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

วิชชุดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิชชุดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิมลรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิมลรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิลาวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิไล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

วิไลพรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

วีณา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศศิธร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศศิธร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศันสนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สกาวรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สนธยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สบพันธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สมจิตต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมพิศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมหญิง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมหวัง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สมหวาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สวนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สันตฤทัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สายใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สาลี่ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (จีน) ไมพบ 

สํารี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สุกัญญา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุกัญญา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

สุนทรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนันทา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนิสา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุพิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุภัทตรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 



 
 
 

108 

ตารางผนวกที่ 2  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สุภาพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุภาวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สุมนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุรียภรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เสาวณ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เสาวลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โสภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

หยก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

เหลา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (จีน) ไมพบ 

อนงคลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อรทัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรนุช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรพิณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อรวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อัญชลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อิสรีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  ช่ือจริง  ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา   ภาษาทีใ่ช  และการพบ
อักษรกาลกณิขีองชาวไทยมสุลิมเพศชาย 

 
ชื่อจริง 

 
ความหมายในดานความเกี่ยวของ 

กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

กฤษดาถรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กษิดิศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กอซซาฟ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

กิตติพงศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กิติศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กูยไวน ี ไมทราบ ไมทราบ ไมพบ 

เกริก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

เกรียงศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

เกษม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ขจรยุทธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โคลามะหามัด เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

จรุงรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

จิราย ุ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จุติ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จุมพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 

จุมพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

เจษฎ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ฉัตรชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชนัฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชารีฟ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ชุมพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 

เชษฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เชาวลิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ซัลมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ซูเฟยน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ซูไฮดี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ญิฮาด เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ดลอะหมีด เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ดํารง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ดํารง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ดุรรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

เดชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทว ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทวีป ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ทศพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทองหลอ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ธเนศ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ธิวากูล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นที ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นพพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นพรัตน เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต พบ 

นภ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นันทชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นัยนนูิส ไมทราบ ไมทราบ ไมพบ 

นายือมง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

นิซะอารัง ไมทราบ ไมทราบ ไมพบ 

นิซัมซี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (มลายูกบัอาหรับ) ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

นุห เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

นุอมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

นูรูดดีน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

เนติพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เนาพัล เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

บรรจง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

บุญชม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ประจักษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ประพนธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ประสิทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ประเสริฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรัชญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปยะณัฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ผดุง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ผัดลีสาเรฟ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

พงศศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พรเลิศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พิเชฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พิรมย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิษณ ุ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

พีระศิลป ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ไพชยนต เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ไพโรจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ไพโรจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ฟาริต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

มนตรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มนัส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มนูญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มะรอสดี เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

มาทว ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

มานพ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มานัส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มานิตย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มารุต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มุสตากีม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

มูริส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

มูฮําหมัดจนุดลิละห เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ยะโกบ เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ยาตรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ยุทธนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ยุทธนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

รุงโรจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

เรืองชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ลุกมัน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 



 
 
 

113 

ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

วรงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรพจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วันชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

วิจิตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิชยุตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิทยากร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิรุณ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วีรโชติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วีรยุทธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วีรยุทธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วีรยุทธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วุฒิชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศรายุทธ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ศราวุทธ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ศักดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศักดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศักดิ์ชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศักดิ์ดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สมชาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สมชาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมชาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมนึก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สมนึก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมทราบ 

สมบูรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมศรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมัด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สมาน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สรีน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

สลาม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

สันติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สันติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สํารวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

สําราญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

สิงหอนุ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สิทธิชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สิทธิศักดิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุกรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

สุเทพ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

สุเปยน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

สุพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุเพียร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุเมธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สุเมธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุเมธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรสิทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุวิทย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เสนห ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อดิล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อดุลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อนันต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อนาวิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อนุรักษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อนุวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อนุสรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อรุณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อันด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อับดุลเลาะ เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อับดุลเลาะห เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อัสรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อาณัต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อาดือนัน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อารีฟ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อาลิฟ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อาฮาหมัดฮาซบั ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อํานวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 3  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

อิทธิปญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อิมรอน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อิมรอน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อิลยาส เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อิสมาแอ เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อิสมาแอล เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อุดม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อุธรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เอกรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ฮัซซัน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ฮาซัน เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

วิศรุต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
 
ตารางผนวกที่ 4  ช่ือจริง  ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา  ภาษาทีใ่ช  และการพบ

อักษรกาลกณิขีองชาวไทยมสุลิมเพศหญิง 
 

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

การีมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

กุลวาณ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ขนิษฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ขนิษฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ขนิษฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จริยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จันทนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

จันทิมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จุฑา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จุไร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

จุไร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ชนิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชนิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชมีม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ชาฮีดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ชีรีน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เปอรเซีย) พบ 

ซาฟูรอ ไมทราบ อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ไซนับ เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ไซนุน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ณภัทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ดวงใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ดวงดาว ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ดาริกา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ดีนา เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

เดียนา เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ตอบีบะห ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ตัสนีม เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ทวินันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

นภัสวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นภาภรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

นัสรีน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

นาดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

นาเดีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

นิสรีน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

นุสรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นูรียา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

บังอร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

บุญสง เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

บุศรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปนัดดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปริณดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปทมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปารวี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปยะดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พลอย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

พิชญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ฟาติมา เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ฟารีดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ฟูซียฮ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ภรณทิพย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มณีพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มณีรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มนทกานติ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มั่นจิตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

มารศรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มารีนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

มาลินี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มีนา เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

มีนา เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

ยัสมี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

ยุวรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

รอปอะ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

รัชนี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

รัตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

รัตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โรสลีนา ไมทราบ ไมทราบ ไมพบ 

ลัดดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลัดดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วณดิา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วรางรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วลัยพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วัชรี เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

วาณ ี เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วาสนา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วาสนา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต พบ 

วิมลรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วีรยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ศรีจันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศิริกานดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศิริพรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศิริรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศุภวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สมฤดี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สายสมร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สาวินันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุกัญญา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุฑารัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุดใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สุดฤทัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สุธิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนิสา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุปราณี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุพัตรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุภาพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุภาวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุภาวิตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุรีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวธิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวนันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 4  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

เสาวคนธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เสาวลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

องุน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

องุน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

อภินันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อมรา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรนุช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อรุณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อัจฉรา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

อัญชลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อันเดรีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อัสมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อัสมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อาดีวา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อินอาม เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) พบ 

อิสลาห เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อาหรับ) ไมพบ 

อุดมลักษณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 5  ช่ือจริง  ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา   ภาษาทีใ่ช  และการพบ
อักษรกาลกณิขีองชาวไทยคริสตเพศชาย 

 

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

กร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กรพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กอง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

กันต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กิตต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กิตต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กิตติคุณ เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

กิตติคุณ เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

กิตติคุณ เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

กิตติศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ไกรศร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ขวัญชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

จตุภูม ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จรูญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

จารุพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จิระศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จิระศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จิระศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ฉัตรกาญจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชนายุส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชัยณรงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชัยพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ชานนท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ณัฐพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ณัฐวฒุ ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ดวงทิพย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ดาวิด เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (ฮีบรู) พบ 

ดุสิต เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ทว ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทศพร เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

ทูล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

เทพฤทธิ์ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ไทยชนะ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ธนากร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ธนาวุฒ ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธนิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธาตรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธีรวุธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

นับคุณ เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นิติพัชร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

นิวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

บัญชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ปณัฐพงษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปรเมศร เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประชิด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ประทีป ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประมวล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

ประวิทย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประสงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรีชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปรีดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปวิณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปติกุล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปเตอร เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (อังกฤษ) ไมพบ 

เปรมศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พงศทัศน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พลรุงเรือง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

พัชรพล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พัสกร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พารัฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

พิเชฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิทักษ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิพัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พิริยะพงศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พิษณพุงษ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิสุทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ไพรัช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มานิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ยงยุทธ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ยุทธศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

รวิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เรืองยศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

เรืองศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

วทัญู ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วรุตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วสันต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วัฒนศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิคริสต เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (บาลี-สันสกฤตกับอังกฤษ) พบ 

วิโรจน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วิวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วีระชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วีระศักดิ ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

วุฒิชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศักดิ์ชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศิริวัฒน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศิลา เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต พบ 

สถาปน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สถิต เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สมเกียรต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมเกียรต ิ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

สมคิด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมิง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (มอญ) พบ 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สมิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สรรชัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

สวน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สันติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สิทธิชัย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สิริ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุเขต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุคริสต เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (บาลี-สันสกฤตกับอังกฤษ) ไมพบ 

สุชาติกุล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุชาย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สุเทพ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุเทพ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

สุธีวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุรมนตรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรวิทย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรศักดิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรศักดิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุรสิทธิ์ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

โสรฐ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โสวิท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

องอาจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

อนุชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 5  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

อาคม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อุทัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เอก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
 
ตารางผนวกที่ 6  ช่ือจริง  ความหมายในดานความเกี่ยวของกับศาสนา   ภาษาทีใ่ช  และการพบ

