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 The purposes of this research are to explore strategies used in Thai monk naming, 

study meanings of Thai monk names, and compare strategies and meanings of Thai monk 

names in four regions. Data used for analysis are 2,000 monk names collected from four 

provinces: Chiang Mai, Maha Sarakham, Nakhon Pathom, and Nakhon Si Thammarat, 

representing respectively the Northern, Northeastern, Central and Southern regions of 

Thailand. 

 The results of the analysis show that there are four criteria in Thai monk naming: day 

of birth, day of ordaining, name, and surname. The four criteria used in Thai monk naming are 

classified into two strategies. First, Thai monk naming is based on only one of the four criteria: day of 

birth, day of ordaining, name, and surname. Second, Thai monk naming is based on two of the four 

criteria: day of birth and name, day of birth and surname, day of ordaining and name, day of 

ordaining and surname, and name and surname. The most popular strategy found in this analysis is 

Thai monk naming based on day of birth. However, there are some Thai monk names which are 

based on none of the criteria. The comparison of Thai monk naming in the four regions of Thailand 

shows that the most popular strategy of all four regions is based on the day of birth. 

 As for the meanings, Thai monk names’ meanings can be classified into eight groups: 

Dharma, wisdom, auspiciousness and progress, honor and power, beauty, happiness, 

perseverance, and patience. The most popular group of meaning is Dharma. The comparison of 

Thai monk names’ meanings reveals that all of the four regions of Thailand belong to the eight 

groups of meaning, and the most popular group of meaning is Dharma. 

 The above findings reflect belief about auspiciousness and inauspiciousness as stated 

in “Tamra Taksa”, values about satisfactory characteristics, and values about satisfactory things. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ในสังคมไทยนั้นคนไทยใหความสําคัญกับชื่อของบุคคลเปนอยางมาก เนื่องจากชื่อเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับใชในการเรียกขานและใชจําแนกบุคคลเพื่อความสะดวกและความถูกตองในการ
ส่ือสาร อีกทั้งคนในสังคมยังมีความเชื่อวาชื่อมีความสัมพันธกับตัวบุคคลอีกดวย โดยช่ือท่ีดีจะเปน
สิริมงคลชวยใหเจาของชื่อมีชีวิตที่ดี มีความสุข ในขณะเดียวกันชื่อที่ไมดีเปนกาลกิณีก็อาจทําให
เจาของชื่อมีความทุกขได1 
 ช่ือของคนในสังคมไทยมีทั้งชื่อจริงและชื่อเลน โดยช่ือจริงจะมีการตั้งดวยวิธีการตาง ๆ 
เพื่อใหไดช่ือที่ดี มีความเปนสิริมงคล ทั้งนี้วิธีการตั้งชื่อที่เปนที่นิยม คือ การตั้งชื่อตามตําราทักษา 
ดังที่สุภาพรรณ ณ บางชาง กลาวไววา “ลักษณะที่นิยมกันมากที่สุด คือเลือกใชภาษาในการตั้งชื่อให
ถูกตองตามคัมภีรนามทักษาปกรณ”2 สวนชื่อเลนนั้นเกิดขึ้นโดยมีความสัมพันธกับชื่อจริง กลาวคือ
เมื่อช่ือจริงมีจํานวนพยางคมากขึ้น มีขนาดยาวขึ้น ทําใหใชเรียกไมสะดวก จึงตั้งชื่อเลนขึ้นเพื่อความ
สะดวกสําหรับใชในการเรียกขาน3  

นอกจากชื่อจริงและชื่อเลนแลว สําหรับผูชายไทยยังอาจมีช่ืออีกประเภทหนึ่งซ่ึงไดมาจาก
การบวช โดยสืบเนื่องมาจากคนไทยนับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้เมื่อผูชายไทยมีอายุครบ 20 ปบริบูรณก็
มักจะบวชเปนพระภิกษุตามประเพณี เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยในการนี้จะมีการตั้งชื่อใหผู
บวชขึ้นใหมโดยเฉพาะ เรียกวา “นามฉายา” 
 “นามฉายา” เปนชื่อสําหรับพระสงฆที่ไดจากการบวช ตั้งขึ้นเปนภาษาบาลี โดยมีพระ
อุปชฌายเปนผูตั้งให สาเหตุที่ตองตั้งนามฉายาเปนภาษาบาลีนั้น เปนเพราะวาในการประกอบพิธี

                                                 
1สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ

กาลกิณีในชื่อของคนไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 1. 

2สุภาพรรณ ณ บางชาง, การใชภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย (กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2527), 107. 

3วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั้งช่ือของคนไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 168. 
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บวชพระกรรมวาจาจารยจะตองกลาวชื่อผูบวชในการสวดกรรมวาจาซึ่งก็คือการสวดภาษาบาลีเพื่อ
ประกาศใหคณะสงฆทราบและลงมติใหผูบวชเปนพระภิกษุโดยสมบูรณ4 
 นามฉายาที่พระอุปชฌายตั้ ง ให ผูบวชนั้น  จากการศึกษา เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย  โครงการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย พ.ศ. 2541 พบวาการตั้งนาม
ฉายานั้นตั้งขึ้นอยางมีหลักเกณฑ โดยไดกลาวถึงหลักเกณฑการตั้งนามฉายาไว 4 ประการ5 ดังนี้ 
 1. การตั้งนามฉายาตามชื่อ นิยมใชในกรณีที่พระอุปชฌายพิจารณาเห็นวาชื่อของผูบวชเปน
ภาษาบาลีอยูแลว และสามารถนํามาตั้งเปนนามฉายาได เชน 

 ชื่อผูบวช       นามฉายา 
   กมล    กมโล 
   ภาสกร    ภาสกโร 
   อภิชัย    อภิชโย 
   วิรัช    วิรโช 
   คณิต    คณิโต 
   ธนากร    ธนากโร 
   มานัส    มานโส 
   สมพร    สมวโร 
   วิสิฐ    วิสิฏโฐ 
 2. การตั้งนามฉายาตามนามสกุล นิยมใชในกรณีที่พระอุปชฌายพิจารณาเห็นวานามสกุล
ของผูบวชมีรูปศัพทเปนภาษาบาลี สามารถนํามาตั้งเปนนามฉายาได เชน 

นามสกุลผูบวช        นามฉายา 
   ชัยมงคล   ชยมงฺคโล 
   เทวกุล    เทวกุโล   

บุญมงคล   ปฺุญมงฺคโล 
เขมธร    เขมธโร 
กสิยพงศ   กสิยวํโส 

   พลานุกร   พลานุกโร 
                                                 

4ทวี พลรัตน, ชุมพล อนุกานนท และกัณหา ชานอย, รวบรวม, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาพระ
อุปชฌาย โครงการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย พ.ศ.2541 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรมการศาสนา, 2541), 
115. 

5เรื่องเดียวกัน, 115-137. 
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   นามสกุลผูบวช        นามฉายา 
   สาครินทร   สาครินฺโท 
   สุขุมานนท   สุขุมานนฺโท 

สิริเวชกุล   สิริเวชฺชกุโล 
 3. การตั้งนามฉายาตามชื่อและนามสกุลผสมกัน นิยมใชในกรณีที่พระอุปชฌายไดพิจารณา
เห็นวาชื่อและนามสกุลของผูบวชสมควรจะนํามาผสมกันแลวตั้งเปนนามฉายา เชน 
  ชื่อผูบวช  นามสกุลผูบวช  นามฉายา 
  วิชัย   กุลศรี   วิชยกุโล 
  วีระศักดิ์   อโนมะศิริ  อโนมวีโร 

วิจิตร   ชางสาร   วิจิตฺตสาโร 
  อนันต   บุญเจริญ  อนนฺตปฺุโญ 
  นิยม   กรุงวงศ   นิยมวํโส 
  อดุล   บุญถนอม  อตุลปฺุโญ 
  ปติ   วัฒนรัตน  ปติวฑฺฒโน 
  กิติศักดิ์   มงคลรบ  กิตฺติมงฺคโล 
  วีระ   จิตไพฑูรย  วีรจิตฺโต 
 4. การตั้งนามฉายาตามวันเกิด นิยมใชหลักเกณฑตามตําราทักษา โดยจะใชอักษรวรรค
บริวารตามวันเกิดของผูบวชแตละคนมาขึ้นตนนามฉายา แลวหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณี ยกเวนผู
ที่เกิดวันจันทรที่มีอักษรวรรคกาลกิณีเปนสระ อะ อา อิ อี อุ อู เอ และโอ ที่ไมสามารถหลีกเล่ียง
อักษรวรรคกาลกิณีได เนื่องจากการตั้งนามฉายานั้นจะตองมีสระประกอบดวยเสมอ ดังนั้นจึงยอม
ใหนามฉายาของผูที่เกิดวันจันทรมีอักษรกาลกิณีได เพียงแตหามนํามาใชขึ้นตนนามฉายา การตั้ง
นามฉายาตามวันเกิด เชน 
  4.1 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันอาทิตย ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปนสระ 8 ตัวคือ อะ 
อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ ไดรับนามฉายาวา อภินนฺโท อกิฺจโน อธิมุตฺโต 
อนามโย อนงฺคโณ อตฺตทโม อาภายตฺโต อาภานนฺโท อิณมุตฺโต อิทฺธิเตโช อิทฺธิญาโณ อุตฺตโม   
อุทคฺโค อุทาโน เอกกคฺคจิตฺโต โอทาโน  เปนตน 
  4.2 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันจันทร ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ไดรับนามฉายาวา กตนาโถ กมฺมสุโภ กตกุสโล         
กฺวิวํโส กิตฺติสุขุโม  ขนฺตยาภิรกฺโข ขนฺติมโน คเวสโก คุณยุตฺโต คุเณสโน คุตฺตสีโล เปนตน 
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  4.3 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันอังคาร ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง ไดรับนามฉายาวา จรณธมฺโม จนฺทูปโม เจตนาสุโภ ฉฬภิฺโญ 
ฉินฺนาลโย ชยานนฺโท ชินทตฺโต ฌานรโต ฌานาภิรโต ญาณเมธี ญาณาโภ ญาโณภาโส เปนตน 
  4.4 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันพุธกลางวัน ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ ไดรับนามฉายาวา ฐานงฺกโร ฐานารโห ฐานิโย ฐิตขนฺติ ฐิตป
สาโท  ฐิตสุขี ฐิตวินโย ฐิตุสฺสาโห ณฏฐิโก เปนตน 
  4.5 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันพุธกลางคืน ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ย ร ล ว มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน ป ผ พ ภ ม ไดรับนามฉายาวา ยสินฺโท ยติกโร ยสินฺธโร ยสวฑฺฒโก รติโก 
รกฺขิตจิตฺโต โรจนวุฑฺฒิ รณฺชโห โรจนสิริ รตนรํสี วิสุทฺธวีริโย วีตโรโค วิชฺชาธโร วิสุทฺธหทโย 
เปนตน 
  4.6 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันพฤหัสบดี ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น ไดรับนามฉายาวา ปภสฺสโร ปภากโร ปฺญาสิริ ปยภาณี    
ผาสุกวิหาโร ผลญาโณ ภูริปฺโญ ภูริวฑฺฒโก มหิสฺสโร มหาปคุโณ มหชฺฌาสโย มเหสกฺโข เปนตน 
  4.7 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันศุกร ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ  มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ย ร ล ว ไดรับนามฉายาวา สมนฺตปาสาทิโก โสภณคุโณ สมตฺโถ สมจิตฺโต สุทสฺสี 
สุเขธิโต สุหชฺโช สุทฺธุสฺสาโห โสภณคุโณ หาสธมฺโม หิเตสี เปนตน 
  4.8 การตั้งนามฉายาคนเกิดวันเสาร ซ่ึงมีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ไดรับนามฉายาวา เตชธมฺโม ตปสมฺปนฺโน ติกฺขปรกฺกโม ติสฺสโร 
ถามวโร ถาวรสุโข  ถิรสทฺโธ ทยาพหุโล ทินฺนวโร เทวสิริ ธมฺมทสฺสี ธีรปฺโญ ธีรงฺกุโร นริสฺสโร 
เนปกฺโก นนฺโท  เปนตน 
 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาเอกสารอื่นและนามฉายาบางสวนผูวิจัยพบการตั้งนามฉายาที่
อยูนอกเหนือกฎเกณฑตาง ๆ ดังที่ไดกลาวมาขางตน อาทิ การตั้งนามฉายาที่นําชื่อของผูบวชกับ
นามฉายาของพระอุปชฌายมาผสมกัน เชน ผูบวชชื่อ “ประสิทธ” นามฉายาของพระอุปชฌายคือ 
“กิตฺติโสภโณ” นามฉายาที่ผูบวชไดรับคือ   “กิตฺติสิทฺโธ” ซ่ึงเปนการนําคําแรกของนามฉายาของ
พระอุปชฌายมาผสมกับพยางคทายของชื่อผูบวช6 หรือการตั้งนามฉายาที่พิจารณาจากวันเกิดและ
ความหมายที่สัมพันธกับชื่อผูบวช เชน ผูบวชชื่อ “อํานาจ” เกิดวันพุธกลางวัน ไดรับนามฉายาวา 
“ฐานวโส” ซ่ึงนามฉายาดังกลาวตรงกับหลักการตั้งนามฉายาคนเกิดวันพุธกลางวันที่จะขึ้นตนดวย
อักษร ฏ ฐ ฑ ฒ หรือ ณ และเมื่อพิจารณาความหมายของนามฉายาที่หมายถึง “ผูมีอํานาจเปนที่ตั้ง” 

                                                 
6ประสิทธ กิตติสิทโธ, ทฤษฎีการตั้งชื่อ (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาบรรณาคาร, 2533), 51. 
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ก็จะพบวามีความสัมพันธกับชื่อของผูบวชดวย จากขอคนพบดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจวาในการตั้ง
นามฉายาจะมีหลักเกณฑใดที่อยูนอกเหนือหลักเกณฑดังที่กลาวขางตนอีกหรือไม 
 อนึ่ง ในประเทศไทยมีวัดและมีผูนับถือศาสนาพุทธกระจายอยูทั่วไปในทุกภูมิภาค ซ่ึงแต
ละภูมิภาคจะตองมีการตั้งนามฉายาใหแกผูบวช ทั้งนี้จากการสัมภาษณผูมีความรูในการตั้งนาม
ฉายาและจากการศึกษานามฉายาเบื้องตนจากเอกสารทะเบียนประวัติพระภิกษุพบวาในแตละ
ภูมิภาคจะมีกลวิธีการตั้งนามฉายาทั้งที่ตรงและไมตรงตามหลักเกณฑที่กลาวไวในเอกสาร
ประกอบการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย โครงการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย พ.ศ. 2541 
กลาวคือ มีการตั้งนามฉายาตามชื่อ ตั้งนามฉายาตามนามสกุล รวมถึงมีการตั้งนามฉายาตามตํารา
ทักษา โดยจะนําอักษรบริวารประจําวันเกิดของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายาตรงกับหลักเกณฑดังกลาว 
แตก็มีการตั้งนามฉายาที่ไมตรงตามหลักเกณฑดังกลาวดวย เชน ภาคเหนือปรากฏการตั้งนามฉายา
โดยพิจารณาจากวันเกิดและตัวอักษรตัวแรกของชื่อ อาทิ ผูบวชชื่อ “สมมาตร” เกิดวันศุกร ไดรับ
นามฉายาวา “สนฺตมโน” ซ่ึงตรงกับหลักการตั้งนามฉายาคนเกิดวันศุกรและตรงกับอักษรตัวแรก
ของชื่อผูบวชคือขึ้นตนดวย “ส”  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวามีการตั้งนามฉายาที่ไมตรงตาม
หลักเกณฑใด ๆ อาทิ ผูบวชชื่อ “รณชัย จริงกรณพานิช” เกิดวันศุกร ไดรับนามฉายาวา “ธมฺมสโร” 
มีความหมายวา “ผูระลึกถึงธรรม” ซ่ึงไมตรงกับหลักเกณฑใด ๆ สวนภาคกลางมีการตั้งนามฉายาที่
สัมพันธกับวันที่ประกอบพิธีบวช โดยจะนําอักษรบริวารประจําวันที่ประกอบพิธีบวชมาใชขึ้นตน
นามฉายา อาทิ ผูบวชชื่อ “ฝน” อุปสมบทวันอาทิตยที่มีสระอะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เปนอักษรบริวาร 
จึงไดรับนามฉายาวา “อินฺทโชโต” ในขณะที่ภาคใตมีการนําอักษรตัวแรกของชื่อมาใชขึ้นตนนาม
ฉายา อาทิ ผูบวชชื่อ “ประเสริฐ” ไดรับนามฉายาวา “ปฺญาพโล” เปนตน  

จากการศึกษาเบื้องตนดังกลาวจะเห็นไดวาในแตละภูมิภาคมีการตั้งนามฉายาทั้งที่
เหมือนกันและแตกตางกัน จึงเปนที่นาสนใจวาวัดในแตละภูมิภาคนั้นมีหลักเกณฑในการตั้งนาม
ฉายาที่เหมือนหรือแตกตางกันอยางไร นอกจากนี้ผูวิจัยพบวายังไมมีผูใดศึกษาการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆมากอน ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องดังกลาว โดยจะศึกษาการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆในแตละภูมิภาค ทั้งดานกลวิธีการตั้งและความหมายของนามฉายา เพื่อใหเขาใจกลวิธีและ
วัฒนธรรมทางภาษาในการตั้งนามฉายาอยางละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 
  
ความมุงหมายของการวิจัย 

1. เพื่อวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
2. เพื่อวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย 
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3. เพื่อเปรียบเทียบกลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย
ในแตละภูมิภาค 

 
สมมุติฐานของการวิจัย 

1. การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญสัมพันธกับตําราทักษา คือ ใชอักษรวรรค
บริวารตามวันเกิดขึ้นตนนามฉายา  

2. ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม  
3. กลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภูมิภาคมี

ความแตกตางกัน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ศึกษานามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภูมิภาคตามหลักการแบงเขตการปกครองของ

กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  ซ่ึ งแบ ง เป น  4  ภาค  ได แก  ภาค เหนื อ  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยกําหนดใหหนึ่งจังหวัดที่มีความสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาเปนตัวแทนของแตละภูมิภาค เรียงตามลําดับดังนี้ เชียงใหม มหาสารคาม นครปฐม 
และนครศรีธรรมราช 

2. ศึกษานามฉายาที่ไดจากทะเบียนประวัติพระภิกษุของวัดที่มีพระอุปชฌายและอยูในเขต
อําเภอเมืองในจังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาค จังหวัดละ 4 วัด ดังนี้จังหวัดเชียงใหม ไดแก 
วัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) วัดสวนดอก วัดรํ่าเปง (ตโปทาราม) และวัดพระสิงหวรมหาวิหาร 
จังหวัดมหาสารคาม ไดแก วัดอภิสิทธิ์ วัดปจฉิมทัศน วัดศรีสวัสดิ์ และวัดธัญญาวาส จังหวัด
นครปฐม ไดแก วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร วัดหวยจระเข วัดใหมปนเกลียว และวัดพะเนียง
แตก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก วัดหนาพระบรมธาตุ วัดหนาพระลาน วัดวังตะวันออก 
และวัดมุมปอม 

3. ศึกษานามฉายาตั้งแตป 2541-2550 โดยสุมตัวอยางขอมูลนามฉายาจากทะเบียนประวัติ
พระภิกษุจังหวัดละ 500 นามฉายา รวม 4 จังหวัดเปนจํานวนทั้งส้ิน 2,000 นามฉายา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 พระสงฆไทย หมายถึง พระภิกษุผูอุปสมบทในพระพุทธศาสนาและจําพรรษาอยูใน
ประเทศไทย โดยไมจํากัดกลุมชาติพันธุ เชื้อชาติและสัญชาติ  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. รวบรวมและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย 
2. รวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1 พิจารณาพื้นที่ที่ใชในการเก็บขอมูลตามหลักการแบงเขตการปกครองของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต  จากนั้นผูวิจัยกําหนดเลือกจังหวัดหนึ่งจังหวัดที่มีความสําคัญทางพระพุทธศาสนาเปน
ตัวแทนของแตละภูมิภาค ไดจังหวัดที่จะใชเปนพื้นที่ในการเก็บขอมูลรวม 4 จังหวัด ไดแก 
เชียงใหม มหาสารคาม นครปฐม และนครศรีธรรมราช ซ่ึงทั้ง 4 จังหวัดที่กําหนดเลือกนั้นมี
ความสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดังนี้ 

 จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานจังหวัดหนึ่งของ
ภาคเหนือ  กอตั้งขึ้นโดยพญามังรายในปพุทธศักราช 1893 เพื่อใชเปนราชธานีของอาณาจักรลานนา 
จังหวัดเชียงใหมมีความสําคัญทางพระพุทธศาสนา กลาวคือในรัชกาลของพญากือนา พระองคทรง
แตงราชทูตถือพระราชสาสนไปทูลพระมหาธรรมราชาลิไทแหงกรุงสุโขทัยเพื่อขออาราธนาพระ
สุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนาถึงสองครั้ง ในการนี้พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศที่พระสุมน
เถระนํามาเผยแผในนครเชียงใหมไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ทําใหนครเชียงใหมกลายเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาในอาณาจักรลานนา บรรดาหัวเมืองใกลเคียง อาทิ ลําพูน ลําปาง 
เชียงราย เชียงแสน และเชียงของ ก็ไดปรับเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแบบนครเชียงใหม เมื่อ
ส้ินรัชกาลพญากือนา กษัตริยพระองคอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนพญาติโลกราช พระยอดเชียงราย หรือพระ
เมืองแกวก็ไดทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาเรื่อยมา ทําใหพระพุทธศาสนาในนครเชียงใหมมีความ
เจริญรุงเรืองสืบมาถึงปจจุบัน7 

 จังหวัดมหาสารคาม เปนจังหวัดที่เปนที่ตั้งของเมืองนครจัมปาศรีซ่ึงเปนเมืองที่
พระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรือง โดยในสมัยที่พระศรีชยวรมัน (พระเจาศรีชัยพรหมเทพ) ครอง
เมืองนครจัมปาศรี พระองคทรงสงเสริมพระพุทธศาสนาดวยการสรางพระธาตุเจดียและหลอผอบ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว8 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2522 กรมศิลปากรไดขุดพบพระบรม
สารีริกธาตุมีสัณฐานดังเกล็ดแกว บรรจุอยูในผอบ 3 ช้ัน ประดิษฐานอยูที่พระสถูปเจดียที่ตําบล    
นาดูน อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ทําใหเชื่อกันวาบริเวณดังกลาวเปนที่ตั้งของเมืองนคร     
                                                 

7อุดม รุงเรืองศรี, “พุทธศาสนาในลานนา,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ  โดยมูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 9 (2542) : 4715-4728. 

8วีรพงษ  สิงหบัญชา  และคณะ ,  รวบรวม ,  พระธาตุนาดูน  พุทธมณฑลอีสาน ,  พิมพครั้ งที่  3 
(มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ, 2539), 32-33. 
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จัมปาศรีที่มีความเจริญรุงเรืองมาแตครั้งอดีต การขุดพบพระบรมสารีริกธาตุครั้งนี้ทําใหมีการสราง
พระสถูปเจดียขึ้นใหมใหมีความมั่นคง ซ่ึงชาวจังหวัดมหาสารคามและคนทั่วไปเรียกพระสถูปเจดีย
นี้วา “พระธาตุนาดูน” นอกจากนี้ยังไดจัดสรางโครงการพุทธมณฑลอีสานขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9 โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็น
วาพระธาตุนาดูนตั้งอยูบริเวณใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีแหลงโบราณคดีตั้งอยู
จํานวนมากจึงมีมติใหพระธาตุนาดูนเปนพุทธมณฑลอีสานเมื่อป พ.ศ. 253010 

 จังหวัดนครปฐม เปนเมืองโบราณที่มีความเจริญรุงเรืองและเปนศูนยกลางทาง
พระพุทธศาสนาขนาดใหญ ทั้งนี้ในราวพุทธศตวรรษที่ 3 พระเจาอโศกมหาราชไดทรงสงพระ
เถรานุเถระออกประกาศพระพุทธศาสนาไปยังดินแดนตาง ๆ นอกประเทศอินเดีย โดยสายหนึ่งได
สงพระโสณเถระและพระอุตตรเถระกับพระภิกษุจํานวนหนึ่งมาเผยแผพระพุทธศาสนายังดินแดน
สุวรรณภูมิ11 อนึ่งจากการขุดคนพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในจังหวัดนครปฐม  เชน 
ธรรมจักรกับกวางหมอบ แทนหินอันเปนอาสนะบูชา สถูป ศิลาจารึกพระธรรมภาษามคธ คาถา
เยธมฺมา และองคพระปฐมเจดียซ่ึงเปนหลักฐานที่แสดงวาพระพุทธศาสนาไดเร่ิมขึ้นแลว ณ ดินแดน
แหงนี้12 ทําใหนักประวัติศาสตรและนักโบราณคดีมีความเห็นวา ดินแดนสุวรรณภูมิที่พระเจาอโศก
มหาราชไดทรงสงสมณทูต คือ พระโสณเถระและพระอุตตระเถระมาเผยแผพระพุทธศาสนานั้นก็
คือบริเวณเมืองนครปฐมนี้เอง13 

 จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือแควนตามพรลิงค เปนเมืองเกาแกที่มีความสําคัญทั้ง
ทางประวัติศาสตร โบราณคดี ศาสนา และการคามาแตโบราณ โดยในพุทธศตวรรษที่ 18-19 
พระพุทธศาสนาลัทธิหินยานแบบลังกาวงศไดแผขยายมาถึงแควนตามพรลิงค เปนเหตุใหประชาชน
หันมานับถือพระพุทธศาสนาลัทธิหินยานมากขึ้น ประกอบกับกษัตริยผูครองเมืองก็ทรงเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีการทํานุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนาใหแพรหลายจนไดรับการ
ถวายพระราชอิสริยยศวา “พระเจาศรีธรรมาโศกราช” อันเปนเหตุใหแควนตามพรลิงคเปลี่ยนชื่อมา
                                                 

9ธวัช ปุณโณทก, รวบรวม, “นาดูน, พระธาตุ : ศิลปกรรม,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน โดย
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 10 (2542) : 2039-2048. 

10กรมวิชาการ, ตักสิลา มหาสารคาม สะดืออีสาน (กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2546), 67.  
11จํานงค ทองประเสริฐ, “ศาสนาพุทธในภาคกลาง,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง โดยมูลนิธิ

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 13 (2542) : 6295-6316. 
12นําพวัลย กิจรักษกุล, “นครปฐม, จังหวัด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง โดยมูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 6 (2542) : 2876-2889. 
13เริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี, บรรณาธิการ, แนะนําจังหวัดนครปฐม (นครปฐม : โรงพิมพเพชรเกษม

การพิมพ, ม.ป.ป.), 4-12. 
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เปน “ศรีธรรมราช” หรือ “นครศรีธรรมราช” ตามพระนามของพระองค14 ความเจริญรุงเรืองของ
พระพุทธศาสนาในนครศรีธรรมราชนั้นปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ 1 วาเมื่อครั้งพอขุน
รามคําแหงมหาราชมีพระราชประสงคจะทรงทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในกรุงสุโขทัย พระองคก็
ทรงอาราธนาพระเถระจากนครศรีธรรมราชไปเผยแผพระพุทธศาสนา ดังขอความวา “พอขุน
รามคําแหง กระทําโอยทานแกพระมหาเถรสังฆราชปราชญเรียนจบปฎกไตร หลวกกวาปูครูใน
เมืองนี้ ทุกคนลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา...”15 ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวานครศรีธรรมราชนั้นเปน
ศูนยกลางของพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญอีกแหงหนึ่งของไทย 

 2.2 เลือกวัดที่ใชในการเก็บขอมูล โดยเลือกวัดที่อยูในเขตอําเภอเมืองของแตละ
จังหวัดที่กําหนดขางตนและเปนวัดที่มีพระอุปชฌายจําพรรษาอยูในวัดนั้น จังหวัดละ 4 วัด โดยการ
สุมดวยวิธีการจับสลาก รวมทั้งส้ิน16 วัด ดังนี้ จังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดสวนดอก วัดรํ่าเปง    
(ตโปทาราม) วัดพระสิงหวรมหาวิหาร และวัดศรีโสดา จังหวัดมหาสารคาม ไดแก วัดอภิสิทธิ์ วัด
ปจฉิมทัศน วัดธัญญาวาส และวัดนาควิชัย จังหวัดนครปฐม ไดแก วัดพระประโทณเจดีย วัดหวย
จระเข วัดใหมปนเกลียว และวัดพะเนียงแตก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก วัดแจง วัดหนา
พระบรมธาตุ วัดวังตะวันออก และวัดเสมาเมือง 

 อยางไรก็ตาม เมื่อผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลตามวัดตาง ๆ ที่ไดจากการสุมตัวอยาง
ดวยวิธีการจับสลากดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาวัดบางวัดไมไดจัดเก็บขอมูลประวัติพระภิกษุที่บวช
ในแตละปไว ทําใหวัดที่ใชในการเก็บขอมูลในแตละจังหวัดไมครบ 4 วัดตามที่กําหนดไว ดวยเหตุ
นี้ผูวิจัยจึงสุมเลือกวัดในแตละจังหวัดอีกครั้งดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ กลาวคือผูวิจัยจะเดินทางไป
วัดที่มีพระอุปชฌายวัดอ่ืน ๆ หากสอบถามแลวพบวาวัดนั้น ๆ จัดเก็บขอมูลประวัติพระภิกษุไว 
ผูวิจัยจะเลือกวัดนั้นเปนวัดที่ใชในการเก็บขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัยทําเชนนี้จนไดวัดที่ใชในการเก็บขอมูล
ครบจังหวัดละ 4 วัด ซ่ึงผลจากการสุมทั้ง 2 วิธี ไดวัดที่ใชในการเก็บขอมูลในแตละจังหวัดดังนี้
จังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดอุโมงค (สวนพุทธธรรม) วัดสวนดอก วัดร่ําเปง (ตโปทาราม) และวัด
พระสิงหวรมหาวิหาร จังหวัดมหาสารคาม ไดแก วัดอภิสิทธิ์ วัดปจฉิมทัศน วัดศรีสวัสดิ์ และวัด
ธัญญาวาส จังหวัดนครปฐม ไดแก วัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร วัดหวยจระเข วัดใหมปน
เกลียว และวัดพะเนียงแตก และจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก วัดหนาพระบรมธาตุ วัดหนาพระ
ลาน วัดวังตะวันออก และวัดมุมปอม 

                                                 
14ปรีชา นุมสุข, “นครศรีธรรมราช, จังหวัด,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต โดยมูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 8 (2542) : 3598-3616. 
15อดิศักดิ์ ทองบุญ, “ศาสนาพุทธในภาคใต,” สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคใต โดยมูลนิธิสารานุกรม

วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย 15 (2542) : 7372-7393. 
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 2.3 รวบรวมนามฉายาจากวัดในแตละจังหวัดทั้ง 16 วัดขางตน จากทะเบียนประวตัิ
พระภิกษุที่ทางวัดจัดทําไวตั้งแตป 2541-2550 รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 10 ป โดยนามฉายาที่
รวบรวมจากวัดแตละวัดนั้นจะไดจากการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เนื่องจากแตละวัดมีทะเบียน
ประวัติพระภิกษุจํานวนมาก ผูวิจัยจึงขอใหเจาหนาที่ของแตละวัดสุมหยิบขอมูลทะเบียนประวัติ
พระภิกษุบางสวนในแตละปทั้ง 10 ปมาใหผูวิจัย อยางไรก็ตาม มีวัดบางวัดที่มีขอมูลทะเบียน
ประวัติพระภิกษุไมครบทั้ง 10 ป ผูวิจัยจึงรวบรวมนามฉายาจากทะเบียนประวัติพระภิกษุเฉพาะใน
ปที่แตละวัดจัดเก็บไวเทานั้น ขอมูลที่ผูวิจัยรวบรวมไดจากวัดทั้ง 16 วัด ในแตละจังหวัดแสดงไดดัง
ตารางตอไปดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 ขอมูลนามฉายาที่รวบรวมไดจากวัดในจังหวัดเชียงใหม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดอุโมงค วัดสวนดอก วัดรํ่าเปง วัดพระสิงห 

รวม 

2550 75 42 56 34 207 
2549 46 27 38 36 147 
2548 32 27 33 29 121 
2547 27 32 31 23 113 
2546 44 34 46 22 146 
2545 22 27 31 16 96 
2544 33 28 25 24 110 
2543 14 22 28 13 77 
2542 17 11 23 9 60 
2541 7 16 11 11 45 
รวม 317 266 322 217 1,122 
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ตารางที่ 2 ขอมูลนามฉายาที่รวบรวมไดจากวัดในจังหวัดมหาสารคาม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดอภิสิทธ์ิ วัดปจฉิมทัศน วัดศรีสวัสดิ ์ วัดธัญญาวาส 

รวม 

2550 46 72 34 36 188 
2549 69 89 28 52 238 
2548 54 67 42 55 218 
2547 51 75 24 44 194 
2546 32 45 - 35 112 
2545 - 38 - 27 65 
2544 - - - 32 32 
2543 - - - 25 25 
2542 - - - 17 17 
รวม 252 386 128 323 1,089 

 
ตารางที่ 3 ขอมูลนามฉายาที่รวบรวมไดจากวัดในจังหวัดนครปฐม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดพระปฐมฯ วัดหวยจระเข วัดใหมปนเกลยีว วัดพะเนียงแตก 

รวม 

2550 130 39 32 84 285 
2549 69 26 30 60 185 
2548 87 31 42 54 214 
2547 92 36 22 49 199 
2546 53 28 26 80 187 
2545 47 - 21 62 130 
2544 - - 16 28 44 
2543 - - - 21 21 
2542 - - - 19 19 
รวม 478 160 189 457 1,284 
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ตารางที่ 4 ขอมูลนามฉายาที่รวบรวมไดจากวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดหนาพระบรมฯ วัดหนาพระลาน วัดวังตะวันออก วัดมุมปอม 

รวม 

2550 103 85 32 19 239 
2549 124 107 44 28 303 
2548 72 94 27 15 208 
2547 75 62 38 21 196 
2546 83 67 21 - 171 
รวม 457 415 162 83 1,117 

 
 เมื่อไดนามฉายามาแลว ผูวิจัยจะนํานามฉายาที่ไดจากวัดทั้ง 4 วัด ในแตละจังหวัด

มาเรียงลําดับตามปพุทธศักราชโดยเริ่มจากป 2550 แลวไลยอนไปจนถึงป 2541 เชน จังหวัด
นครปฐม ผูวิจัยจะนํานามฉายาที่ไดจากทะเบียนประวัติพระภิกษุป 2550 ของวัดพระปฐมเจดียราช
วรมหาวิหาร วัดหวยจระเข  วัดใหมปนเกลียว และวัดพะเนียงแตก มาเรียงตามลําดับวัด รวมเปน
นามฉายาของจังหวัดนครปฐมป 2550 แลวดําเนินการเชนนี้ไปจนถึงป 2542  เพื่อใชเปนขอมูลนาม
ฉายาทั้งหมดของจังหวัดนครปฐม เปนตน จากนั้นผูวิจัยจึงสุมตัวอยางนามฉายาจากนามฉายาที่ได
เรียงลําดับไวทั้งหมดดังกลาวของทุกจังหวัด โดยการสุมตัวอยางแบบมีระบบ กลาวคือ สุมเฉพาะ
นามฉายาที่อยูในลําดับคู คือ 2, 4, 6, 8, ...โดยเริ่มจากป 2550 เปนตนไปจนกวาจะครบตามจํานวนที่
ตองการคือจังหวัดละ 500 นามฉายา ดังนั้นผูวิจัยจึงไดนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดทั้ง 16 
วัด ใน 4 จังหวัดรวม ทั้งสิ้น 2,000 นามฉายา ทั้งนี้จํานวนนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดใน
แตละจังหวัดแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 5 ขอมูลนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดเชียงใหม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดอุโมงค วัดสวนดอก วัดรํ่าเปง วัดพระสิงห 

รวม 

2550 37 21 28 17 103 
2549 23 14 19 18 74 
2548 16 13 17 14 60 
2547 14 16 15 12 57 
2546 22 17 23 11 73 
2545 11 13 16 8 48 
2544 16 14 13 12 55 
2543 7 11 12 - 30 
รวม 146 119 143 92 500 

 
ตารางที่ 6 ขอมูลนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดมหาสารคาม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดอภิสิทธ์ิ วัดปจฉิมทัศน วัดศรีสวัสดิ ์ วัดธัญญาวาส 

รวม 

2550 23 36 17 18 94 
2549 34 45 14 26 119 
2548 27 33 21 28 109 
2547 25 38 12 22 97 
2546 16 22 - 18 56 
2545 - 19 - 6 25 
รวม 125 193 64 118 500 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 14

ตารางที่ 7 ขอมูลนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดนครปฐม 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดพระปฐมฯ วัดหวยจระเข วัดใหมปนเกลยีว วัดพะเนียงแตก 

รวม 

2550 65 19 16 42 142 
2549 35 13 15 30 93 
2548 43 16 21 27 107 
2547 46 18 11 24 99 
2546 27 14 13 5 59 
รวม 216 80 76 128 500 

 
ตารางที่ 8 ขอมูลนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหจากวัดนครศรีธรรมราช 
 

จํานวนนามฉายาในแตละวัด ป 
วัดหนาพระบรมฯ วัดหนาพระลาน วัดวังตะวันออก วัดมุมปอม 

รวม 

2550 51 43 16 9 119 
2549 62 54 22 14 152 
2548 36 47 13 8 104 
2547 37 31 19 11 98 
2546 27 - - - 27 
รวม 213 175 70 42 500 

 
3. สัมภาษณผูรูหรือผูเกี่ยวของกับการตั้งนามฉายา เชน พระสงฆหรือพระอุปชฌาย เปนตน 
4. ศึกษาวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมายของนามฉายาที่ไดจากการสุม

ตัวอยาง 
5. เรียบเรียงและนําเสนอผลการวิจัยในรูปแบบของวิทยานิพนธ 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
2. ทําใหทราบความหมายที่เปนที่นิยมใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
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3. ทําใหเห็นความเหมือนและความแตกตางของการตั้งนามฉายาและความหมายของนาม
ฉายาของพระสงฆไทยในแตละภูมภิาค 

4. ทําใหทราบความคิดและคานิยมของคนไทยที่สะทอนจากนามฉายาของพระสงฆ 
5. เพื่อจะไดเปนแนวทางในการศึกษาวิเคราะห “ช่ือ” ในลักษณะอื่น ๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 

ความรูเก่ียวกับอรรถศาสตรชาตพิันธุ การบวช และการตั้งชื่อตามตําราทักษา 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดทบทวน
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของไวเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 3 สวน 
ไดแก ความรูเกี่ยวกับอรรถศาสตรชาติพันธุ ความรูเกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนา และความรู
เกี่ยวกับการตั้งชื่อตามตําราทักษา 
 
2.1 ความรูเกี่ยวกับอรรถศาสตรชาติพันธุ 
 
 อรรถศาสตรชาติพันธุ (Ethnosemantics) เปนการศึกษาภาษาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเขาถึง
ระบบความรู ความคิด คานิยม ทัศนคติ ของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่ง โดยมีความเชื่อวาภาษาเปนส่ิง
สะทอนความรูสึกนึกคิดและการมองโลกของผูพูด ดังนั้นการวิเคราะหโครงสรางของภาษาและ
ความหมายของคําศัพทในแตละหมวดของกลุมชนใดกลุมชนหนึ่งจะทําใหเขาใจระบบความนึกคิด 
ความเชื่อ และคานิยมของกลุมชนนั้น ๆ ได 
 อรรถศาสตรชาติพันธุเปนศาสตรที่เกิดขึ้นราวกลางทศวรรษ 1950 โดยความริเริ่มของนัก
มานุษยวิทยากลุมหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีเปาหมายที่จะวิเคราะหวัฒนธรรมของกลุมชาติ
พันธุตาง ๆ จากมุมมองของคนในกลุมชาติพันธุนั้นเอง เพื่อใหเขาถึงระบบความรูสึกนึกคิดของกลุม
ชาติพันธุนั้น ๆ ดวยการวิเคราะหภาษาที่เขาใช16 
 เฟรก17 เปนผูหนึ่งที่สนใจศึกษาระบบความคิดและวัฒนธรรมของกลุมชนที่จะศึกษาโดย
การวิเคราะหผานทางภาษา เฟรกเสนอแนวความคิดวา ภาษาหรือศัพทที่ใชอยูในแตละวัฒนธรรม
เปนตัวแทนของมโนทัศนของกลุมชนนั้น เพราะสิ่งใดที่มีอยูในมโนทัศนและมีความสําคัญตอกลุม

                                                 
16อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, “อรรถศาสตรชาติพันธุ : วิธีการศึกษาภาษาเพื่อเขาถึงระบบปริชานของ      

มนุษย,” ใน บทคัดยอของบทความเสนอในการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งท่ี 2 เร่ืองชาติและชาติพันธุ  - 
วิถีชีวิตและความหลากหลายทางชาติพันธุในโลกปจจุบัน (กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 2546), 
38. 

17Charels O Frake, Language and Cultural Description Essays (Standford : Standford University 
Press, 1980), อางถึงในสมชาย สําเนียงงาม “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริ
มงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย,” 9-10. 
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ชนนั้น ส่ิงนั้นจะมีคําที่ใชเรียก ในทางกลับกันถาสิ่งใดที่ไมมีอยูในมโนทัศนของกลุมชนนั้น ส่ิงนั้น
ก็จะไมมีคําที่ใชเรียก ดังนั้นคําที่มีใชอยูในแตละวัฒนธรรมจึงสามารถบอกใหเขาใจวิธีการมองโลก
ของผูที่ใชภาษานั้นได นอกจากนี้ เฟรกยังเสนอวาการจําแนกประเภทสิ่งตาง ๆ ของมนุษยไมไดเปน
สากลลักษณ หากแตขึ้นอยูกับลักษณะสําคัญทางความรูความคิดของคนในแตละวัฒนธรรม การ
มองเห็นลักษณะที่แตกตางหรือลักษณะรวมกันของสิ่งของสองสิ่งจนสามารถแบงประเภท
ตามลําดับชั้น (Taxonomy) ไดนั้น คนในแตละวัฒนธรรมจะเขาใจกันเอง หากพยายามเขาใจ
โครงสรางของการจัดลําดับชั้นของแตละวัฒนธรรม ก็จะสามารถเขาใจระบบความคิดของคนใน
สังคมนั้นได 
 อนึ่ง อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ18 สรุปหลักการสําคัญที่ใชในการวิเคราะหทางอรรถศาสตร
ชาติพันธุไว 5 ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. คําในภาษาเปนตัวแทนของมโนทัศน ดังนั้นการวิเคราะหคําทําใหเห็นและเขาใจ       
มโนทัศน ซ่ึงนําไปสูความเขาใจระบบความรู ความคิด และวัฒนธรรมของเจาของภาษาได 
 2. ขอมูลที่ใชตองไดมาอยางเปนธรรมชาติและวัตถุวิสัย 
 3. เนนการวิเคราะหความหมายของคํา 
 4. ผูวิเคราะหตองใชวิธีการที่เปนวิทยาศาสตรซ่ึงสามารถตรวจสอบได 
 5. เปาหมายของการวิเคราะหคือการตีแผระบบความรูจากมุมมองของชาวบาน ไมใชจาก
มุมมองของผูวิเคราะห 
 หลักการดังกลาวทําใหเกิดวิธีการศึกษาและวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุหลายวิธี แต
วิธีที่สําคัญและนิยมใชกันมาก ไดแก การวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) และการ
จัดจําพวกแบบชาวบาน (Folk Taxonomy) 
 การวิเคราะหองคประกอบ (Componential Analysis) เปนการวิเคราะหทางอรรถศาสตร
ชาติพันธุโดยจัดประเภทหรือจําแนกขอมูลโดยการวิเคราะหอรรถลักษณ (distinctive feature) ทั้งนี้ 
อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ19 กลาวถึงวิธีการวิเคราะหองคประกอบวาใชกันมากที่สุดกับคําเรียกญาติ 
องคประกอบ (component) หรือ มิติ (dimension) จะเปนสวนที่แยกความแตกตางของคําเรียกญาติ 

                                                 
18อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, “อรรถศาสตรชาติพันธุ : วิธีการศึกษาภาษาเพื่อเขาถึงระบบปริชานของ   

มนุษย,” บทความเสนอในการประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 2 เรื่อง ชาติและชาติพันธุ - วิถีชีวิตและ
ความหลากหลายทางชาติพันธุในโลกปจจุบัน ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร, 27 มีนาคม 2546. 

19อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, “ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม,” ศาสตรแหงภาษา เอกสาร
วิชาการ ฉบับที่ 6 ทัศนาภาษา (มิถุนายน 2549) : 45. 
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เชน รุนอายุ (generation) แยก “พอ” กับ “แม” ใหตางกับ “ลูก” เพศ (sex) แยก “พอ” ใหตางกับ 
“แม” เปนตน 
 การวิเคราะหองคประกอบของระบบคําเรียกญาติในภาษาตาง ๆ จะทําใหเห็นคานิยมทาง
วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน ในภาษาอังกฤษ คําวา “brother” และ “sister” ไมตรงกับคําเรียกญาติ
คําใดในภาษาไทยเลย คําทั้งสองตางกันดวยองคประกอบ “เพศ” ในขณะที่คําวา “พี่” กับ “นอง” ใน
ภาษาไทยตางกันดวย “อายุ” แตเปนกลางในองคประกอบ “เพศ”  การวิเคราะหองคประกอบนีแ้สดง
ใหเห็นวา คนที่พูดภาษาอังกฤษกับคนที่พูดภาษาไทยนั้นมองโลกตางกัน การมองโลกที่ตางกันนั้นก็
เนื่องมาจากระบบหรือกฎเกณฑที่สังคมสรางขึ้นและสะทอนใหเห็นผานภาษาที่แตกตางกัน 
 การจัดจําพวกแบบชาวบาน (Folk Taxonomy) เปนวิธีการศึกษาทางอรรถศาสตรชาติพันธุ
อีกวิธีหนึ่งที่มักใชกับการวิเคราะหคําเรียกสี ช่ือโรค ช่ือสัตว ช่ือพืช เปนตน หลักสําคัญของการจัด
จําพวกแบบชาวบานคือแนวคิดเรื่องการเปรียบตาง (contrast) และการรวมเขาไวในพวก (inclusion) 
คําที่เปรียบแลวตางกันจะอยูในระดับเดียวกัน สวนคําในระดับบนจะรวมคําที่อยูในระดับลางไว 
เชน คําวา “หมา” กับ “แมว” จัดอยูในระดับเดียวกัน โดยมีคําวา “สัตว” เปนคําในระดับบนที่รวมคํา
วา “หมา” กับ “แมว” ไวเปนพวก เปนตน20 
 ในปจจุบันมีผูสนใจนําวิธีการวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุไปประยุกตและใชในการ
วิเคราะหภาษาของกลุมชนตาง ๆ จํานวนมาก โดยวงศัพทที่นิยมวิเคราะห ไดแก คําเรียกญาติ คํา
เรียกสี คําเรียกรส คําเรียกอาหาร คําเรียกโรคภัยไขเจ็บ ช่ือสัตว ช่ือพืช ช่ือสถานที่ ช่ือคน เปนตน 
ทั้งนี้ผูวิจัยจะกลาวถึงงานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุซ่ึงไดมีผูศึกษาไวดังตอไปนี้ 
 
 2.1.1 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับคําเรียกญาติ 
  วิภัสรินทร ประพันธศิริ21 ทําวิทยานิพนธเรื่อง “คําเรียกญาติในภาษาคําเมือง การ
วิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความหมายแกนของคําเรียก
ญาติพื้นฐานดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ โดยขอมูลที่ใชไดจากการสัมภาษณผูบอกภาษาที่เปน
ตัวแทนของผูพูดภาษาคําเมือง 4 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย ลําพูน และลําปาง จํานวน 4 คน 
  ผลการศึกษาพบวาคําเรียกญาติในภาษาคําเมืองจําแนกใหแตกตางกันดวย 4 หรือ 5 
มิติ แหงความแตกตาง โดยในจังหวัดเชียงรายและลําปาง คําเรียกญาติจะตางกันในเรื่อง รุนอายุ 

                                                 
20เรื่องเดียวกัน, 45-46. 
21วิภัสรินทร ประพันธศิริ, “คําเรียกญาติในภาษาคําเมือง การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” 

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535). 
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สายเลือด อายุ และเพศ สวนในจังหวัดเชียงใหมและลําพูนจะมีมิติความแตกตางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง
ประการ คือ ฝายพอ/แม สําหรับการใชคําเรียกญาติเปนสรรพนามและคําเรียกขานในหมูญาติและ
ไมใชญาติพบวา คําเรียกญาติในรุนอายุสูงกวาหรือมีอายุมากกวามีการนําไปใชมากกวาคําเรียกญาติ
ในรุนอายุต่ํากวาหรือมีอายุนอยกวา เชน คําวา “พอ” และ “แม” จะใชเปนสรรพนามและคําเรยีกขาน
บอยกวาคําวา “ลูก” เปนตน ซ่ึงส่ิงนี้สะทอนใหเห็นลักษณะสําคัญประการหนึ่งในวัฒนธรรมลานนา 
คือ “ระบบอาวุโส” 
 
  ศุภมาส เองฉวน22 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “คําเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใต
ของประเทศไทยและเกาะปนัง” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคําเรียกญาติพื้นฐานและคําเรียก
ญาติที่สัมพันธโดยการแตงงานในภาษาจีนฮกเกี้ยน 5 ถ่ินในประเทศไทยและเกาะปนัง ประเทศ
มาเลเซียดวยวิธีวิเคราะหองคประกอบ 
  ผลการศึกษาพบวาคําเรียกญาติในภาษาจีนฮกเกี้ยนมีความแตกตางกันดวยมิติแหง
ความแตกตาง 6 ประการ คือ รุนอายุ สายเลือด อายุ ฝายพอ/แม เพศ และการแตงงาน เมื่อ
เปรียบเทียบการใชคําเรียกญาติและระบบคําเรียกญาติทั้ง 5 ถ่ิน พบวามีความคลายคลึงกันและ
แตกตางกันเปนคู ๆ กลาวคือ เมื่อพิจารณาดูโดยรวมทั้งคําเรียกญาติพื้นฐานและคําเรียกญาติที่
สัมพันธกันโดยการแตงงานนั้น จังหวัดตรังและจังหวัดพังงามีลักษณะที่คลายคลึงกัน เมื่อพิจารณาดู
เฉพาะคําเรียกญาติพื้นฐานพบวาจังหวัดภูเก็ตและเกาะปนังมีลักษณะที่คลายคลึงกัน แตแตกตางกัน
ในเรื่องของคําเรียกญาติที่สัมพันธกันโดยการแตงงาน และถาพิจารณาเฉพาะคําเรียกญาติที่สัมพันธ
กันโดยการแตงงานแลวพบวา จังหวัดกระบี่และภูเก็ตมีลักษณะที่คลายคลึงกันแตแตกตางกันใน
เร่ืองคําเรียกญาติพื้นฐาน   
 
  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ23 ศึกษาเรื่อง “A Componential Analysis of Kinship Terms 
in Thai” ซ่ึงเปนการวิเคราะหคําเรียกญาติในภาษาไทยเพื่อสะทอนใหเห็นระบบเครือญาติใน
วัฒนธรรมไทยโดยใชวิธีวิเคราะหองคประกอบ 

                                                 
22ศุภมาส  เองฉวน ,  “คําเรียกญาติภาษาจีนฮกเกี้ยนในภาคใตของประเทศไทยและเกาะปนัง” 

(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537).   

23Amara Prasithrathsint, “A Componential Analysis of Kinship Terms in Thai,” in Essays in Tai 
Linguistics, edited by M.R. Kalaya Tingsabadh and Arthur Abramson (Bangkok : Chulalongkorn University 
Press, 2001), 261-275. 
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  ผลการศึกษาพบวาในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ มีคําเรียกญาติพื้นฐาน 18 คํา ไดแก คํา
วา “พอ แม ปู ยา ตายาย ทวด เทียด ลูก พี่ นอง ลุง ปา นา อา หลาน เหลน โหลน” คําเรียกญาติ
พื้นฐานเหลานี้แตกตางกันดวยมิติแหงความแตกตาง 5 ประการ คือ รุนอายุ สายเลือด อายุ เพศ และ
ฝายพอ สวนคําเรียกญาติไมพื้นฐานหรือคําเรียกญาติที่สัมพันธกันโดยการแตงงานมี 32 คํา ซ่ึง
แตกตางกันดวยมิติแหงความแตกตาง 8 ประการ คือ รุนอายุ สายเลือด อายุ เพศ ฝายพอ เพศของผู
พูด การใชวิธีพูดแบบรื่นหู และการแตงงานใหม 
 
 2.1.2 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับคําเรียกสี 
  ฮาโรลด  ซี  คอนคลิน 24 วิ เคราะหคําเรียกสีในภาษาฮานุนูในบทความเรื่อง 
“Hanuno o Color Categories” โดยคอนคลินสัมภาษณชาวฮานุนูเพื่อใหไดคําเรียกสีโดยใชกระดาษสี
และผายอมสีประกอบ ตลอนจนชี้ไปที่สรรพสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวาคําเรียก
สีเฉพาะในภาษาฮานุนูมีจํานวนมาก สวนมากเรียกตามสรรพสิ่งในวัฒนธรรมหรือธรรมชาติที่ชาว
ฮานุนูพบเห็นเปนประจํา แตคําเรียกสีเหลานี้ไมใชคําเรียกสีพื้นฐาน คอนคลินจัดใหคําเพียง 4 คํา
เทานั้นเปนคําเรียกสีพื้นฐานซึ่งเปนตัวแทนของประเภทสี 4 ประเภทในภาษานี้ คําทั้ง 4 คําจะขึ้นตน
ดวยคําอุปสรรค ma- ไดแก (ma) biru คือ กลุมสีมืด สีออกดํา ๆ เชน สีดํา สีมวง สีน้ําเงิน สีเขียว
เขม สีเทาเขม (ma) lati คือกลุมสีสวาง สีออกขาว ๆ เชน สีขาว สีครีม สีไขไก  (ma) rara คือ
กลุมสีออกแดง เชน สีแดงเขม สีสม สีน้ําตาลแดง และ (ma) latuy คือกลุมสีออกเขียว เชน สีเขียว 
สีเขียวออน สีน้ําตาลออน ทั้งนี้สีทั้ง 4 สี แตกตางกันดวยมิติแหงความแตกตาง 2 ประการ คือ มิติ
เร่ืองความมืด-ความสวาง และมิติของความสด-ความแหง โดยกลุมสีมืดกับกลุมสีสวางแสดงใหเหน็
ความคิดของความแตกตางระหวางความมืดกับความสวาง ในขณะที่กลุมสีออกแดงกับกลุมสีออก
เขียวแสดงใหเห็นความคิดของความแตกตางระหวางความแหงแลงกับความเขียวขจีของธรรมชาติ 
 
  ธีระพันธุ ล.ทองคํา25 ศึกษาคําเรียกสีในภาษาเยา (เมี่ยน) โดยใชขอมูลการ
สัมภาษณผูบอกภาษาเพศหญิงที่มีอายุระหวาง 20-30 ป จํานวน 48 คน จาก 6 หมูบานในเขตจังหวัด 
เชียงราย พะเยา นาน และลําปาง 

                                                 
24Harold C. Conklin, “Hanuno o Color Categories,” in Language in Culture and Society (New York : 

Harper & Row, 1964), 189-192. 
25ธีระพันธุ ล.ทองคํา, คําเรียกสีในภาษาเยา (เม่ียน) (กรุงเทพมหานคร : โครงการวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรม หนวยปฏิบัติการวิจัยทางภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535). 
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  ผลการศึกษาพบวาภาษาเยามีคําเรียกสีพื้นฐาน 6 คํา แทนประเภทสี ขาว ดํา แดง 
เหลือง เขียว น้ําเงิน สําหรับคําเรียกสีไมพื้นฐานนั้นจะสรางจากการนําสีพื้นฐานคําใดคําหนึ่งใน 6 
คํา มาประสมกับคําขยาย คําขยายนี้อาจเปนคําเรียกสีพื้นฐานอีกคําหนึ่ง คํานามที่ใชเรียกสิ่งตาง ๆ 
ในธรรมชาติ หรือคําคุณศัพทก็ได 
 
  อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ26 ศึกษาคําเรียกสีและการรับรูสีของชาวจวงและชาวไทย 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความหมายและระบบของคําเรียกสีพื้นฐานและคําเรียกสีไมพื้นฐาน
ในภาษาจวง 6 ถ่ิน คือ ฉงจวอ เตอเปา ซินเจียงหยงหนิง อูถางหยงหนิง เถียนตง และหนานตาน และ
ในภาษาไทย 4 ถ่ิน คือ ภาษาไทยกรุงเทพ ฯ เชียงใหม โคราช และนครศรีธรรมราช 
  ผลการศึกษาพบวาสีพื้นฐานในภาษาจวงฉงจวอ มี 8 สี เตอเปา 9 สี ซินเจียงหยง 
หนิง 7 สี เถียนตง 10 สี และหนานตาน 9 สี คําเรียกสีในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ มี 12 สี เชียงใหม 12 สี 
โคราช 11 สี และนครศรีธรรมราช 10 สี สวนสีไมพื้นฐานในภาษาจวงและภาษาไทยนั้นพบวามี
กลวิธีการสรางอยู 3 กลวิธี คือ การผสมคําเรียกสีพื้นฐานเขาดวยกัน เชน “มวงแดง” การผสมคํา
เรียกสีพื้นฐานเขากับคําขยาย เชน “เหลืองออน” และการใชคําเรียกสีวัตถุเฉพาะมาเปนคําเรียกสี 
เชน “ฟาน้ําทะเล”  
  นอกจากนี้ยังพบวาภาษาจวงกําลังอยูในระยะเปลี่ยนแปลง เห็นไดจากมีการแปร
ของการใชคําเรียกสีมากและมีการยืมคําเรียกสีจากภาษาจีนเขามาใชมาก แตไมมีคําเรียกสีใดเลยทีใ่ช
คํารวมเชื้อสายกับไทยเพียงลําพัง ทั้งนี้อาจเปนเพราะชาวจวงเปนผูพูดสองภาษาแตมีการติดตอกับ
จีนมากกวาไทย คําที่รวมเชื้อสายกับไทยอาจคอย ๆ หมดไปจากคลังคําของชาวจวงในที่สุด 
 
 2.1.3 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับคําเรียกรส 
  อัญชลิกา ผาสุขกิจ27 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “คําเรียกรสในภาษไทยถิ่นตามแนว
อรรถศาสตรชาติพันธุ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคําเรียกรสในภาษาไทยถิ่นกรุงเทพ ฯ 
เชียงใหม อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช 

                                                 
26อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, คําเรียกสีและการรับรูสีของชาวจวงและชาวไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538). 
27อัญชลิกา ผาสุขกิจ, “คําเรียกรสในภาษไทยถิ่นตามแนวอรรถศาสตรชาติพันธุ” (วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2543). 
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  ผลการศึกษาพบวาในภาษาไทย 4 ถ่ิน มีคําเรียกรสพื้นฐานที่แสดงประเภทรส 8 
ประเภทที่เหมือนกัน ไดแก เปรี้ยว หวาน เค็ม ขม เผ็ด จืด ฝาด และมัน ทั้งนี้ภาษาไทยเชียงใหมมีคํา
เรียกรสพื้นฐานเพิ่มอีก 2 รส คือ ขื่น และเฝอน ภาษาไทยถิ่นอุบลราชธานีมีคําเรียกรสพื้นฐานเพิ่ม
อีก 3 รส คือ ขื่น เฝอน และฮึน คําเรียกรสพื้นฐานทั้งหมดมีความหมายแตกตางกันดวยมิติแหงความ
แตกตาง 8 มิติดวยกัน คือ ปุมรับรสและพื้นที่ของปุมรับรส ความเปนกรด รสที่ล้ิน ความผะอืด     
ผะอม ความชาลิ้น ความแสบรอน การรับรูทางจมูก และความมัน สําหรับกลวิธีการสรางคําเรียกรส
ไมพื้นฐานในภาษาไทย 4 ถ่ิน มีทั้งหมด 6 กลวิธี คือ  การผสมคําเรียกรสพื้นฐานสองคําเขาดวยกัน 
เชน ขมฝาด การผสมคําวา “ออก” กับคําเรียกรสพื้นฐานเพื่อระบุความเขมขนนอยของรส เชน ออก
เผ็ด การผสมคําเรียกรสพื้นฐานกับคําขยายแสดงการรับรูทางอื่น เชน เผ็ดฉุน การซ้ําคําแบบเสียง
วรรณยุกตไมเปลี่ยน เพื่อระบุความไมเขมขนของรส เชน ขื่น ๆ การผสมคําเรียกรสกับคําขยายบอก
ปริมาณ เชน เค็มป และการซ้ําคําแบบเสียงวรรณยุกตเปลี่ยน เชน เฟอน-เฝอน 
   เมื่อเปรียบเทียบรสเดนในภาษาไทย 4 ถ่ิน พบวา ในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ มีคําเรียก
รสเดนคือคําเรียกรสหวาน  เชียงใหมและอุบลราชธานีมีรสเดนคือคําเรียกรสเปรี้ยว  และ
นครศรีธรรมราชมีรสเดนคือคําเรียกรสเผ็ด ทั้งนี้รสเดนในแตละถ่ินเปนรสที่มีที่มาจากอาหาร 
สมุนไพร หรือพืชผักที่มีอยูมากในแตละทองถ่ิน ซ่ึงแสดงใหเห็นวารสเดนเปนเรื่องของสภาพทาง
ภูมิศาสตร กลาวคือกลุมคนที่มีถ่ินที่อยูซ่ึงมีสภาพทางภูมิศาสตรตางกัน แมวาอยูในชาติเดียวกัน 
ส่ือสารกันเขาใจ ยอมมีคําเรียกรสแตกตางกันไดเนื่องจากมีทรัพยากรอาหารและวัฒนธรรมการกิน
ที่แตกตางกัน 
 
 2.1.4 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับนามสกุล 
  วนิดา เจริญศุข28 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “นามสกุลคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะห
ทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักเกณฑในการตั้งนามสกุล ความหมาย
ของนามสกุล และคานิยมที่สะทอนจากนามสกุลของคนไทยเชื้อสายจีน 
  ผลการศึกษาพบวาคนไทยเชื้อสายจีนมีเกณฑการตั้งนามสกุลอยู 2 วิธี คือ ตั้ง
นามสกุลโดยรักษาเคาทางเสียงหรือความหมายของแซเดิม ซ่ึงแสดงโดยหนวยศัพทที่มักปรากฏอยู
ในตําแหนงแรกของนามสกุล กับตั้งนามสกุลโดยไมมีเคาของแซเดิมเลย ในดานความหมายคนไทย
เชื้อสายจีนนําความหมายทั้งทางนามธรรมและรูปธรรมที่ถือวาเปนมงคลมาตั้งเปนนามสกุล 34 
                                                 

28วนิดา เจริญศุข, “นามสกุลคนไทยเชื้อสายจีน : การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” (วิทยานิพนธ
ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2532). 
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ความหมาย โดยความหมายเดนที่พบคือ “ความเปนเลิศ” “ความมั่งคั่งรํ่ารวย” และ “ความ
เจริญรุงเรือง” ความหมายเหลานี้สะทอนใหเห็นคานิยมของคนกลุมนี้หลายประการ เชน คนกลุมนี้
ปรารถนาความเปนเลิศ ความร่ํารวย ความเจริญรุงเรือง อํานาจ ความสําเร็จ เกียรติยศชื่อเสียง 
ความสุข ความมั่นคง นิยมยกยองผูมีความรูความสามารถ นิยมยกยองอาชีพธุรกิจและการคา รวมถงึ
เคารพยกยองเชื่อฟงผูมีอาวุโส 
 
  อาภรณ คูประเสริฐวงศ29 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “นามสกุลคนไทยมุสลิมเชื้อสาย
มาเลย : กรณีศึกษาที่ตําบลทาอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
นามสกุลคนไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยทางดานภาษา จํานวนพยางค ความหมาย วิธีตั้งนามสกุล และ
คานิยมที่สะทอนจากนามสกุล 
  ผลการศึกษาดานความหมายพบวาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยกลุมนี้นํา
ความหมายทั้งที่เปนนามธรรมและรูปธรรมซึ่งไดจากสิ่งแวดลอมใกลตัวมาตั้งเปนนามสกุล โดย
ความหมายที่นิยมมากที่สุดคือความหมายแสดงเครือญาติหรือเชื้อสาย รองลงมาคือความหมายที่
เปนสิริมงคล ความสงบสุข และความหมายที่เปนชื่อของศาสดาหรือช่ือผูเกี่ยวของ สวนความหมาย
ที่นิยมนอยที่สุดคือความหมายเกี่ยวกับอาชีพ และความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ ไดแก เทพ วิญญาณ 
และความฝน ซ่ึงเปนความเชื่อที่ไมมีในศาสนาอิสลาม แตปรากฏนามสกุลที่สะทอนความเชื่อ
เหลานี้เนื่องจากคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธมาแตงงานกับคนไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลยแลวเปลี่ยน
มานับถือศาสนาอิสลาม 
  ความหมายของนามสกุลดังกลาวสะทอนใหเห็นคานิยมที่วา คนไทยมุสลิมเชือ้สาย
มาเลยกลุมนี้มีความผูกพันกับศาสนาอิสลามอยางลึกซ้ึง เพราะศาสนาอิสลามคือชีวิต และเปน
รากฐานในการดําเนินชีวิตดวย นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นความสําคัญเกี่ยวกับการมีสัมมาคารวะ 
และความใกลชิดผูกพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอมรอบตัว 
 