อักษรกาลกณิขีองชาวไทยคริสตเพศหญิง 
 

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

กนกวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กมลทิพย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กรภรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กรรณิกา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กาญจนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กานดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กิตติญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

กุรุพินท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

กุศลิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

แกวใจ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

แกวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

แกวตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ขวัญนภัส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ขวัญนิมิตต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

คนึงนิตย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จรีรัตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

จันทรสวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

จารุวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จารุวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

จําเนียร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

จําลอง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

จิตสินี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จินตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จินตนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

จิรพรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชมพูนุท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชลชาติ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชลดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ชลธิชา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชลเรขา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชลิตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ชิดชนก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ชินดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ชุติมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ญานี เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ณัฎฐา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ดวงเดือน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

ดวงรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ดารารัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทฤศยมน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ทัศนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ทัศนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ทิพวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธานีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ธารารัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ธาริน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ธิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นงณภัส ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นทีพร เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นพมาศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นพรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นภาดล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นริศรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นวลจันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นันทิยา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

น้ําทิพย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

นิตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

นิติพร เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

บวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (จีน) ไมพบ 

บุญเรือง เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

บุศรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เบญจพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปนัสพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปภาณยี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

ประทีป ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประทีป ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ประไพพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ(เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 

ปราณี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมทราบ 

ปริญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ปริศนา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปทมา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปทมาพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปาริชาติ เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

ปยพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปยวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปยาภรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ปุณยา เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พุทธ) บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ผกามาศ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 

ผองศรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ผองศรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

พรธีรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พรลินีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พรสวรรค เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พวงเพ็ญ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (ไทยกับเขมร) ไมพบ 

พักตรวด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมทราบ 

พัทราพิตร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

พิมประภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

พิมพนิต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 



 
 
 

131 

ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

พิสมัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เพ็ญนภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 

เพ็ญพิไล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

แพรวไพลิน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

ไพรินทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ภคมน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ภุมรินทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

มนัสนันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มะลิวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มาริสา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

มาริสา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ยินด ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

โยทะกา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

รัชฎาพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

รุงรัศมี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

รุงฤดี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

รุงฤทัย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ลักขณา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลัดดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ลาวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ลําไย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

วทัญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรรณ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วรสุดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 



 
 
 

132 

ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

วรางคณา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วันประภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

วิจิตรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิมลรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

วิไล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) พบ 

แววมณ ี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย พบ 

ศรีจันทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศรีพลอย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

ศศิธร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศศิวีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศิรินุช ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศิริพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

ศิริรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

ศุภราพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สกุล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สงบ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

สมคิด ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย ไมพบ 

สมทรง ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (ไทยกับเขมร) พบ 

สมพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 

สมรจิตต ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สมิตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สราทร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สองเนตร เกี่ยวกับศาสนาของตน บาลี-สันสกฤตกับไทย ไมพบ 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

สิริชนก ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สิริพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สิริพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุชาดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุชาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุธิดา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุธีวัลย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุนันท ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุปรียา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุพรพรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุภาภรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุภิตรา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุมณี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุมาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

สุมาลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรภี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรางรัตน เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

สุรีพร เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ) บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิตรี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิมล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

สุวิไล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรบาลี-สันสกฤต) ไมพบ 

เสงี่ยม ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมรกับบาลี-สันสกฤต) พบ 
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ตารางผนวกที่ 6  (ตอ) 
   

ชื่อจริง 
 

ความหมายในดานความเกี่ยวของ 
กับศาสนา 

ภาษา 
 

กาลกิณี 
 

เสวียน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา ไทย พบ 

เสาวนีย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

เสาวณยี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

เสาวณยี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

โสภา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อมรทิพย เกี่ยวกับศาสนาอื่น(พราหมณ)  บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อมรรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต พบ 

อรกุล ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรวรรณ ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรษา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรอนงค ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อรัญญา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อัญชลี ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อาณิตา ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อํานวย ไมเกี่ยวของกบัศาสนา อ่ืนๆ (เขมร) ไมพบ 

อิสยาห เกี่ยวกับศาสนาของตน อ่ืนๆ (ฮีบรู) ไมพบ 

อุบลรัตน ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 

อุไรพร ไมเกี่ยวของกบัศาสนา บาลี-สันสกฤต ไมพบ 
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ประวัติการศึกษาและการทํางาน 
 
ช่ือ –นามสกุล นางสาวกุลฏา พิทักษล้ิมสกุล 
วัน เดือน ป ที่เกิด 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2525 
สถานที่เกิด  จังหวดักรุงเทพมหานคร 
ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสารมวลชน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  
  
  
  

 
 