 

                                                 
29อาภรณ คูประเสริฐวงศ, “นามสกุลคนไทยมุสลิมเชื้อสายมาเลย : กรณีศึกษาที่ตําบลทาอิฐ อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544). 
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  ปานทิพย  มหาไตรภพ 30 ทําวิทยานิพนธ เ ร่ือง  “นามสกุลพระราชทานใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว : การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกณฑในการตั้งนามสกุล รูปแบบและโครงสรางของนามสกุล ความหมาย
ของนามสกุล รวมถึงคานิยมและลักษณะของวัฒนธรรมไทยที่สะทอนจากนามสกุลดังกลาว ทั้งนี้
ขอมูลที่ใชในวิเคราะหมีจํานวนทั้งสิ้น 3000 นามสกุล ซ่ึงอาศัยขอมูลจากอักขรานุกรมนามสกุล
พระราชทานในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ฉบับ
ตีพิมพ พ.ศ. 2544 เปนหลัก 
  ผลการศึกษาพบวานามสกุลพระราชทานมีเกณฑการตั้ง 2 เกณฑ ไดแก การตั้งตาม
ภูมิหลังของผูขอพระราชทานซึ่งเปนการตั้งตามชื่อและลักษณะทางสังคมของผูขอพระราชทานและ
บรรพบุรุษ กับการตั้งโดยใชกลวิธีทางภาษาซึ่งจะใชความหมายและเสียงของชื่อเดิมเปนเกณฑ ใน
ดานโครงสรางและรูปแบบของนามสกุลพบวา นามสกุลประกอบดวยสวนประกอบ 2 สวน คือ 
[สวนหลัก+(สวนเสริมทาย)] และ [ณ+ช่ือสถานที่] โดยอาจปรากฏสวนเดียวหรือสองสวนก็ได ดังนี้ 
[สวนหลัก+(สวนเสริมทาย)] หรือ [ณ+ช่ือสถานที่] หรือ [สวนหลัก+(สวนเสริมทาย)] + [ณ+ช่ือ
สถานที่] และยังพบวาสวนแรกของนามสกุลมักจะเปนชื่อบรรพบุรุษ 
  ดานความหมายของนามสกุลนั้นพบวามีการนําความหมายที่ดีเปนสิริมงคลมาตั้ง 
ไดแก ความสุข ความเจริญรุงเรือง การสืบเชื้อสาย คุณสมบัติ และความมั่งคั่งรํ่ารวย ความหมาย
เหลานี้สะทอนใหเห็นคานิยมและลักษณะทางวัฒนธรรมไทย 3 ประการคือ คนไทยปรารถนาใน
ความสุข ความเจริญ และความมั่งคั่ง รวมทั้งความแตกตางของการประกอบอาชีพระหวางชาวไทย
ที่นิยมอาชีพรับราชการ สวนชาวจีนนิยมอาชีพคาขาย วัฒนธรรมการเนนฝายชายในการสืบเชื้อสาย 
และความนิยมยกยองบุคคลที่มีคุณสมบัติดี เชน ความเปนผูมีความรู ความเมตตา ความเสียสละ 
เปนตน 
 
  พรทิพย  ครามจันทึก31 ทําวิทยานิพนธ เ ร่ือง  “นามสกุลประชาชนจังหวัด
นครราชสีมา : การวิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาโครงสรางและ

                                                 
30ปานทิพย มหาไตรภพ, “นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว : การ

วิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร 
ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545). 

31พรทิพย ครามจันทึก, “นามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะหทางอรรถศาสตร      
ชาติพันธุ” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548). 
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วิธีการตั้งนามสกุล ตลอดจนศึกษาคานิยมและความเชื่อที่สะทอนจากนามสกุลของประชาชน
จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษานามสกุลจากทะเบียนราษฎรเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2547 ใน 26 
อําเภอ 6 กิ่งอําเภอของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลจากสวนทายของนามสกุลท่ีซํ้า
กันมากที่สุดในแตละอําเภอเพื่อนํามาวิเคราะหทั้งส้ิน 18,936 นามสกุล 
  ผลการศึกษาพบว าโครงสร างนามสกุลประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ประกอบดวย 3 สวน คือ สวนแรก สวนกลาง และสวนทาย จากโครงสรางดังกลาวแบงไดเปน 2 
โครงสรางยอย ไดแก สวนแรก+สวนทาย และสวนแรก+สวนกลาง+สวนทาย รูปแบบนามสกุลตาม
การปรากฏของจํานวนพยางคแบงได 8 รูปแบบ โดยจํานวนพยางคของนามสกุลมีตั้งแต 2-5 พยางค 
เมื่อวิเคราะหภาษาที่ใชตั้งนามสกุลพบวามี 7 ภาษา เรียงตามลําดับที่พบมากไปนอยไดดังนี้ คือ 
ภาษาไทย คําที่ไมพบในพจนานุกรม ภาษาถิ่น ภาษาบาลี ภาษาบาลี-สันสกฤต ภาษาเขมร และภาษา
สันสกฤต ดานวิธีการตั้งนามสกุลพบวาจะตั้งสวนทายของนามสกุลเปนลําดับแรก ตามประกาศของ
ขาหลวงประจําจังหวัดใหทุกอําเภอตั้งนามสกุลโดยมีช่ืออําเภอหรือทองถ่ินเปนคําอยูในนามสกุล
ดวย เพื่อประโยชนที่จะสืบหาถิ่นกําเนิดไดงาย จากนั้นจึงตั้งสวนแรกของนามสกุล โดยกําหนดสวน
แรกตามเกณฑของอําเภอซึ่งอาจใชตัวอักษรของชื่อตําบลเพื่อแทนชื่อตําบล ใชอักษร ก-ฮ เพื่อบอก
ระยะทางใกล-ไกลที่วาการอําเภอ หรือการใชคําวา ขอ จง มุง หวัง และหมาย เพื่อกําหนดเปน
สัญลักษณของอําเภอ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดสวนแรกตามบรรพบุรุษ คือ บรรพบุรุษเปนผูตั้ง
สวนแรก อาจนําชื่อที่เปนสิริมงคลหรือช่ือบรรพบุรุษมาตั้งเปนสวนแรกของนามสกุล สําหรับ
สวนกลางของนามสกุลนั้นเจาของนามสกุลเปนผูกําหนดเอง โดยจะมีหรือไมมีก็ได ซ่ึงสวนใหญจะ
พบสวนกลางของนามสกุลในนามสกุลที่มีสวนทายวา “กลาง” 
  ดานการวิเคราะหความหมายพบวาสวนทายของนามสกุลมีความหมายเกี่ยวกับ
สภาพทางภูมิศาสตร สภาพวัฒนธรรม ซ่ึงเปนชื่อเมือง แขวง และดาน ในสมัยการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาล สวนการวิเคราะหความหมายสวนแรกและสวนกลางของนามสกุลนั้นสามารถ
จัดกลุมความหมายได 11 กลุมความหมาย ไดแก อากัปกิริยา คุณลักษณะ พืชพันธุ ส่ิงของ อารมณ
และความรูสึก ส่ิงแวดลอมและสถานที่ มนุษยและสังคม สัตว จํานวนนับ ความเชื่อและความเปน
สิริมงคล และความสามารถโดยพบกลุมความหมายอากัปกิริยามากที่สุด สําหรับความเชื่อและ
คานิยมที่สะทอนจากนามสกุลพบวามีอยูดวยกัน 8 ประการ คือ การเคารพชนชั้นปกครอง การ
เคารพนับถือบรรพบุรุษ การเคารพรักทองถ่ิน การแสดงความเปนปจเจกบุคคล การยึดถือการดําเนิน
ชีวิตแบบเกษตรกรรม การใหความสําคัญกับธรรมชาติและสภาพแวดลอม การยึดถือความเปนสิริ
มงคลและยึดมั่นในประเพณี พิธีกรรม และการใหความสําคัญแกผูที่มีความรูความสามารถ 
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 2.1.5 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับชื่อ 
  ผูวิจัยทบทวนเอกสารและงานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุที่เกี่ยวกับชื่อ โดยแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุที่เกี่ยวกับชื่อสถานที่ และงานวิจัยทาง
อรรถศาสตรชาติพันธุที่เกี่ยวกับชื่อบุคคล 
 
  2.1.5.1 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับชื่อสถานที่ 
   ฟรานซ โบแอส32 ศึกษาเรื่อง “On Geographical Names of the Kwakiutl 
Indian” ซ่ึงเปนการศึกษาระบบการตั้งชื่อทางภูมิศาสตรของชาว Kwakiutl Indian ที่อาศัยอยูใน 
British Columbia โดยศึกษาความหมายและโครงสรางทางภาษาของชื่อสถานที่ตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร เชน ภูเขา แมน้ํา เกาะ และหมูบานตาง ๆ 
   ผลการศึกษาพบวาลักษณะโครงสรางภาษาของชาว Kwakiutl Indian มีผล
ในการกําหนดชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร โดยจะพบคําเติมหนา (prefix) และคําเติมทาย (suffix) ซ่ึง
แสดงความเชื่อมโยงหรือแสดงลักษณะของชื่อสถานที่นั้น เชน แสดงตําแหนงของสถานที่ ขนาด 
ทิศทาง หรือลักษณะเฉพาะของธรรมชาติบริเวณนั้น ๆ ดานความหมายพบวาชื่อเรียกสถานที่ของ
ชาว Kwakiutl Indian นี้จะมีความหมายเกี่ยวของกับน้ํา ทะเล และอันตรายจากทะเล 
 
   ปราณี กุลละวณิชย33 ศึกษาเรื่อง “ช่ือหมูบานในมณฑลกวางสีและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชื่อหมูบานจวงในเขตมณฑล
กวางสีและหมูบานในจังหวัดทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือวามีลักษณะการตั้งชื่อ
อยางไร และชื่อหมูบานเหลานั้นแสดงใหเห็นภูมิประเทศ ชีวิตความเปนอยูของคนในหมูบาน
อยางไร 
   ผลการศึกษาพบวาวิธีการตั้งชื่อหมูบานของคนทั้งสองกลุมซึ่งพูดภาษา
ตระกูลไทดวยกันมีความเหมือนกัน กลาวคือลักษณะโครงสรางภาษาจะใชช่ือที่เปนคําสองคําเปน
สวนใหญ มีการใชคําหลังขยายความหมายของคําหนา ทําใหสามารถจําแนกกลุมชื่อหมูบานที่มีคํา
แรกเหมือนกันออกเปนกลุมยอย ๆ ได และหากชื่อหมูบานเปนคําสามคํา คําที่สามจะบอกทิศทาง
เปนสําคัญ นอกจากนี้คนทั้งสองกลุมจะใชลักษณะการประกอบอาชีพคือการทํานาและลักษณะ   
                                                 

32France Boas, “On Geographical Names of the Kwakiutl Indian,” in Language in Culture and 
Society, 171-181. 

33ปราณี กุลละวณิชย, ชื่อหมูบานในมณฑลกวางสีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27

ภูมิประเทศในทองถ่ินมาเรียกชื่อหมูบานของตน ลักษณะดังกลาวจะปรากฏในคําแรกของชื่อ
หมูบานเสมอ แตทั้งนี้ช่ือหมูบานของไทยแสดงการตั้งชื่อที่เบี่ยงเบนไปจากหลักการนี้มากขึ้น 
 
   นองนุช มณีอินทร34 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “การปรับเปลี่ยนของชื่อหมูบาน
ในจังหวัดเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการปรับเปล่ียนของชื่อหมูบานรวมทั้ง
ลักษณะทางวัฒนธรรมที่สะทอนจากชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหม 
   ผลการศึกษาพบวาการปรับเปลี่ยนชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหมนั้นมี
การปรับเปลี่ยนโดยการแทนที่ดวยช่ืออ่ืนมากที่สุด ทั้งนี้ลักษณะการปรับเปลี่ยนมีทั้งการปรับเปลี่ยน
ดานคําศัพท ดานตัวสะกด และดานโครงสราง โดยปจจัยของการปรับเปลี่ยน ไดแก ปจจัยดานภาษา 
ปจจัยดานภูมิประเทศ ปจจัยดานสังคม และปจจัยดานการเมืองการปกครอง การปรับเปลี่ยน
ดังกลาวแสดงใหเห็นวัฒนธรรมและคานิยมที่เปลี่ยนแปลงไป เชน ภาษาถิ่นเริ่มลดบทบาทลงและ
หันมาใชภาษามาตรฐานมากขึ้น มีการใหความสําคัญของคําที่นํามาใชตั้งชื่อสถานที่ โดยมักใชคําที่
ไพเราะและมีความหมายเปนมงคลเพิ่มขึ้น 
 
   นฤมล ตุงคะโหตร35 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “การตั้งชื่อวัดในพุทธศาสนาใน
กรุงเทพมหานคร” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาที่มา ความหมาย และลักษณะภาษาที่ใชตั้งชื่อวัดใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 440 วัด ทั้งนี้จะศึกษาเอกสารดานประวัติศาสตรควบคูกับการสัมภาษณ
บุคคลในพื้นที่ 
   ผลการศึกษาพบวาชื่อวัดแบงออกเปนชื่อพื้นบานและชื่อราชการ โดยช่ือ
พื้นบานนิยมตั้งดวยภาษาไทยและใชช่ือที่แสดงถึงสภาพแวดลอมบริเวณวัดหรือส่ิงที่มีอยูในวัด 
ในขณะที่การตั้งชื่อราชการนิยมใชภาษาบาลี สันสกฤตและใชความหมายที่เกี่ยวของกับบุคคลใน
การสรางวัด สําหรับการศึกษาความสัมพันธของช่ือพื้นบานพบวาชื่อพื้นบานเมื่อเปล่ียนเปนชื่อ
ราชการนั้นจะมีความหมายเกี่ยวกับชื่อบุคคลมากที่สุดซึ่งสะทอนใหเห็นความสําคัญของบุคคล โดย
เปนการประกาศคุณงามความดีใหบุคคลอื่นทราบ 
 

                                                 
34นองนุช มณีอินทร, “การปรับเปลี่ยนของชื่อหมูบานในจังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญา

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร ภาควิชาภาษาศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2543). 

35นฤมล ตุงคะโหตร, “การต้ังช่ือวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญาศิลป 
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547). 
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  2.1.5.2 งานวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุท่ีเก่ียวกับชื่อบุคคล 
   จรูญศรี มูลสวัสดิ์36 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “การใชภาษาในการตั้งชื่อของ
ชาวลานนาในจังหวัดเชียงราย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ ลักษณะ
โครงสรางของชื่อ และความหมายของชื่อ ทั้งนี้ศึกษาจากชื่อจริง ช่ือเรียก และชื่อสรอยของชาว
ลานนา โดยแยกเปน 4 กลุมอายุ เพื่อหาคานิยม ความเชื่อ พรอมทั้งแนวทางการดําเนินชีวิตของชาว
ลานนาที่สะทอนจากชื่อทั้ง 3 ประเภท 
   ผลการศึกษาพบวาภาษาที่ชาวลานนาใชในการตั้งชื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
กลาวคือเดิมจะนิยมใชภาษาไทยลานนาอยูมาก ตอมาคอย ๆ รับเอาภาษาบาลี สันสกฤต ภาษาเขมร 
และภาษาอังกฤษเขามาใชในการตั้งชื่อดวย สําหรับเรื่องจํานวนพยางคพบวาจํานวนพยางคได
เพิ่มขึ้นจากหนึ่งพยางค เปนสองพยางค สามพยางค ไปจนถึงหาพยางค แสดงใหเห็นวาชาวลานนามี
การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางดานภาษาในการตั้งชื่อ ในดานความหมายของชื่อไดสะทอนใหเห็น
คานิยมของชาวลานนาเกี่ยวกับความมั่งมี ความผูกพันกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสวยงาม 
และความเชื่อเกี่ยวกับพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังสะทอนใหเห็นถึงลักษณะทางสังคมที่มีความรักใคร
ปรองดองกัน มีการดําเนินชีวิตแบบเรียบงาย เอ้ือเฟอเผ่ือแผตอกัน และมักประกอบกิจกรรมตาง ๆ 
รวมกันเสมอ 
 
   วรางคณา สวางตระกูล37 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “การศึกษาภาษาที่ใชในการ
ตั้งชื่อจริงของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริงของ
คนไทยในกรุงเทพมหานครในเรื่องจํานวนพยางค การสรางคํา ที่มาของภาษาและความหมาย ตาม
ตัวแปรเพศและอายุ โดยศึกษาจากชื่อจริงของผูมีสัญชาติไทยที่เปนสามัญชนที่มีช่ืออยูในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร 4 เขต ในกรุงเทพมหานคร คือ เขตพระนคร เขตสัมพันธวงศ เขตบางคอแหลม และ
เขตคลองสาน ซ่ึงจําแนกขอมูลออกเปน 4 กลุมยอย คือ ช่ือของเพศชายอายุมาก ช่ือของเพศหญิงอายุ
มาก ช่ือของเพศชายอายุนอย และชื่อของเพศหญิงอายุนอย  
   ผลการศึกษาพบวา ช่ือของเพศชายในทุกกลุมอายุมีจํานวนพยางคนอย
กวาชื่อของเพศหญิง และช่ือของกลุมอายุมากทั้งในเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนพยางคนอยกวา

                                                 
36จรูญศรี มูลสวัสดิ์, “การใชภาษาในการตั้งช่ือของชาวลานนาในจังหวัดเชียงราย” (วิทยานิพนธปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2535). 
37วรางคณา สวางตระกูล, “การศึกษาภาษาที่ใชในการต้ังช่ือจริงของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2540). 
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ช่ือของกลุมอายุนอย ดานการสรางคําพบวา ช่ือของเพศชายในทุกกลุมอายุมีการสรางคําที่ซับซอน
นอยกวาชื่อของเพศหญิง โดยช่ือของเพศชายมีการสรางคําที่เปนคําโดดมากที่สุด ในสวนของภาษา 
ช่ือของเพศหญิงและเพศชายในกลุมอายุมากเปนภาษาไทยมากที่สุด สําหรับชื่อของเพศชายและเพศ
หญิงในกลุมอายุนอยจะมีที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤตมากที่สุด ทางดานความหมายพบวา ช่ือของ
เพศชายมักจะมีความหมายเกี่ยวกับอํานาจ ชัยชนะ ความเปนเลิศ ความกลาหาญ ในขณะที่ช่ือของ
เพศหญิงจะมีความหมายเกี่ยวกับความงามและความบริสุทธิ์มากที่สุด 
 
   ชมพูนุท โพธ์ิทองคํา38 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “การตั้งชื่อของกะเหรี่ยงโป 
ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาษา วิธีการตั้งชื่อ และ
ความหมายของชื่อของชาวกะเหรี่ยงโป ทั้งนี้จะศึกษาชื่อของชาวกะเหรี่ยงโป 3 ชวงอายุ ไดแก อายุ
ระหวาง 41-61 ป อายุระหวาง 21-40 ป และอายุระหวาง 1-20 ป ทั้งผูชายและผูหญิง จํานวน 5 
หมูบาน รวมทั้งส้ิน 450 คน  
   ผลการศึกษาพบวาชาวกะเหรี่ยงโปที่ตําบลสวนผึ้งจะใชช่ือท้ังที่เปนภาษา
กะเหรี่ยงและภาษาไทย การตั้งชื่อในแตละกลุมอายุจะแตกตางกัน โดยกลุมอายุระหวาง 41-60 ป 
และ 21-40 ป สวนใหญจะมีทั้งชื่อภาษากะเหรี่ยงและภาษาไทย สวนกลุมอายุระหวาง 1-20 ปจะมี
แตช่ือภาษาไทยเทานั้น ดานวิธีการตั้งชื่อภาษาไทยของชาวกะเหรี่ยงโปมีอยู 4 วิธีดวยกัน คือ ตั้งตาม
เสียงชื่อภาษากะเหรี่ยง ตัดเสียง เพิ่มเสียง หรือเปล่ียนแปลงเสียงชื่อภาษากะเหรี่ยง แปลความหมาย
ช่ือภาษากะเหรี่ยง และใชช่ือภาษาไทย 
   สําหรับความหมายของชื่อพบวาชื่อจะมีความแตกตางกันในแตละกลุม
อายุ คือ กลุมอายุระหวาง 41-60 ป สวนใหญจะตั้งชื่อที่หมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรม เชน ตนไม 
ดอกไม ส่ิงของเครื่องใช ส่ิงแวดลอมรอบตัว เปนตน กลุมอายุระหวาง 21-40 ป เร่ิมตั้งชื่อที่มี
ความหมายทางนามธรรม เชน ความดี ความสําเร็จ ความเจริญรุงเรือง เปนตน แตยังคงมีช่ือที่มี
ความหมายเปนรูปธรรมอยูดวย สวนกลุมอายุระหวาง 1-20 ป ที่ตั้งชื่อเปนภาษาไทย สวนใหญจะมี
ความหมายเปนนามธรรม ไดแก อํานาจ ชัยชนะ ความสําเร็จ และความเจริญรุงเรือง 
 

                                                 
38ชมพูนุท โพธิ์ทองคํา, “การตั้งช่ือของชาวกะเหรี่ยงโป ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541). 
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   สมชาย สําเนียงงาม39 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “ลักษณะภาษาที่แสดงความ
เปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย” โดยวิเคราะหรูปคําและ
ความหมายของชื่อคนไทยในกลุมอายุตางกัน รวมทั้งเปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กาลกิณีในชื่อของคนไทยภาคตาง ๆ  
   ผลการศึกษาพบวา ช่ือของคนไทยสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กาลกิณีโดยแสดงออกทั้งทางรูปคําและความหมายของชื่อ ทางรูปคํานั้นพบวามีการใชรูปคําที่เปน
สิริมงคลตามตําราทักษาซึ่งเปนตําราโหราศาสตรที่เปนที่นิยมใชเปนหลักในการตั้งชื่อ สวนทาง
ความหมายพบวามีการเลือกใชความหมายของคําที่เปนสิริมงคล 12 กลุมความหมาย ที่เดนมากที่สุด 
ไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความมั่งคั่ง ความรูความสามารถ และเกียรติยศและอํานาจ 
สําหรับการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย ทางดานรูปคาํ
พบวาชื่อคนกลุมอายุ 81 ปขึ้นไปหรือช่ือคนสมัยกอนสะทอนความเชื่อดังกลาวนอยกวาชื่อคนกลุม
อายุอ่ืน และมีแนวโนมวาชื่อของคนในกลุมอายุที่ลดลงจะสะทอนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กาลกิณีมากขึ้น ทางดานความหมายพบวาชื่อคนในสมัยกอนสะทอนความเชื่อวากิริยาอาการและ
คุณสมบัติของเจาของชื่อถือเปนสิริมงคลมากที่สุด ในสมัยตอมาถือวาความดีงามและความ
เจริญรุงเรืองเปนสิริมงคลมากที่สุด และในชื่อคนกลุมอายุ 1-20 ปหรือช่ือคนสมัยปจจุบันเปลี่ยนมา
เปนความรูความสามารถที่ถือวาเปนสิริมงคลมากที่สุด  
   สวนการวิเคราะหความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อคนไทย
ภาคตาง ๆ นั้น พบวา ช่ือคนกลุมอายุ 81 ปขึ้นไปสะทอนความเชื่อดังกลาว โดยแสดงออกทางการ
ตั้งชื่อใหสัมพันธกับพอแม และการเลือกใชความหมายแตกตางกันตามภาค แตการเลี่ยงอักษร
กาลกิณีไมแตกตางกัน คือ ทุกภาคสะทอนความเชื่อในระดับนอยเทา ๆ กัน สวนชื่อคนกลุมอายุ 1-
20 ปพบวามีการเลี่ยงอักษรกาลกิณี การใชช่ือมีความสัมพันธกับชื่อพอแม และเลือกใชความหมาย
ของชื่อแตกตางกันตามภาค 
 
   งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวกับชื่อนั้นนอกจากจะมีการศึกษาโดยวิ ธีการทาง
อรรถศาสตรชาติพันธุแลว ยังมีการศึกษาในลักษณะอื่น ๆ อีก อาทิ 
 

                                                 
39สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ

กาลกิณีในชื่อของคนไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545). 
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   วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน40 ทําวิทยานิพนธเรื่อง “การศึกษาการตั้งชื่อของคน
ไทย” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการตั้งชื่อของคนไทยในแงมุมตาง ๆ ผลการศึกษาสรุปไดวาคน
ไทยนิยมตั้งชื่อตามความเชื่อ ทั้งความเชื่อเร่ืองอํานาจลึกลับและความเชื่อทางพุทธศาสนา โดยหลัก
โหราศาสตรที่เปนที่นิยมในการตั้งชื่อ ไดแก “นามทักษาปกรณ” ซ่ึงแบงเปน 3 หลัก คือ หลักการตั้ง
ช่ือตามอักษรวันเกิด หลักการตั้งชื่อตามนามเกิด และหลักการตั้งชื่อตามนามปเกิด ในสวนของผูตั้ง
ช่ือนั้นอาจไดแก บิดามารดา พระภิกษุ ญาติผูใหญ ผูรู และผูที่เกี่ยวของกับการเกิดของทารก โดย
บิดามารดาจะเปนผูตั้งชื่อเปนสวนใหญ และมีแนวโนมวาบิดามารดาจะตั้งชื่อเองนอยลง แตจะเลือก
ช่ือจากหนังสือแนะนําการตั้งชื่อมากขึ้น สวนเงื่อนไขในการตั้งชื่อพบวามี 9 เงื่อนไขดวยกัน คือ 
เพศ หลักโหราศาสตร ความหมาย ความไพเราะ ความแปลกใหม ช่ือบุคคลในครอบครัว นามสกุล 
การเลียนแบบ และเสียงที่อาจเกิดปญหา โดยกลุมอายุนอยมีแนวโนมวาจะตั้งชื่อใหมีความแปลก
ใหมมากขึ้น สําหรับดานความสัมพันธของชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกัน พบวามีความสัมพันธ 4 
ประเภท ไดแก ความสัมพันธทางเสียง ความสัมพันธทางพยางค ความสัมพันธทางคํา และ
ความสัมพันธทางความหมาย 
 
   ไศลรัตน อิสระเสนีย41 ทําวิทยานิพนธเร่ือง “ความสัมพันธระหวางบุคคล
ในครอบครัวกับภาษาที่ใชในการตั้งชื่อจริง” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหลักษณะทางเสียงและ
ความหมายที่ใชในการตั้งชื่อจริงวาสามารถแสดงความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ระหวางรุน
บิดามารดากับบุตร และระหวางรุนบุตรกับบุตรหรือไม อยางไร โดยใชกลุมตัวอยางครอบครัวของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จากการเลือกสุมโรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครปฐมมาอําเภอละหนึ่ง
โรงเรียน รวมทั้งส้ิน 7 โรงเรียน 
   ผลการศึกษาพบวา ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตร และบุตรกับบุตรมี
ความสัมพันธในเรื่องเสียงมากกวาความหมาย และชื่อจริงของบุตรกับบุตรแสดงความสัมพันธสูง
กวาบิดามารดากับบุตรทั้งในเรื่องเสียงและความหมาย นอกจากนี้ลักษณะภาษาที่ใชในการตั้งชื่อ
จริงจะแตกตางกันไปตามเพศอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ช่ือจริงของบิดากับบุตรชายมีความสัมพันธ
มากกวาบิดากับบุตรหญิง และชื่อจริงของมารดากับบุตรหญิงมีความสัมพันธมากกวามารดากับ

                                                 
40วิรัช ศิริวัฒนะนาวิน, “การศึกษาการตั้งช่ือของคนไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544). 
41ไศลรัตน อิสระเสนีย, “ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาที่ใชในการตั้งช่ือจริง” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546). 
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บุตรชาย ในดานรูปแบบทางเสียงพบวา ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธประเภทเสียง
พยัญชนะตนเสียงเดียวกันมากที่สุด สวนบุตรกับบุตรมีความสัมพันธแบบพยางคเดียวกันมากที่สุด 
สําหรับดานความหมาย ช่ือจริงของบิดามารดากับบุตรมีความสัมพันธประเภทความงามมากที่สุด 
สวนบุตรกับบุตรแสดงความสัมพันธประเภทความเจริญ ความเชื่อมากที่สุด นอกจากนี้รูปแบบทาง
ความหมายจะแตกตางกันไปตามเพศอยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ ช่ือจริงของบิดากับบุตรชายมี
ความหมายประเภทอํานาจ  ชัยชนะมากที่สุด ช่ือของมารดากับบุตรหญิงมีความหมายประเภทความ
งามมากที่สุด 
 
   จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาทางอรรถศาสตร
ชาติพันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานวิจัยที่เกี่ยวกับชื่อซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากนั้น ผูวิจัยพบวายังไมมี
งานวิจัยใดที่ศึกษาเกี่ยวกับนามฉายาซึ่งเปนชื่ออีกประเภทหนึ่งที่ไดมาจากการบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาเลย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยดังกลาว
โดยใชวิธีการทางอรรถศาสตรชาติพันธุ เพื่อใหเขาใจความคิดความเชื่อของคนไทยที่สะทอนจาก
นามฉายาของพระสงฆไดดียิ่งขึ้น 
 
2.2 ความรูเกี่ยวกับการบวชในพระพุทธศาสนา 
 
 การบวชเปนพระภิกษุเปนประเพณีสืบเนื่องในพระพุทธศาสนาที่คนไทยถือปฏิบัติสืบทอด
กันมาเปนเวลานาน  โดยพุทธศาสนิกชนไทยเชื่อวาการบวชนอกจากจะเปนการสืบตออายุ
พระพุทธศาสนาใหยืนยาวสืบไปแลว ยังเปนการสรางอานิสงสใหแกบิดามารดา ตลอดจนเปนการ
ปลูกฝงใหผูบวชไดเรียนรูหลักของพระพุทธศาสนาเพื่อจะไดนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันอีก
ดวย ดังนั้นการบวชจึงเปนเรื่องสําคัญของชีวิตผูชายไทยทุกคน โดยเมื่อถึงวัยอันสมควรคือมีอายุ
ครบ 20 ปบริบูรณจะบวชเปนพระภิกษุประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
 ทั้งนี้คําวา “บวช” มาจากภาษาบาลีวา “ปพฺพชฺชา” ซ่ึงแปลวา เวนจากกิจการของผูครอง
เรือน ออกจากการครองเรือนไปบําเพ็ญพรต42 แตคําวาบวชในภาษาไทยนั้นหมายถึงทั้งการบวชเปน
พระและการบวชเปนสามเณร ดังนั้นจึงใชคําวา “อุปสมบท” ซ่ึงมาจากภาษาบาลีวา “อุปสมฺปทา” 
หมายถึงการบวชเปนพระภิกษุ เรียกการบวชเปนพระ และใชคําวา “บรรพชา” เรียกการบวชเปน
สามเณร เพื่อระบุความหมายใหเฉพาะเจาะจงลงไป 
                                                 

42ธรรมปราโมทย, รวบรวม, บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ไดผลจริง คูมือสําหรับพระแท, พิมพครั้งที่ 3 
(กรุงเทพมหานคร : ลิเบอรต้ีเพรส, 2535), 43. 
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 2.2.1 ความเปนมาของการบวชในพระพุทธศาสนา 
  คนอินเดียในสมัยพุทธกาลพอใจสละทรัพยสมบัติ ยศศักดิ์ และความสุขสวนตัว 
ออกบวชในลัทธิตาง ๆ เพราะเชื่อวาเปนการบําเพ็ญกุศลอยางหนึ่งเพื่อใหเกิดปญญาหรือสัจธรรมจน
สามารถสั่งสอนใหประชาชนปฏิบัติตามได เชนเดียวกับพระพุทธเจาที่ทรงสละความสุขทางโลก
เสด็จออกบวชจนไดเปนพระบรมศาสดาของศาสนาพุทธ 
  กอนที่พระพุทธเจาจะเสด็จออกบวช พระองคมีความสุขสมบูรณ มีพระราชอํานาจ
อันยิ่งใหญไพศาล และพรอมดวยขาทาสบริวาร หากแตพระองคไมทรงปรารถนาที่จะเปนใหญใน
อาณาจักรแหงโลก พระองคทรงเบื่อหนายและหดหูพระทัยโดยเฉพาะเมื่อไดทอดพระเนตรเห็น
ความแก ความเจ็บไข และความตาย ซ่ึงลวนแลวแตเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนไมสามารถจะหลีกเล่ียงได 
แมแตพระองคเอง จนกระทั่งพระองคทอดพระเนตรเห็นสมณเพศผูประกอบดวยอากัปกิริยาที่สงบ
เสงี่ยมเปนที่นาศรัทธาเลื่อมใสแกผูพบเห็น จึงทําใหพระองคพอพระทัยมากและทรงตัดสินพระทัย
อยางแนวแนที่จะเสด็จออกบวช เพื่อแสวงหาโมกขธรรมคือธรรมอันเปนเครื่องหลุดพนทั้งปวง 
  ในเวลาเที่ยงคืนของวันเพ็ญเดือน 8 ขณะที่พระพุทธเจามีพระชนมายุได 29 พรรษา 
พระองคเสด็จทรงมากัณฐกะพรอมดวยนายฉันนะออกจากพระนครสูฝงแมน้ําอโนมาเพื่อออกบวช 
ครั้นเสด็จถึงริมฝงแมน้ําอโนมา ทรงเปลื้องเครื่องทรงอยางกษัตริยมอบใหนายฉันนะนํากลับสูพระ
นคร ทรงดําริจะตัดพระโมฬีก็มีพระขรรคแกวตกลงมาจากอากาศ พระองคจึงควาพระขรรคแกว
ดวยพระหัตถขวา จับพระเกศโมฬีดวยพระหัตถซาย ทรงอธิษฐานวา “ถาขาพเจาจักไดเปนพระ
สัพพัญู จงใหตัดผมขาดพรอมกันใหเหลือเพียง 2 องคุลี แลวอยายาวอีก” เมื่อทรงอธิษฐานแลวก็
ตัดพระเกศโมฬีซ่ึงก็ขาดออกดังทรงอธิษฐาน หลังจากนั้นทรงอธิษฐานอีกวา “ถาขาพเจาจักไดเปน
พระสัพพัญู จงอยาใหเสนผมตกลงมาจากอากาศ” แลวก็โยนพระเกศขึ้นไป พระอินทรก็ทรงรบัไว
ดวยผอบแกวแลวอัญเชิญขึ้นไปไวในพระจุฬามณีเจดียที่ดาวดึงส ขณะนั้นฆฏิการมหาพรหมผูเปน
อนาคามีซ่ึงเคยเปนสหายของพระพุทธเจาในครั้งศาสนาพระพุทธกัสสปะ ก็นําเอาทิพยบริขารทั้ง 8 
อันเกิดที่ตนกัลปพฤกษในพรหมโลก คือ ไตรจีวร บาตร มีดตัดเล็บ กลองเข็ม ผารัดเอว ผากรองน้ํา 
ลงมาถวายทันที แลวรับเอาผานุงหมของพระพุทธเจาขึ้นไปบรรจุไวที่พระเจดียในพรหมโลก43 
  การเสด็จออกบวชของพระพุทธเจ า เปนนิมิตหมายอันดีของการเริ่มตน
พระพุทธศาสนา ทั้งนี้เมื่อพระองคตรัสรูแลวไดเสด็จไปแสดงหลักธรรมแกพวกปญจวัคคียเปนกลุม
                                                 

43สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, หลักพุทธประวัติ เลม 1 (พระนคร : โรงพิมพ ส. 
ธรรมภักดี, 2499), 111, อางถึงใน ลําดวน สุขพันธุ, รวบรวม, ประเพณีการบวช (พระนคร : กองวรรณคดีและ
ประวัติศาสตร กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 3. 
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แรกเพราะเห็นวาพวกปญจวัคคียมีอุปการะแกพระองคมากในคราวที่ทรงบําเพ็ญเพียร โดยเฉพาะ
พระอัญญาโกณฑัญญะซึ่งเปนหัวหนาปญจวัคคียปรารถนาจะฟงธรรมกอนใครทั้งส้ิน พระองคได
ทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเปนพระธรรมเทศนากัณฑแรกแกปญจวัคคีย ณ ปาอิสิปตน
มฤคทายวัน เมืองพาราณสี จนพระอัญญาโกณฑัญญะสําเร็จเปนพระอรหันตเปนองคแรก และได
ขอบวชเปนพระสาวกในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาจึงตรัสวา “เอหิ ภิกฺขุ เธอจงมาเปนภิกษุเถิด 
เราไดแสดงธรรมดีแลว จงประพฤติพรหมจรรยเพื่อทําใหส้ินทุกขโดยชอบเถิด” พระอัญญาโกณ
ฑัญญะจึงเปนพระภิกษุองคแรกในพระพุทธศาสนา พรอมดวยพระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหา  
นามะ และพระอัสสชิ ตามลําดับ การบวชวิธีนี้เรียกวา “เอหิ ภิกขุ อุปสัมปทา” 
  ตอมาพระสาวกไดเดินทางไปประกาศพระศาสนาและเผยแผหลักพุทธธรรมจนมี
ผูศรัทธาเลื่อมใสขอบวชตอพระพุทธเจาเปนจํานวนมาก เปนเหตุใหพระองคตองประทานอนุญาต
ใหพระสาวกผูเปนอรหันตเปนผูบวชใหได โดยที่ผูบวชเพียงแตปลงผมนุงหมผากาสาวพัสตร แลว
เปลงวาจาแสดงตนเขาถึงไตรสรณคมนตอหนาพระสาวกผูเปนอาจารย ผูนั้นก็ไดช่ือวาเปนภิกษุโดย
สมบูรณ การบวชดวยวิธีนี้เรียกวา “ติสรณคมนูปสัมปทา” 
  เมื่อพระพุทธศาสนาแพรหลายมากขึ้น มีผูศรัทธาเลื่อมใสปรารถนาที่จะขอบวช
เปนภิกษุจํานวนมาก พระพุทธเจาทรงดําริวา การบวชดวยพระวาจาก็ดีหรือดวยการรับไตรสรณ
คมนก็ดี ไมสามารถที่จะยังกิจแหงสงฆใหสําเร็จลุลวงไดโดยสะดวก และอีกประการหนึ่งพระองคมี
พระประสงคที่จะใหพระพุทธศาสนาแพรหลายหยั่งรากลึกอยูทั่วทุกมุมโลก พระองคจึงทรงยกเลิก
การบวชดังกลาว และบัญญัติการบวชแบบใหมขึ้น โดยการมอบหมายใหคณะสงฆเปนใหญใน
ศาสนกิจทั้งปวง สามารถบวชไดภายในสังฆมณฑลที่มีขอบเขตแนนอนเรียกวาสีมา มีพระอุปชฌาย
ทําหนาที่เปนประธานพระสงฆกลาววาจาประกาศรับบุคคลนั้น ๆ เขารวมคณะสงฆเพื่อปฏิบัติ
ศาสนกิจตอไป การบวชจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อไดรับความยินยอมจากที่ประชุมสงฆ ณ ที่นั้นดวย 
การบวชดวยวิธีนี้เรียกวา “ญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทา” ซ่ึงการบวชวิธีนี้ยังถือปฏิบัติกันมาจน
ปจจุบันนี้ 
 
 2.2.2 คุณสมบัติของผูบวช 
  เพื่อใหผูบวชสามารถปฏิบัติกิจของสงฆไดอยางสมบูรณและปองกันผูไมประสงค
ดีแฝงตัวเขามาทําลายพระพุทธศาสนา จึงมีการระบุคุณสมบัติของผูบวชไวดังนี4้4 
  1. ตองเปนผูชาย มีอายุครบ 20 ปบริบูรณ 
                                                 

44พระธรรมวโรดม, คูมือพระอุปชฌาย, พิมพครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : คณะกรรมการดําเนินการ
ฝกซอมอบรมพระอุปชฌายสวนกลาง, 2545), 86-92. 
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  2. ตองไมใชอภัพบุคคล คือ บุคคลตองหามที่ไมอนุญาตใหบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาโดยเด็ดขาด ทั้งนี้อภัพบุคคลมีอยู 3 จําพวก ไดแก 
   2.1 คนมีเพศบกพรอง มี 2 จําพวก ไดแก บัณเฑาะก คือเปนกะเทยและคน
มี 2 เพศ คือมีทั้งเพศหญิงและเพศชายในรางเดียวกัน 
   2.2 คนประพฤติผิดพระธรรมวินัย มี 7 จําพวก ไดแก คนฆาพระอรหันต 
คนประทุษรายภิกษุณี คนลักเพศ คือคนที่ตั้งใจปลอมเขามาอยูในหมูภิกษุโดยถือเพศภิกษุเอง ภิกษุผู
ไปเขารีตเดียรถีย ภิกษุผูตองอาบัติปาราชิก ภิกษุผูทําสังฆเภท คือทําใหสงฆแตกแยกกัน และคนที่
ทํารายพระพุทธเจาจนถึงหอพระโลหิต 
   2.3 คนประพฤติผิดตอกําเนิดของตน มี 2 จําพวก ไดแก คนฆามารดาและ
คนฆาบิดา 
  นอกจากอภัพบุคคลแลว ยังมีบุคคลที่ถูกหามบวชอีก 8 จําพวก ไดแก 
  1. คนมีโรคติดตอรายแรง โรคไมจักหาย โรคเรื้อรัง ไดแก โรคเรื้อน โรคฝ โรค
กลาก โรคมองครอ โรคลมบาหมู ทั้งนี้คนที่เปนโรคเหลานี้หากรักษาใหหายเปนปกติแลวสามารถ
บวชได 
  2. คนมีอวัยวะบกพรอง ไดแก คนมือขาด คนเทาขาด คนทั้งมือและเทาขาด คนหู
ขาด คนจมูกขาด (จมูกแหวง) คนทั้งหูและจมูกขาด คนนิ้วมือนิ้วเทาขาด คนงามมืองามเทาขาด และ
คนเอ็นขาด 
  3. คนมีอวัยวะไมสมประกอบ ไดแก คนมีมือเปนแผน คนคอม คนเตี้ยกวาปกติ 
คนคอพอก คนเทาปุก คนแปลกเพื่อน เชน สูงเกินไป ต่ําเกินไป ดําเกินไป  ขาวเกินไป ผอมเกินไป 
อวนเกินไป เปนตน ทั้งนี้คนมีอวัยวะไมสมประกอบหากแกใหหายสามารถบวชได 
  4. คนพิการ ไดแก คนบอดตาใส คนงอยคือมือหงิก เทาหงิก นิ้วหงิก คนกระจอก 
คือมีเทาหรือขาพิการเดินไมปกติ คนตาบอดมืด คนใบ คนหูหนวก คนทั้งบอดทั้งใบ คนทั้งใบทั้งหู
หนวก คนทั้งบอดทั้งใบทั้งหูหนวก 
  5. คนทุรพล ไดแก คนแกงอนแงนทํางานไมไหว คนมีอิริยาบถขาด คือคนเปลี้ย 
เสนประสาทพิการ 
  6. คนมีเกี่ยวของ ไดแก คนที่มารดาบิดาไมอนุญาต คนเปนราชภัฏ คือขาราชการที่
พระราชาเลี้ยง คนมีหนี้สิน คนเปนทาส คนจําพวกนี้หากพนจากเกี่ยวของ คือบุตรไดรับอนุญาตจาก
มารดาบิดา ราชภัฏไดรับอนุญาตจากพระราชาหรือเจาหนาที่เหนือตน คนมีหนี้สินใชหนี้เสร็จแลว 
และคนเปนทาสไดรับปลดเปนไทแลวสามารถบวชได 
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  7. คนเคยถูกอาชญาหลวง ไดแก คนถูกเฆี่ยนหลังลาย คือมีรอยแผลเปนที่หลัง คน
ถูกสักหมายโทษ 
  8. คนประทุษรายความสงบ ไดแก โจรผูรายที่ขึ้นชื่อโดงดัง คนโทษหนีเรือนจํา 
คนผูถูกเขียนไว คือมีประกาศบอกวาถาพบเขาที่ใดใหฆาเสีย 
  นอกจากที่กลาวมาทั้งหมดแลวยังมีบุคคลตองหามที่ไมใหบวชอีก 3 จําพวก ไดแก 
  1. คนไมมีอุปชฌาย หรือมีคนอื่นจากภิกษุเปนอุปชฌายคือมีคนที่ไมใชพระภิกษุ
เปนพระอุปชฌาย หรือถือสงฆถือคณะเปนอุปชฌาย 
  2. คนไมมีบาตร ไมมีจีวร หรือไมมีทั้งบาตรทั้งจีวร 
  3. คนยืมบาตร ยืมจีวร หรือยืมทั้งบาตรทั้งจีวร 
 
 2.2.3 การเตรียมตัวบวช 
  เมื่อบุคคลใดมีศรัทธาพรอมจะบวช ผูปกครองหรือบิดามารดาจะตองพาบุคคลนั้น
ไปหาเจาอาวาสเพื่อถวายตัวใหเจาอาวาสจัดการบวชให ทั้งนี้ถาเจาอาวาสไดรับการแตงตั้งเปน
อุปชฌายแลวก็จะพิจารณารับบวชเอง แตหากเจาอาวาสยังไมไดรับการแตงตั้งเปนอุปชฌายก็จะ
แนะนําหรือพาไปหาพระอุปชฌายในเขตนั้นเพื่อพิจารณารับบวชให โดยการพิจารณารับบวชนั้นจะ
มีการตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคลนั้นซ่ึงถาเห็นวามีคุณสมบัติครบถวนและไมเปนบุคคล
ตองหามตามที่ระบุไวขางตนพระอุปชฌายก็จะรับบวชให หลังจากถวายตัวกับเจาอาวาสหรือพระ
อุปชฌายแลวจะเรียกบุคคลนั้นวา “นาค” หรือ “เจานาค”  
  ระยะเวลากอนบวชนาคจะตองฝกซอมกิริยามารยาทของความเปนพระภิกษุ และ
หัดทองคําขานนาค ทั้งคําขอบรรพชาอุปสมบท คําขอศีล คําขอนิสัย รวมถึงทองจําบทสวดมนต  
ตาง ๆ ใหได ในขณะเดียวกันผูปกครองตองเตรียมเครื่องบวชหรืออัฐบริขาร คือเครื่องบริขารที่
จําเปน 8 อยางของพระบวชใหม ไดแก บาตร อันตรวาสก (ผาสบงหรือผานุง) อุตราสงค (ผาจีวร
หรือผาหม) สังฆาฏิ (ผาพาดบา) กายพันธนะ (ผาประคดเอวหรือผาคาดเอว) ปริสสาวนะ (ผากรอง
น้ําหรือกระบอกกรองน้ํา) สูจิ (เข็ม) และ วาสี (มีดโกน) นอกจากนี้ยังมีเครื่องใชที่จําเปนอื่น ๆ อีก 
เชน เส่ือ หมอน มุง รม รองเทา ถุงยาม สบู ยาสีฟน แปรงสีฟน เปนตน 
  กอนถึงวันบวชนาคจะตองไปลาบวช โดยจัดดอกไม ธูป เทียนใสพานไปขอขมา
ญาติพี่นองและผูใหญที่นับถือ เพื่อขออโหสิกรรมที่ตนกระทําลวงเกินไวไมวาจะเปนดวยกายกรรม 
วจีกรรม หรือมโนกรรม ทั้งตอหนาและลับหลัง ตามปกติมักนิยมปลงผม คิ้ว หนวด เคราของนาค
โดยใหบิดา มารดา หรือพระภิกษุที่เคารพขริบปลายผมใหกอนพอเปนพิธี ตอจากนั้นใหผูชํานาญ
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โกนผม คิ้ว หนวด เคราของนาคใหหมดจด อาบน้ําชําระรางกายใหสะอาด แลวนุงขาวหมขาว
กอนที่จะไปลาบวช 
  สําหรับพิธีทําขวัญนาคนั้นเปนสิ่งไมจําเปนและเปนการสิ้นเปลืองโดยเปลา
ประโยชน45 ซ่ึงอาจจะจัดหรือไมจัดก็ได ทั้งนี้จุดประสงคของการทําขวัญนาคนั้นคือตองการใหนาค
หมดหวงใยในสิ่งผูกพันตาง ๆ ใหนาคมีศรัทธาและมีกําลังใจในการปฏิบัติศาสนกิจใหสําเร็จลุลวง 
ตลอดจนใหนาคไดทําความเขาใจเกี่ยวกับผลานิสงสของการบวชและวิธีปฏิบัติตัวเมื่อบวชเปน
พระภิกษุแลว46 
 
 2.2.4 พิธีบวช 
  เมื่อถึงวันบวชจะนํานาคไปยังอุโบสถ ทําประทักษิณคือเวียนขวารอบอุโบสถ
ภายนอกเขตสีมา 3 รอบ เพื่อแสดงความเคารพเขตแดนที่ทําสังฆกรรมและแสดงความเคารพพระ
ประธานที่อยูในอุโบสถ จากนั้นนํานาคมาวันทาสีมาที่อยูดานหนาอุโบสถ แลวใหนาคโปรยทานอนั
เปนการบริจาคทานกอนบวช เสร็จแลวจูงนาคเขาอุโบสถโดยใหกาวขามธรณีประตู จากนั้นใหนาค
เขาไปจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัยกอนเริ่มทําพิธีบวช 
  ผูทําพิธีบวชในอุโบสถประกอบดวยพระอุปชฌายซ่ึงเปนประธานในการบวช พระ
คูสวด 2 รูป ไดแก พระกรรมวาจาจารยและพระอนุสาวนาจารย ซ่ึงทําหนาที่สมมติตนเพื่อสอนซอม
ผูบวช สอบถามอันตรายิกธรรม โดยอันตรายิกธรรม คือ ธรรมอันตราย หมายถึง เหตุที่ขัดขวางการ
อุปสมบท เชน มีอายุไมครบ 20 ปบริบูรณ หรือเปนโรคเรื้อน เปนตน และประกาศใหคณะสงฆ
ทราบและลงมติใหผูบวชเปนพระภิกษุโดยสมบูรณ นอกจากนี้ยังมีพระอันดับคือคณะสงฆที่เขารวม
ประชุมในการประกอบพิธีบวชดวย โดยพิธีบวชนั้นจะเริ่มตามลําดับดังนี้ 
  1. นาคนั่งคุกเขากราบบิดา มารดา 3 คร้ัง แลวยื่นแขนรับผาไตรจีวรจากบิดา มารดา 
  2. นาคประคองผาไตรจีวรเดินเขาไปหาพระอุปชฌาย พอเขาใกลบริเวณที่คณะ
สงฆนั่งนาคตองนั่งลงแลวเดินเขาเขาไปหาพระอุปชฌาย ประเคนผาไตรจีวร พรอมทั้งถวายเครื่อง
สักการะ เสร็จแลวกราบ 3 คร้ัง หลังจากนั้นพระอุปชฌายจะมอบผาไตรจีวรให นาคลุกขึ้นยืนกมตัว
พองาม 

                                                 
45ไสว  มาลาทอง  และ  อเนก  ขําทอง ,  รวบรวม ,  คู มือบรรพชาอุปสมบท  ฉบับกรมการศาสนา 

(กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, 2527), 18. 
46ลําดวน สุขพันธุ, รวบรวม, ประเพณีการบวช (พระนคร : กองวรรณคดีและประวัติศาสตร กรม

ศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ, 2520), 20-21. 
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  3. นาคกลาวคําขานนาคขอบรรพชา เมื่อกลาวคําขอบรรพชาจบ ถวายผาไตรจีวร
ใหพระอุปชฌาย จากนั้นกลาวคําขอผาตอจนจบ แลวกราบพระอุปชฌาย 3 คร้ัง หลังจากนั้นนั่งพับ
เพียบประนมมือฟงโอวาทจากพระอุปชฌายเกี่ยวกับการบรรพชาอุปสมบท ตอจากนั้นพระอุปชฌาย
จะสอนมูลกัมมัฏฐาน เรียกวา “ตจปญจกกัมมัฏฐาน” คือ กรรมฐานมีหนังเปนที่หา หมายถึง การ
พิจารณาผม ขน เล็บ ฟน หนัง ใหเห็นวาเปนของไมงาม ทําใหจิตเกิดความเบื่อหนาย เสร็จแลวพระ
อุปชฌายจะคลองอังสะสวมใหนาคและมอบผาไตรจีวรใหเปนการแสดงวาพระอุปชฌายยินดี
บรรพชาให จากนั้นนาคถอยหลังใหพนคณะสงฆ กอนจะลุกขึ้นเดินตามพระสงฆที่จะไปชวยหมผา
ให หลังจากนี้นาคเปลี่ยนสภาพเปนสามเณร 
  4. เมื่อครองจีวรเสร็จแลว สามเณรนําเครื่องสักการะไปถวายพระคูสวดอันไดแก
พระกรรมวาจาจารยและพระอนุสาวนาจารย พรอมกราบ 3 คร้ัง ลุกขึ้นยืนแลวกลาวคําขอไตรสรณ-
คมนและคําขอศีล สามเณรรับไตรสรณคมนและรับศีลจากพระคูสวด โดยเมื่อสมาทานศีล 10 จบลง 
แลวกราบ 3 คร้ัง ก็ถือวาเสร็จพิธีบรรพชาเปนสามเณร 
  5. เมื่อเปนสามเณรแลว ใหรับประเคนบาตรและเครื่องสักการะจากบิดา มารดา 
จากนั้นอุมบาตรเดินเขาไปวางไวขางตัวดานซาย ถวายเครื่องสักการะพระอุปชฌายเพื่อขอนิสัยคือ
การขอที่พักพิงหรือขอที่อาศัย แลวกราบ 3 คร้ัง ลุกขึ้นยืนกลาวคําขอนิสัย จบแลวนั่งฟงพระ
อุปชฌายใหโอวาท และแนะนํานามฉายาภาษาบาลีของพระอุปชฌาย รวมถึงตั้งนามฉายาเปนภาษา
บาลีให ซ่ึงนามฉายาที่ไดนี้เปนนามฉายาที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  
  สาเหตุที่ตองตั้งนามฉายาขึ้นใหมเปนภาษาบาลีนั้นเปนเพราะในการประกอบพิธี
บวช พระคูสวดคือพระกรรมวาจาจารยและพระอนุสาวนาจารยจะตองสวดกรรมวาจาเปนภาษาบาลี 
โดยตองมีการกลาวชื่อผูบวชเปนภาษาบาลีดวยเพื่อประกาศใหคณะสงฆทราบและลงมติใหผูบวช
เปนพระภิกษุโดยสมบูรณ นอกจากนี้การตั้งนามฉายายังตั้งขึ้นเพื่อใหผูบวชลืมเรื่องทางโลกแลวหัน
มาระลึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในทางธรรมและวินัย เพราะนามฉายาสวนใหญมักมีความหมาย
ไปในทางธรรม47 ทั้งนี้นามฉายาที่ไดรับถือเปนชื่อในทางพระพุทธศาสนาที่ใชเมื่อตองการกลาวถึง
พระภิกษุอยางเปนทางการโดยจะใชควบคูกับชื่อจริงของผูบวช เชน กลาวถึงพระที่ช่ือ “อํานาจ” 
นามสกุล “ปกษาสุข” ซ่ึงไดรับนามฉายาวา “ฐานวโส” วา “พระอํานาจ ฐานวโส” เปนตน 
  เมื่อพระอุปชฌายตั้งนามฉายาใหแลวจะสอนวาเมื่อพระคูสวดสอบถามวา “กินนา
โมสิ” ซ่ึงแปลวา “ทานชื่ออะไร” ใหตอบวา “อะหัง ภันเต + นามฉายาของตนเอง + นามะ” และเมื่อ
พระคูสวดถามวา “โก นามะ เต อุปชฌาโย” ซ่ึงแปลวา “อุปชฌายของทานชื่ออะไร” ใหตอบวา 
“อุปชฌาโย เม ภันเต อายัสมา + นามฉายาของพระอุปชฌาย + นามะ” ตอจากนั้นพระอุปชฌายจะ
                                                 

47ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล (พระนคร : เกษมบรรณกิจ, 2510), 71. 
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บอกชื่อบริขารใหสามเณร สามเณรตองตอบวา “อามะ ภันเต” เมื่อครบ 5 คร้ังแลว พระอุปชฌายจะ
คลองสายโยกบาตรให แลวส่ังใหสามเณรถอยหางออกจากที่ประชุมสงฆ โดยใหสามเณรประนม
มือเดินเขาถอยหลังออกมาใหพนคณะสงฆ ยืนขึ้นกลับหลังหัน เดินไปทางหนาอุโบสถ แลวกลับ
หลังหันเพื่อหันหนาตรงมาทางคณะสงฆ 
  6. พระคูสวดสมมติตนเปนผูสอนซอม โดยตองกลาวนามฉายาของสามเณรและ
พระอุปชฌายเปนภาษาบาลี แลวออกไปถามอันตรายิกธรรมตอสามเณร ณ ที่ที่กําหนดไว หลังจาก
นั้นพระคูสวดกลับมาบอกที่ประชุมสงฆ 
  7. พระคูสวดมารายงานตอท่ีประชุมสงฆ แลวเรียกสามเณรเขาสูที่ประชุมสงฆโดย
ใชคําวา “อาคัจฉาหิ” สามเณรเดินประนมมือเขามาคุกเขา กราบ 3 คร้ัง แลวกลาวคําขออุปสมบท 
พระอุปชฌายกลาวคําอุปโลกนเผดียงสงฆเพื่อประกาศทามกลางคณะสงฆใหทราบถึงความตองการ
ของสามเณร และขอความเห็นจากคณะสงฆวาจะรับเปนสมาชิกในหมูสงฆหรือไม จากนั้นพระ
คูสวดจะถามอันตรายิกธรรมซ้ําในที่ประชุมสงฆ แลวพระคูสวดจะสวดญัตติ คือ การยื่นขอเสนอ
และลงมติเพื่อยกสามเณรใหเปนพระภิกษุ เรียกวา ญัตติจตุตถกรรมมีทั้งหมด 4 จบ ไดแก ขอเสนอ
ที่สามเณรขอบวช 1 จบ และสวดประกาศขอรับความเห็นชอบจากที่ประชุมสงฆอีก 3 จบ เมื่อไมมี
สงฆคัดคานเปนอันเสร็จญัตติจตุตถกรรมอุปสมบท เปนพระภิกษุโดยถูกตองตามพระธรรมวินัย 
  8. พระใหมถอดสายโยกบาตรออกจากตัวแลววางบาตรไวทางซายมือ นั่งพับเพียบ
ประนมมือฟงพระอุปชฌายบอกอนุศาสน 8 ประการ โดยบอกเปนภาษาไทยกอนแลวจึงบอกเปน
ภาษาบาลี เสร็จแลวพระใหมรับวา “อามะ ภันเต” จากนั้นลุกขึ้นนั่งคุกเขา ประนมมือกราบพระ
อุปชฌาย 3 คร้ัง 
  หลังจากนั้นพระใหมรับประเคนเครื่องบริขารจากบิดา มารดา และญาติ พระสงฆ
อนุโมทนา ใหพระใหมกรวดน้ํา รับพร และกราบ 3 คร้ัง เปนอันเสร็จพิธีเปนพระภิกษุโดยสมบูรณ 
 
 2.2.5 อานิสงสของการบวช 
  การบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนาถือเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ ซ่ึงสงผลใหผู
บวชและผูที่เกี่ยวของไดรับอานิสงสหรือผลจากการทําบุญในครั้งนั้น ทั้งนี้อานิสงสที่ไดจากการ
บวชนั้นสามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ อานิสงสแกตัวผูบวช อานิสงสแกผูอ่ืน 
และอานิสงสแกพระศาสนา48 ดังนี้ 
 
 
                                                 

48พุทธทาสภิกขุ, บวชทําไม (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2529), 74-79.  
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  2.2.5.1 อานิสงสแกตัวผูบวช 
   เมื่ อไดบวชเปนพระภิกษุแลว  ผูบวชจะได เ รียนรูห ลักธรรมใน
พระพุทธศาสนา ไดรูจักฝกตนใหมีความอดทน ฝกหัดกิริยามารยาททั้งทางกาย วาจา และจิตใจใหมี
ความสํารวมและเรียบรอยดีงาม ตลอดจนไดฝกปฏิบัติธรรมซึ่งทําใหจิตใจบริสุทธิ์ มีสมาธิ และมี
ความสุขุมรอบคอบ นอกจากนี้ยังทําใหผูบวชเกิดความฉลาดตามคําสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาอีก
ดวย โดยความฉลาดที่เกิดขึ้นนั้นเรียกวา “กุศล” หรือ “โกศล” ซ่ึงมีอยูดวยกัน 3 ประเภท ไดแก   
อายโกศล คือความฉลาดในทางเจริญ รูวาสิ่งใดคือความเจริญ อปายโกศล คือความฉลาดในทาง
เสื่อม รูวาสิ่งใดคือความเสื่อม และอุปายโกศล คือความฉลาดในการดําเนินชีวิตใหหลีกพนจากทาง
แหงความเสื่อม49 ทั้งนี้ส่ิงที่กลาวมาทั้งหมดจะทําใหตัวผูบวชเกิดความเจริญรุงเรืองและมีความสุข
ในการดําเนินชีวิต 
 
  2.2.5.2 อานิสงสแกผูอ่ืน 
   การบวชนั้นถือเปนการทดแทนบุญคุณบิดา มารดา และผูมีพระคุณทาง
หนึ่ง ดังนั้นนอกจากตัวผูบวชจะไดรับอานิสงสจากการบวชแลว ยังทําใหบิดา มารดา และผูมี
พระคุณซ่ึงมีสวนรวมในการบวชไดรับอานิสงสดวย โดยเมื่อผูบวชบวชเปนพระภิกษุ บิดา มารดา 
และผูมีพระคุณจะเกิดความปลื้มปติ มีความสุข และเกิดศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนา ตลอดจน
ทําใหบุคคลเหลานั้นไดมีโอกาสใกลชิดพระพุทธศาสนาโดยการทําบุญ ประพฤติปฏิบัติธรรม ทําให
ไดรับความรู มีความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น สงผลใหชีวิตมีความสุข
และมีความเจริญรุงเรือง 
 
  2.2.5.3 อานิสงสแกพระศาสนา 
   อานิสงสแกพระศาสนานั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการบวชนั้นถือเปนการสืบตอ
อายุพระศาสนา ทําใหพระศาสนาสามารถดํารงอยูไดตลอดไป โดยผูบวชถือเปนศาสนทายาทที่ทํา
หนาที่เผยแผพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ซ่ึงสงผลใหพระพุทธศาสนาเจริญกวางไกล
ยิ่งขึ้น 
 
   จากที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหไดรับความรูเกี่ยวกับการบวชมากยิ่งขึ้น อีก
ทั้งยังทําใหเห็นถึงความสําคัญของนามฉายาหรือช่ือในทางพระพุทธศาสนาอีกดวยวาตั้งขึ้นเพื่อใช
ในการประกอบพิธีบวชและเพื่อใหผูบวชระลึกถึงหนาที่ที่ตองปฏิบัติในทางพระธรรมวินัย 
                                                 

49พระธรรมวโรดม, คูมือพระอุปชฌาย, 112. 
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2.3 ความรูเกี่ยวกับการตั้งชื่อตามตําราทักษา 
 
 การตั้งชื่อบุคคลเพื่อใหเปนสิริมงคลนั้นมีกฎเกณฑเปนตําราซึ่งนับอยูในวิชาโหราศาสตร 
โดยหลักโหราศาสตรในการตั้งชื่อที่คนไทยยึดถือปฏิบัติมาตั้งแตสมัยโบราณจนเปนที่รูจักอยาง
แพรหลายและเชื่อถือกันมากที่สุดคือการตั้งชื่อตามตําราทักษา อนึ่งกลวิธีการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆที่พระอุปชฌายนิยมใชมากกลวิธีหนึ่งคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดนั้น ก็ใชหลักเกณฑ
การตั้งตามตําราทักษาดวยเชนกัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการตั้งนามฉายา
ของพระสงฆมากยิ่งขึ้น ผูเขียนวิทยานิพนธจึงขอกลาวถึงการตั้งชื่อตามตําราทักษาพอสังเขปดังนี้ 
 “ตําราทักษา” นั้นมีผูรูกลาวถึงโดยใชช่ือแตกตางกันออกไป บางเรียกวาคัมภีรทักษา
พยากรณ คัมภีรทักษาปกรณ คัมภีรมหาทักษาพยากรณ หรือเรียกวานามทักษาปกรณ เปนตน 
อยางไรก็ตามเนื้อหาโดยรวมของคัมภีรเหลานี้ยังคงเหมือนกันคือเปนตําราทางวิชาโหราศาสตรที่ใช
พยากรณความเปนไปตามอิทธิพลของดวงดาวทั้ง 8 ดวง ที่เรียกวาอัฐเคราะห50 ทั้งนี้ในวิทยานิพนธ
นี้ผูวิจัยจะเรียกวา “ตําราทักษา” 
 ตําราทักษาเดิมเปนภาษาบาลีสันสกฤตที่ไมทราบวาผูใดแตงขึ้น แตงขึ้นเมื่อไร อยางไร แต
เปนคัมภีรที่ใหประโยชนทางวิชาโหราศาสตรอยางกวางขวาง ชวยสนับสนุนคัมภีรจักรทีปนีใหมี
ความละเอียดครอบคลุมมากขึ้น อีกทั้งยังเปนหลักใหแกคัมภีรอ่ืน ๆ อีก อาทิ คัมภีรพิชัยสงครามที่
ใชเปนคูมือในการรบ และคัมภีรโสฬสปุรํา ที่ใชสําหรับเลือกที่ดินปลูกสรางบานเรือน เปนตน51 แต
พลูหลวงกลาววาตําราทักษาเปนคัมภีรมาจากมอญซึ่งมาชําระในสมัยรัตนโกสินทร52 
 สวนหนึ่งของตําราทักษาไดกลาวถึงการตั้งชื่อซ่ึงเปนโหราศาสตรขั้นพื้นฐานที่คนไทยรูจัก
และนิยมปฏิบัติสืบกันมา โดยมีแบบทักษาที่แบงออกเปน 8 ชองแสดงดวยหมายเลข 1-8 ซ่ึง
หมายเลขดังกลาวแทนอัฐเคราะหหรือพระเคราะหทั้ง 8 โดยหมายเลข 1 หมายถึงพระอาทิตย ซ่ึง
คุมครองรักษาผูที่เกิดวันอาทิตย หมายเลข 2 หมายถึงพระจันทร ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่เกิดจันทร 
หมายเลข 3 หมายถึงพระอังคาร ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่เกิดวันอังคาร หมายเลข 4 หมายถึงพระพุธ ซ่ึง
คุมครองรักษาผูที่เกิดวันพุธกลางวัน  หมายเลข 5 หมายถึงพระพฤหัสบดี ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่เกิด

                                                 
50สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ

กาลกิณีในชื่อของคนไทย,” 36. 
51ประพิษ สุทธบุตร, คัมภีรทักษาเจาฟา (กรุงเทพมหานคร : เกษมบรรณกิจ, 2513), คํานํา, อางถึงใน 

สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อ
ของคนไทย,” 36. 

52พลูหลวง, 7 ความเชื่อของไทย (คติสยาม), พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2546), 21. 
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วันพฤหัสบดี หมายเลข 6 หมายถึงพระศุกร ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่เกิดวันศุกร หมายเลข 7 หมายถึง
พระเสาร ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่เกิดวันเสาร และหมายเลข 8 หมายถึงพระราหู ซ่ึงคุมครองรักษาผูที่
เกิดวันพุธกลางคืน  
 อนึ่ง การนับวันทางโหราศาสตรนั้นจะแตกตางกับการนับวันตามหลักสากล โดยการนบัวนั
ตามหลักสากลจะเริ่มนับวันใหมหลังเวลา 24.00 น. แตการนับวันทางโหราศาสตรจะเริ่มนับวันใหม
ตั้งแตเวลา 6.00 น. เปนตนไป และถือเอาเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงเวลาพระอาทิตยตกเปนเวลา
กลางวัน เวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นใหมเปนเวลากลางคืน ดังนั้นตามหลักนี้จึงถือวาเวลา
พระอาทิตยขึ้นเปนวันใหม และเวลากลางคืนกอนรุงสวางยังคงเปนสวนของวันกอน ยกเวนผูที่เกิด
วันพุธซึ่งมีพระเคราะหครองเปน 2 ระยะ คือ พระพุธครองชวงเวลากลางวันตั้งแตเวลา 6.00 น. ถึง 
18.00 น. สวนพระราหูครองชวงกลางคืนตั้งแตหลัง 18.00 น. จนถึง 6.00 น.53 
 เมื่อจัดอัฐเคราะหทั้ง 8 เขากับแบบทักษาซึ่งเรียงลําดับเปน 1 2 3 4 7 5 8 และ 6 อัฐเคราะห
ทั้ง 8 จึงเรียงลําดับเปนอาทิตย จันทร อังคาร พุธ เสาร พฤหัสบดี ราหู และศุกร ทั้งนี้อัฐเคราะหทั้ง 8 
ในแบบทักษาจะโคจรเวียนขวาเขาครองครองทิศทั้ง 8 ตามลําดับ คือ อีสาน บูรพา อาคเนย ทักษิณ 
หรดี ประจิม พายัพ และอุดร ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
แผนภูมิที่ 1 แบบทักษาและอัฐเคราะหทั้ง 8 ประกอบกับทิศทั้ง 8 
 

1 
อาทิตย 
อีสาน 

2 
จันทร 
บูรพา 

3 
อังคาร 
อาคเนย 

6 
ศุกร 
อุดร 

 
4 
พุธ 

ทักษิณ 
8 

ราหู (พุธกลางคืน) 
พายัพ 

5 
พฤหัสบด ี
ประจิม 

7 
เสาร 
หรดี 

 
 
 

                                                 
53โสฬสเวท, มงคลนามและการตั้งชื่อ (กรุงเทพมหานคร : แพรพิทยา, 2525), 13-14. 
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 เมื่อจัดลําดับอัฐเคราะหตามแบบทักษาแลวจึงไดกําหนดนามอัฐเคราะหทั้ง 8 เปน 1. ครุฑ
นาม 2. พยัคฆนาม 3. สิงหนาม (บางตําราเรียกวาสีหนามหรือราชสีนาม) 4. โสณนาม (บางตํารา
เรียกวาสุนัขนาม) 7. นาคนาม 5. มุสิกนาม 8. คชนาม และ 6. อัชนาม ดังโคลงตอไปนี้ 
 
 อาทิตยนามครุฑทาว  ปกษี 
   จันทรนามพยัคฆี   เบียฑเนื้อ 
   อังคารกลาวนามมี  สิงหราช 
   พุธสุนัขโดยเชื้อ   ชาตินั้นเปนนาม 
 พฤหัสบดิ์มุสิกนี้  นามหนู 
   ศุกรอัชนามสู   แพะพี้ 
   พระเสารอิศรเอกงู  นามนาค 
   อสุรินทรทานชี้   คชชางนามแถลง54 
 
 ทั้งนี้นามอัฐเคราะหทั้ง 8 สามารถนํามาเขียนในแบบทักษาไดดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

แผนภูมิที่ 2 นามอัฐเคราะหทั้ง 8 
 

อาทิตย 
ครุฑนาม 

จันทร 
พยัคฆนาม 

อังคาร 
สิงหนาม 

ศุกร 
อัชนาม  พุธ 

โสณนาม 

ราห ู
คชนาม 

พฤหัสบดี 
มุสิกนาม 

เสาร 
นาคนาม 

 
 หลังจากกําหนดนามอัฐเคราะหแลว โบราณาจารยก็กําหนดอักษรตาง ๆ ประจํานามอัฐ
เคราะห โดยประพิษ สุทธบุตร กลาวถึงลิลิตทักษาพยากรณ ฉบับพระนิพนธสมเด็จ ฯ เจาฟากรม

                                                 
54พระสารประเสริฐ, โลกธาตุ (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ สํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2538), 88. 
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หลวงพิทักษมนตรี ที่ไดทรงนิพนธกําหนดอักษรภาษาบาลี (ตามคัมภีรเดิม) ประจํานามอัฐเคราะหที่
ครองทิศตาง ๆ ไวดังนี้ 
 
   อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เอา อํ อ อาทิตยนามอิสาน 
   ก ข ค ฆ ง   จันทรวารนามบูรพา 
   จ ฉ ช ฌ ญ   นามอังคารอาคเนย 
   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ   นามพุเธทักษิณะ 
   ต ถ ท ธ น   นามโสรหนหรดี 
   ป ผ พ ภ ม   พฤหัสบดีนามปศจิมา 
   ย ร ล ว    นามราหูภูมิพายัพ 
   ส ห ฬ    นามศุกรหนอุดร55 
 
 เนื่องจากตําราทักษาเดิมเปนภาษาบาลีซ่ึงมีจํานวนสระและอักษรนอยกวาภาษาไทย ดังนั้น
เมื่อเขามาเผยแพรในประเทศไทย จึงไดมีการเพิ่มตัวอักษรประจําอัฐเคราะหใหครบตามวรรคของ
อักษรไทย ดังนี้ 1. ครุฑนาม ไดแก อ และสระทั้งหมด 2. พยัคฆนาม ไดแก ก ข ค ฆ ง 3. สิงหนาม 
ไดแก จ ฉ ช ซ ฌ ญ 4. โสณนาม ไดแก ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 7. นาคนาม ไดแก ด ต ถ ท ธ น 5. มุสิกนาม 
ไดแก บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม 8. คชนาม ไดแก ย ร ล ว และ 6 อัชนาม ไดแก ศ ษ ส ห ฬ56 
 อยางไรก็ตาม การตั้งนามฉายาของพระสงฆนั้นจะตั้งโดยใชภาษาบาลี ดังนั้นอักษรประจํา
นามอัฐเคราะหจึงมีแตภาษาบาลีเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับอักษรภาษาบาลีประจํานามอัฐเคราะหใน
ลิลิตทักษาพยากรณ ฉบับพระนิพนธสมเด็จ ฯ เจาฟากรมหลวงพิทักษมนตรีที่ไดกลาวไปแลว
ขางตน ยกเวนอักษรประจําครุฑนามที่มีความแตกตางกัน โดยพระธรรมวโรดมกลาวถึงอักษร
ประจําครุฑนามไวเพียง 8 ตัว ไดแก สระพื้นฐานในภาษาบาลี คือ อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ57 เมื่อเปน
เชนนี้จึงสามารถเขียนแผนภูมิอักษรประจํานามอัฐเคราะหทั้ง 8 ไดดังนี้ 
 
 
 
 

                                                 
55ประพิษ สุทธบุตร, คัมภีรทักษาเจาฟา, 75-76, อางถึงใน สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดง

ความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและกาลกิณีในชื่อของคนไทย,” 37. 
56สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (เลม 10 ฉันท-เชียงราย) (พระนคร : โรงพิมพรุงเรืองธรรม, 

2513), 6308. 
57พระธรรมวโรดม,คูมือพระอุปชฌาย, 55. 
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แผนภูมิที่ 3 อักษรประจํานามอัฐเคราะหทั้ง 8 

 
อาทิตย 
ครุฑนาม 

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 

จันทร 
พยัคฆนาม 
ก ข ค ฆ ง 

อังคาร 
สิงหนาม 
จ ฉ ช ฌ ญ 

ศุกร 
อัชนาม 
ส ห ฬ 

 
พุธ 

โสณนาม 
ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

ราหู 
คชนาม 
ย ร ล ว 

พฤหัสบดี 
มุสิกนาม 
ป ผ พ ภ ม 

เสาร 
นาคนาม 
ต ถ ท ธ น 

 
 หลักสําคัญของการตั้งชื่อตามตําราทักษาคือการจัดอัฐเคราะหทั้ง 8 ควบคูไปกับระเบียบ 
ไดแก บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี58 ทั้งนี้พระสารประเสริฐเรียก 
“ระเบียบ” วา “ทักษา” ดังที่กลาววา “อัฐเคราะหยอมประกอบกันเปนองคสมบัติของผูที่เกิดมา 8 
ประการ คือ บริวาร อายุ เดช ศรี มูล อุตสาห มนตรี กาลกรรณี เรียกวา ทักษา”59 สําหรับการจัด     
อัฐเคราะหทั้ง 8 เขากับระเบียบนั้น ตองกําหนดอัฐเคราะหประจําวันเกิดใหตรงกับบริวารเสมอ 
กลาวคือ ผูที่เกิดวันใดใหตั้งตนนับวันนั้นเปนบริวาร และอักษรประจําพระเคราะหนั้นถือเปนบรวิาร
ดวย จากนั้นนับเวียนขวาตามเข็มนาฬิกาไปเปน อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี 
ตามลําดับ เชน ผูวิจัยเกิดวันพุธกลางวัน ดังนั้นจึงนับพุธและอักษร ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เปนบริวาร เสารและ
อักษร ต ถ ท ธ น เปนอายุ พฤหัสบดีและอักษร ป ผ พ ภ ม เปนเดช ราหูและอักษร ย ร ล ว เปนศรี 
ศุกรและอักษร ส ห ฬ เปนมูละ อาทิตยและอักษร อ อา อิ อี อุ อู เอ โอ เปนอุตสาหะ จันทรและ
อักษร ก ข ค ฆ ง เปนมนตรี อังคารและอักษร จ ฉ ช ฌ ญ เปนกาลกิณี ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 
 
 
   
 
 
 

                                                 
58ประสิทธ กิตติสิทโธ, ทฤษฎีการตั้งชื่อ, 34. 
59พระสารประเสริฐ, โลกธาตุ, 100-101.  
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แผนภูมิที่ 4 การประกอบระเบียบกับอัฐเคราะหประจําวันพุธกลางวัน 
 

อุตสาหะ 
อาทิตย 

อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 

มนตรี 
จันทร 

ก ข ค ฆ ง 

กาลกิณ ี
อังคาร 

จ ฉ ช ฌ ญ 
มูละ 
ศุกร 
ส ห ฬ 

 
บริวาร 
พุธ 

ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
ศรี 
ราหู 

ย ร ล ว 

เดช 
พฤหัสบดี 
ป ผ พ ภ ม 

อาย ุ
เสาร 

ต ถ ท ธ น 
 
 เมื่อจัดอัฐเคราะหของผูที่เกิดวันตาง ๆ เขากับระเบียบตามหลักตําราทักษาแลวสามารถสรุป
ไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 9 การประกอบระเบียบกับอัฐเคราะหของผูที่เกิดวันตาง ๆ ตามตําราทักษา 
 

      วันเกิด 
ระเบียบ อาทิตย จันทร อังคาร พุธ

กลางวัน เสาร พฤหัสบดี พุธ
กลางคืน ศุกร 

บริวาร 
 

อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ 

อายุ 
 

ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

เดช 
 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

ก ข 
ค ฆ ง 

ศรี 
 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

มูละ 
 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

อุตสาหะ 
 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 
อุ อ ูเอ โอ 

ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

มนตร ี
 ย ร ล ว ส ห ฬ อะ อา อิ อี 

อุ อ ูเอ โอ 
ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

กาลกิณ ี
 ส ห ฬ อะ อา อิ อี 

อุ อ ูเอ โอ 
ก ข 
ค ฆ ง 

จ ฉ 
ช ฌ ญ 

ฏ ฐ  
ฑ ฒ ณ 

ต ถ 
ท ธ น 

ป ผ 
พ ภ ม 

ย ร ล ว 
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 ความหมายของระเบียบนั้นถือเปนหัวใจสําคัญของการตั้งชื่อตามตําราทักษา เพราะเชื่อกัน
วาการเลือกใชอักษรมาตั้งชื่อจะสงผลดีแกเจาของชื่อตามความหมายของระเบียบที่อักษรนั้นประจํา
อยู ยกเวนกาลกิณีเพียงอยางเดียวที่สงผลราย จากการศึกษาการอธิบายความหมายของระเบียบของ
ผูรูตาง ๆ อันไดแก ส. วัฒนเศรษฐ60 พิษณุเพทางค61 ประสิทธ กิตติสิทโธ62 และเศก ดุสิต63 สามารถ
สรุปความหมายของระเบียบไดดังนี้ 
 บริวาร หมายถึง ตัวเองและคนรอบขาง ซ่ึงไดแก บุตร สามี ภรรยา มิตร สหาย และผูอยูใน
ปกครอง 
 อายุ หมายถึง สุขภาพรางกาย ความมีอายุมั่นขวัญยืน 
 เดช หมายถึง ความมีอํานาจ ช่ือเสียง เกียรติยศ 
 ศรี หมายถึง ความดีงาม ความมีสงา ความมีสิริมงคล และความมีทรัพยสิน 
 มูละ หมายถึง รากฐานดั้งเดิมของวงศตระกูล ทรัพยสินมรดก 
 อุตสาหะ หมายถึง ความเพียร ความอดทน ความขยัน ความพยายามใหเกิดผลสําเร็จ 
 มนตรี หมายถึง ตําแหนงหนาที่การงาน ผูสนับสนุน ผูอุปถัมภ 
 กาลกิณี หมายถึง ความอัปมงคล ความโชคราย ความเสื่อมเสีย ศัตรูและอุปสรรคในการ
ดําเนินชีวิต 
 การตั้งชื่อตามตําราทักษานั้นนิยมเลือกอักษรที่เปนสิริมงคลประจําวันเกิดมาใชในการตั้ง
ช่ือ โดยสวนใหญจะใชอักษรวรรคเดชขึ้นตนชื่อผูชาย และใชอักษรวรรคศรีขึ้นตนชื่อผูหญิง แต
พิษณุเพทางคมีความเห็นวาชื่อผูชายนั้นใหใชอักษรวรรคอุตสาหะหรือมนตรีขึ้นตน จากนั้นตาม
ดวยเดชและศรีตามลําดับ64 ทั้งนี้หากจะไมถือเดชถือศรี ใหใชอักษรใดสําหรับผูเกิดวันใดก็ได 
ยกเวนอักษรวรรคกาลกิณีเทานั้นที่หามใชในการตั้งชื่อ65 เนื่องจากอักษรกาลกิณีนั้นไมเปนมงคลแก
เจาของชื่อ 

                                                 
60ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 31-32.  
61พิษณุเพทางค, ตําราพรหมชาติฉบับชาวบานและนรลักษณพยากรณ, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : 

สํานักงานหอสมุดกลาง 09, 2527), 423-424.  
62ประสิทธ กิตติสิทโธ, ทฤษฎีการตั้งชื่อ, 34-35.  
63เศก ดุสิต, ชุมนุมทักษา (กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2548), 16-17.  
64พิษณุเพทางค, ตําราพรหมชาติฉบับชาวบานและนรลักษณพยากรณ,424. 
65เสฐียรพงษ วรรณปก, ศาสตรและศิลปแหงการตั้งชื่อ, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : ซันตาการ

พิมพ, 2546), 11.  
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 อยางไรก็ตาม การตั้งพระนามเจานายและการตั้งนามฉายาของพระสงฆจะแตกตางกับการ
ตั้งชื่อของสามัญชน โดยการตั้งพระนามเจานายและการตั้งนามฉายาของพระสงฆนิยมใชอักษร
วรรคบริวารขึ้นตน เนื่องจากเจานายนั้นมีเดชมีอํานาจอยูแลว ส่ิงที่ตองการคือบริวาร จึงถือเอาอักษร
ในวันประสูติวรรคบริวารมาตั้งพระนาม นอกจากนี้ก็คงใชเปนเครื่องเตือนความจําใหรูดวยวา
ประสูติวันอะไร66 สําหรับการตั้งนามฉายาของพระสงฆที่พระอุปชฌายนิยมใชอักษรวรรคบริวาร
ขึ้นตนก็เนื่องจากเหตุผล 2 ประการ คือ ประการแรก ตองการใหรูวาพระภิกษุรูปนั้นเกิดวันอะไร 
และประการที่ 2 เมื่อเปนพระภิกษุแลวไมตองการอํานาจ เพราะละจากอํานาจมาเปนพระภิกษุแลว 
แตตองการบริวารมาก ๆ เพื่อจะไดปฏิบัติธรรมตามกันเทานั้น67 
 นอกจากนี้การตั้งนามฉายาของพระสงฆยังมีความแตกตางกับการตั้งชื่อสามัญชนเกี่ยวกับ
ขอยกเวนในการใชอักษรกาลกิณีอีกประการหนึ่ง กลาวคือ การตั้งนามฉายาแมวาจะหลกีเล่ียงการใช
อักษรวรรคกาลกิณีในการตั้งเชนเดียวกับชื่อสามัญชน แตทั้งนี้ตองยกเวนสําหรับคนเกิดวันจันทร 
เพราะคนเกิดวันจันทรมีอักษรวรรคกาลกิณีไดแก อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ซ่ึงการตั้งนามฉายาโดยไมมี
สระเขาไปประกอบยอมเปนไปไมได ดังนั้นการตั้งนามฉายาสําหรับคนเกิดวันจันทรจึงยอมใหมี
สระประกอบได เพียงแตหามใชขึ้นตนนามฉายาเทานั้น68 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ไดแก การทบทวนความรูเกี่ยวกับอรรถศาสตรชาติพันธุ ทําให
ผูวิจัยเขาใจมโนทัศนของทฤษฎีอรรถศาสตรชาติพันธุ ตลอดจนทําใหเห็นภาพรวมของการ
ศึกษาวิจัยทางอรรถศาสตรชาติพันธุ สําหรับการทบทวนความรูเกี่ยวกับการบวชนั้นทําใหเขาใจ
เกี่ยวกับพิธีบวชมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังทําใหเห็นความสําคัญของการตั้งนามฉายาเปนภาษาบาลีดวย 
สําหรับการทบทวนความรูเกี่ยวกับการตั้งชื่อตามตําราทักษาทําใหเขาใจวิธีการตั้งชื่อท่ีคนไทยนิยม 
ซ่ึงในการตั้งนามฉายาของพระสงฆนั้นก็ไดนําหลักการตั้งชื่อตามตําราทักษามาใชดวยเชนกัน ทั้งนี้
การทบทวนวรรณกรรมที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะเปนแนวทางและเปนประโยชนในการศึกษาเรื่อง
การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยที่มุงศึกษากลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมายของนามฉายา
ของพระสงฆอันจะทําใหเขาใจสังคมและวัฒนธรรมของคนไทยไดดียิ่งขึ้น 
 
  
 
                                                 

66ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 113.  
67เรื่องเดียวกัน, 72. 
68พระธรรมวโรดม, คูมือพระอุปชฌาย, 72. 
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บทท่ี 3 

กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆในประเทศไทย โดย
นําเสนอใน 2 ประเด็นหลัก ไดแก กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย ซ่ึงไดจากการวิเคราะห
นามฉายาที่สุมตัวอยางจากวัดในจังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาค ทั้งหมด 2,000 นามฉายา 
และกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภาค ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียดตอไปนี้ 
 
3.1 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
 ในการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย ผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห
ออกเปน 2 ประเด็น คือ เกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา โดยจะกลาวถึง
เกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายากอน เนื่องจากเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายานั้นเปนหลักที่นํามาใช
เปนกลวิธีในการตั้งนามฉายาตอไป 
 

3.1.1 เกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉายา 
 เกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา คือ หลักที่พระอุปชฌายนํามาพิจารณากอนการตั้งนามฉายา 
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณพระอุปชฌาย รวมถึงการศึกษานามฉายาที่นํามาวิเคราะหพบวา
เกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายามีอยูดวยกัน 4 ประการ ไดแก วันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุล ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1.1.1 วันเกิด 
   วันเกิดถือเปนดวงชะตาประจําตัวของแตละบุคคลที่อยูภายใตอิทธิพลของ
พระเคราะหตามคติโหราศาสตร69 ดังนั้นวันเกิดจึงมีความสําคัญกับบุคคลมาก ในการตั้งชื่อบุคคล
ทั่วไปนั้นผูตั้งชื่อมักจะคํานึงถึงวันเกิดของเจาของชื่อเปนสําคัญ ทั้งนี้เพื่อเลือกอักษรที่เปนสิริมงคล
ประจําวันเกิดตามความเชื่อตามตําราทักษามาใชในการตั้งชื่อ โดยสวนใหญจะใชอักษรวรรคเดช
ขึ้นตนชื่อผูชาย ใชอักษรวรรคศรีขึ้นตนชื่อผูหญิง รวมทั้งหลีกเล่ียงการใชอักษรวรรคกาลกิณีเพราะ
เช่ือวาอักษรวรรคกาลกิณีนั้นจะไมเปนมงคลแกเจาของชื่อ70 การตั้งนามฉายาของพระสงฆก็อาจมี
                                                 

69ศักดิเดช ถิรบุตร, เลข 7 ตัว พยากรณชีวิต (กรุงเทพมหานคร : กังหัน, 2539), คํานํา. 
70เสฐียรพงษ วรรณปก, ศาสตรและศิลปแหงการตั้งชื่อ, 11. 
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ความเชื่อเชนเดียวกับการตั้งชื่อบุคคลทั่วไป จึงนําวันเกิดมาเปนเกณฑในการพิจารณาดวย โดย
เลือกใชอักษรที่เปนสิริมงคลประจําวันเกิดมาขึ้นตนนามฉายา เพียงแตในการตั้งนามฉายานั้นนิยม
ใชอักษรวรรคบริวารขึ้นตน รวมทั้งหลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี  

การนําอักษรวรรคบริวารมาใชขึ้นตนนามฉายานั้นมีสาเหตุ 2 ประการคือ 
เพื่อตองการใหรูวาพระภิกษุรูปนั้นเกิดวันอะไร และเพื่อตองการใหมีบริวารมาก ๆ เพื่อจะไดปฏิบัติ
ธรรมตามกัน71 ซ่ึงตางกับผูชายที่เปนฆราวาสที่ตองการอํานาจจึงใชอักษรวรรคเดชขึ้นตนชื่อ 
ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันเกิด เชน  

ผูบวชเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา โชติปฺโญ ซ่ึงหมายถึง ผูมีปญญารุงเรือง 

ผูบวชเกิดวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ จึงตั้งนามฉายาวา ฐานวีโร ซ่ึงหมายถึง ผูมีความกลาเปนที่ตั้ง 

ผูบวชเกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น จึงตั้งนามฉายาวา ปโยโค ซ่ึงหมายถึง ผูมีความเพียร เปนตน 
   
  3.1.1.2 วันบวช 
   วันบวชถือเปนวันสําคัญวันหนึ่งเทียบไดกับวันเกิด กลาวคือวันบวชเปน
วันที่ผูบวชจะเปลี่ยนสถานภาพจากฆราวาสไปเปนพระภิกษุ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาวันบวชถือวา
เปนวันที่ผูบวชจะไดเกิดเปนพระภิกษุเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา ดวยเหตุนี้พระ
อุปชฌายจึงอาจถือเอาวันบวชมาใชเปนเกณฑในการตั้งนามฉายา โดยจะพิจารณาควบคูกับ
หลักเกณฑตามตําราทักษา กลาวคือนําอักษรวรรคบริวารประจําวันบวชมาใชขึ้นตนนามฉายา 
รวมทั้งหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณี ทั้งนี้พระอุปชฌายจะพิจารณาใชวันบวชเปนเกณฑในการตั้ง
นามฉายาใน 2 กรณี72 คือ 
   1. ผูบวชจําวันเกิดของตนไมได ดังนั้นพระอุปชฌายจึงถือเอาวันบวชมา
ใชเปนเกณฑในการตั้งนามฉายา โดยวันบวชนั้นมีความสําคัญเทียบเทาวันเกิด คือเปนวันที่ผูบวชได
เกิดใหมในโลกของพระพุทธศาสนา เปนพระภิกษุปฏิบัติตามพระธรรมวินัย 
   2. เมื่อมีการบวชหมู การตั้งนามฉายาตามวันบวชนับวามีความสะดวก
เพราะมีหลักเกณฑที่เขาใจงายและไมตองพิจารณาเปนรายบุคคล   
                                                 

71ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 72. 

72สัมภาษณ พระศรีสุธรรมเวที, รองเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม, 12 มกราคม 2551. 
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ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันบวช เชน  
ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี มีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มีอักษร

วรรคกาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น จึงตั้งนามฉายาวา ปภสฺสโร ซ่ึงหมายถึง ผูมีความผองใส 
ผูบวชบวชวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ มีอักษรวรรคกาลกิณี

เปน ย ร ล ว จึงตั้งนามฉายาวา สุทฺธธมฺโม ซ่ึงหมายถึง ผูมีธรรมบริสุทธิ์ 
ผูบวชบวชวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษรวรรค

กาลกิณีเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา นนฺโท ซ่ึงหมายถึง ผูมีความเพลิดเพลิน เปนตน 
   อักษรวรรคบริวารและอักษรวรรคกาลกิณีประจําวันเกิดและวันบวชแตละ
วันสามารถสรุปไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 10 อักษรวรรคบริวารและอักษรวรรคกาลกิณีประจําวันเกิดและวันบวชแตละวัน 

 
วันเกิด/วันบวช อักษรวรรคบริวาร อักษรวรรคกาลกิณี 

อาทิตย อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ส ห ฬ 
จันทร ก ข ค ฆ ง อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
อังคาร จ ฉ ช ฌ ญ ก ข ค ฆ ง 

พุธกลางวัน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จ ฉ ช ฌ ญ 
พุธกลางคืน ย ร ล ว ป ผ พ ภ ม 
พฤหัสบดี ป ผ พ ภ ม ต ถ ท ธ น 
ศุกร ส ห ฬ ย ร ล ว 
เสาร ต ถ ท ธ น ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 

 
3.1.1.3 ชื่อ 

   ช่ือบุคคลนั้นเปนสิ่งสําคัญสําหรับใชในการเรียกขานและใชจําแนกบุคคล
เพื่อความสะดวกและความถูกตองในการสื่อสาร นามฉายาของพระสงฆก็จัดเปนชื่อประเภทหนึ่งที่
ใชในทางพระพุทธศาสนาที่ตั้งขึ้นเพื่อใชเรียกแทนตัวผูบวชในการประกอบพิธีบวช การใชช่ือของผู
บวชมาเปนเกณฑในการตั้งนามฉายานั้น อาจมีวัตถุประสงคเพื่อใหช่ือและนามฉายามีความสัมพันธ
กัน  เพื่อแสดงให เห็นอยางชัด เจนวาบุคคลที่มี ช่ือนั้น  ๆ  ได เขามาบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาแลว ทั้งนี้พระอุปชฌายอาจนําชื่อหรือสวนของชื่อของผูบวชที่มีรูปศัพทเปนภาษา
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บาลี-สันสกฤต73 อยูแลว และสามารถตั้งเปนนามฉายาได74 มาตั้งเปนนามฉายา เชน ผูบวชชื่อ โกวิท 
จึงตั้งนามฉายาวา โกวิโท หมายถึง ผูฉลาด ผูบวชชื่อ จิรศักดิ์ จึงตั้งนามฉายาวา จิรธมฺโม หมายถึง ผู
มีธรรมยั่งยืน นอกจากนี้ยังรวมถึงการนําศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อมาใช
ในนามฉายา เชน ผูบวชชื่อ ทอง จึงตั้งนามฉายาวา กาฺจนวณฺโณ ผูบวชชื่อ รุงเพ็ชร จึงตั้งนามฉายา
วา วชิรธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมดุจเพชร และการนําอักษรตัวแรกของชื่อซ่ึงถือเปนตัวแทนของชื่อผู
บวชมาใชเปนอักษรตัวแรกของนามฉายาดวย เชน ผูบวชชื่อ ตรีอุดม จึงตั้งนามฉายาวา ติกฺขปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญากลา เปนตน 

3.1.1.4 นามสกุล 
   นามสกุลเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหทราบวาบุคคลที่ถูกกลาวถึงเปนใคร มีเชื้อ
สายใด หรือเผาพันธุใด75 การนํานามสกุลของผูบวชมาใชเปนเกณฑในการตั้งนามฉายานั้นอาจเพื่อ
ระบุวาบุคคลที่มีเชื้อสายนี้ อยูในตระกูลนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาและไดเขามา
บวชเปนพระภิกษุเรียบรอยแลว อันจะสงผลใหบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัวไดรับอานิสงสจากการ
บวชในครั้งนั้นดวย ทั้งนี้การใชเกณฑนามสกุลพระอุปชฌายจะนํานามสกุลหรือสวนของนามสกุล
ที่มีรูปศัพทเปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลว และสามารถตั้งเปนนามฉายาได มาตั้งเปนนามฉายา 
เชน ผูบวชนามสกุล จันทรปญญา จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระจันทร ผู
บวชนามสกุล อินทวงศ จึงตั้งนามฉายาวา อินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญ นอกจากนี้ยังรวมถึงการนํา
ศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลมาใชในนามฉายาอีกดวย เชน ผู
บวชนามสกุล ความเพียร จึงตั้งนามฉายาวา มหาวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรมาก ผูบวชนามสกุล 
วงศโสภา จึงตั้งนามฉายาวา โสภโณ หมายถึง ผูมีความงาม เปนตน 
 

3.1.2 กลวิธีการตั้งนามฉายา 
  กลวิธีการตั้งนามฉายา คือ การนําเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการตั้งนามฉายามาพิจารณา
และประกอบศัพทขึ้นเปนนามฉายา เชน ผูบวชชื่อ “วรพล” พระอุปชฌายตั้งนามฉายาวา “วรพโล” 

                                                 
73หากชื่อน้ันเปนภาษาสันสกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําใหเปนภาษาบาลีเสียกอน แลวจึงนํามาใชต้ัง

เปนนามฉายา เชน ศักดิ์ เปลี่ยนเปน สกฺก วิจิตร เปลี่ยนเปน วิจิตฺต เปนตน  
74ตามปกติช่ือหรือสวนของชื่อของผูบวชที่มีรูปศัพทเปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวลวนมีความหมายที่

ดีสามารถนํามาใชต้ังเปนนามฉายาไดทั้งสิ้น แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับพระอุปชฌายวาจะพิจารณานําช่ือหรือสวนของชื่อ
นั้นมาใชต้ังเปนนามฉายาหรือไม 

75ปานทิพย มหาไตรภพ, “นามสกุลพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว : การ
วิเคราะหทางอรรถศาสตรชาติพันธุ,” 1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 53

โดยนําศัพท “วร” กับ “พล” ซ่ึงเปนชื่อมาลงปจจัย ดังนั้นนามฉายา “วรพโล” จึงจัดเปนนามฉายาที่มี
กลวิธีการตั้งตามชื่อ เปนตน การวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆผูวิจัยจะพิจารณาจาก
เกณฑที่ใชในการตั้งเปนสําคัญ ซ่ึงจากการวิเคราะหนามฉายา 2,000 นามฉายาที่ใชในการศึกษาครั้ง
นี้ผูวิจัยพบกลวิธีการตั้งนามฉายา 2 กลวิธี คือ การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว การตั้งนามฉายา
โดยใช 2 เกณฑรวมกัน อยางไรก็ตามยังพบการตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ ดวย ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 

3.1.2.1 การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 
   การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว เปนการตั้งนามฉายาโดยพิจารณาวัน
เกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุลของผูบวช อยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว เพื่อใชเปนเกณฑในการ
ตั้งนามฉายาใหผูบวช ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1.2.1.1 การตั้งนามฉายาตามวันเกิด 
    การตั้งนามฉายาตามวันเกิด เปนการตั้งนามฉายาที่พิจารณาวัน
เกิดตามหลักเกณฑตามตําราทักษาซึ่งเปนตําราทางโหราศาสตรที่คนไทยยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา 
โดยพระอุปชฌายจะนําอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผูบวชมาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้ง
หลีกเล่ียงการใชอักษรวรรคกาลกิณีประจําวันเกิดมาประกอบนามฉายา เพราะเชื่อวาอักษรวรรค
กาลกิณีจะไมเปนสิริมงคลแกเจาของนามฉายา ยกเวนนามฉายาสําหรับผูเกิดวันจันทรที่ไมสามารถ
หลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณีได เนื่องจากผูที่เกิดวันจันทรมีอักษรวรรคกาลกิณีเปนสระ อะ อา อิ อี 
อุ อู เอ และโอ แตการตั้งนามฉายานั้นจะตองมีสระประกอบดวยเสมอ ดังนั้นจึงอนุโลมใหนามฉายา
ของผูที่เกิดวันจันทรมีอักษรกาลกิณีได เพียงแตหามนํามาใชขึ้นตนนามฉายาเทานั้น อนึ่งอักษร
วรรคบริวารประจําวันเกิดนั้นสวนใหญใชขึ้นตนนามฉายาไดทุกตัว แตจากการวิเคราะหคร้ังนี้
พบวาอักษรวรรคบริวารบางตัวไมมีใชขึ้นตนนามฉายา เนื่องจากไมมีคําศัพทในภาษาบาลีที่มี
ความหมายดีที่ขึ้นตนดวยอักษรนั้น ๆ ตัวอยางนามฉายาที่ตั้งตามวันเกิด เชน 
    ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ76 
มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อติพโล หมายถึง ผูมีกําลังยิ่ง อคฺคธมฺโม หมายถงึ 
ผูมีธรรมยอดเยี่ยม  อาวุธปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาเปนอาวุธ อาทโร หมายถึง ผูมีความเอื้อเฟอ   
อินฺทวีโร หมายถึง ผูมีความกลาดุจพระอินทร อุตฺตมธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมอันอุดม เอกคฺคจิตฺโต 
หมายถึง ผูมีจิตแนวแน โอปกฺกโม หมายถึง ผูมีความเพียร เปนตน 

                                                 
76อักษรวรรคบริวารที่เปน อี และ อู ไมปรากฏวามีการนํามาใชขึ้นตนนามฉายา 
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    ผูเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง77 มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จึงตั้งนามฉายาวา กลฺยาโณ หมายถึง ผูมีความงาม กิตฺติธโร 
หมายถึง ผูทรงเกียรติ กุสลจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตเปนกุศล ขนฺติโก หมายถึง ผูมีความอดทน      
ครุธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมหนักแนน คมฺภีรธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมลึกซึ้ง โฆสธมฺโม หมายถึง ผูมี
ธรรมอันกึกกอง เปนตน 
    ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จารุวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจทอง จิตฺตสํวโร 
หมายถึง ผูมีความสํารวมจิต ฉวิวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณงาม ชาตเมธี หมายถึง ผูมีปญญาอัน
เกิดแลว ฌานวโร หมายถึง ผูประเสริฐดวยฌาน ญาณปฺปสุโต หมายถึง ผูขวนขวายความรู เปนตน 
    ผูเกิดวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ78 มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ จึงตั้งนามฉายาวา ฐานวโร หมายถึง ผูประเสริฐในฐานะ         
ฐานิสฺสโร หมายถึง ผูเปนใหญในฐานะ ฐานธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนที่ตั้ง ฐิตปฺโญ หมายถึง ผู
มีปญญาตั้งมั่น ฐิตคุโณ หมายถึง ผูมีความดีตั้งมั่น ฐิตวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรตั้งมั่น ณฏฐิโก 
หมายถึง ผูมีความรู เปนตน 
    ผูเกิดวันพุธกลางคืน มีอักษรวรรคบริวารเปน ย ร ล ว มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ป ผ พ ภ ม จึงตั้งนามฉายาวา ยติโก หมายถึง ผูมีความสํารวม ยโสธโร หมายถึง ผู
ทรงยศ รตนวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจแกว โรจนญาโณ หมายถึง ผูมีญาณดุจแกว รตนโชโต 
หมายถึง ผูรุงเรืองดุจแกว ลาภิโก หมายถึง ผูมีลาภ วิสุทฺธสีโล หมายถึง ผูมีศีลบริสุทธ์ิ วฑฺฒโน 
หมายถึง ผูมีความเจริญ วิริยธโร หมายถึง ผูทรงความเพียร เปนตน 
    ผูเกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น จึงตั้งนามฉายาวา ปฺญาวโร หมายถึง ผูประเสริฐดวยปญญา      
ปยวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณนารัก ผาสุโก หมายถึง ผูมีความสําราญ พิมฺพสิริ หมายถึง ผูงามดุจ
พิมพ ภูมิปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจแผนดิน มหายโส หมายถึง ผูมียศมาก เปนตน 
    ผูเกิดวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ79  มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ย ร ล ว จึงตั้งนามฉายาวา สุจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตดี สุสณฺฐาโน หมายถึง ผูมีทรวดทรง
งาม สนฺตมโน หมายถึง ผูมีจิตใจสงบ หฏฐจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตราเริง หาสธมฺโม หมายถึง ผูมี
ธรรมอันราเริง เปนตน 
                                                 

77อักษรวรรคบริวารที่เปน ง ไมปรากฏวามีการนํามาใชขึ้นตนนามฉายา 
78อักษรวรรคบริวารที่เปน ฏ ฑ และ ฒ ไมปรากฏวามีการนํามาใชขึ้นตนนามฉายา 
79อักษรวรรคบริวารที่เปน ฬ ไมปรากฏวามีการนํามาใชขึ้นตนนามฉายา  
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    ผูเกิดวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา เตชธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนอํานาจ ติกฺขปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญากลา ถิรวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรมั่นคง ถิรธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมมั่นคง 
ทีปธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนที่พึ่ง ธมฺมจาโร หมายถึง ผูประพฤติธรรม ธีรปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาดุจนักปราชญ นนฺโท หมายถึง ผูมีความเพลิดเพลิน นรินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญกวานรชน 
เปนตน 
    อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวามีนามฉายาที่ตั้งตามวันเกิด
จํานวนหนึ่งที่แมวาจะอาศัยหลักเกณฑตามตําราทักษาที่จะนําอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดมาใช
ขึ้นตนนามฉายา แตก็มีอักษรวรรคกาลกิณีประกอบอยูในนามฉายานั้นดวย ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากการ
ตั้งนามฉายาสําหรับผูเกิดวันจันทรที่ไมสามารถหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณีไดดังที่ไดกลาวขางตน 
ทําใหพระอุปชฌายบางรูปตั้งนามฉายาสําหรับผูที่เกิดวันอื่น ๆ โดยอนุโลมใหมีอักษรวรรคกาลกิณี
ประกอบอยูในนามฉายา เพียงแตไมนําอักษรวรรคกาลกิณีนั้นมาใชขึ้นตนนามฉายา ตัวอยางนาม
ฉายาที่ตั้งตามวันเกิดโดยปรากฏอักษรกาลกิณีในนามฉายา เชน 
    ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อุปสโม หมายถึง ผูมีความสงบ อติสโย หมายถึง ผู
ประเสริฐยิ่ง เปนตน 
    ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา โชติโก หมายถึง ผูรุงเรือง ชาคโร หมายถึง ผูตื่นจาก
กิเลส เปนตน 
    ผูเกิดวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ จึงตั้งนามฉายาวา ฐิตญาโณ หมายถึง ผูมีญาณตั้งมั่น ฐิตปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญาตั้งมั่น เปนตน 
    ผูเกิดวันพุธกลางคืน มีอักษรวรรคบริวารเปน ย ร ล ว มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ป ผ พ ภ ม จึงตั้งนามฉายาวา รมณียธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมอันนาร่ืนรมย วสโภ 
หมายถึง ผูประเสริฐ เปนตน 
    ผูเกิดวันพฤหัสบดี มีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น จึงตั้งนามฉายาวา ปภสฺสรจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตผองใส มนาโป 
หมายถึง ผูนาชอบใจ เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 56

    ผูเกิดวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ  มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ย ร ล ว จึงตั้งนามฉายาวา สุรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญากลา สุทฺธสีโล หมายถึง ผูมีศีล
บริสุทธิ์ เปนตน 
    ผูเกิดวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา ธมฺมฏโฐ หมายถึง ผูตั้งอยูในธรรม ธมฺมวุฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญในธรรม เปนตน 
    จากตัวอยางแมวานามฉายาที่ตั้งตามวันเกิดตาง ๆ จะปรากฏ
อักษรวรรคกาลกิณีอยูดวย แตก็ไมมีนามฉายาใดเลยที่นําอักษรวรรคกาลกิณีมาใชขึ้นตนนามฉายา 
 
   3.1.2.1.2 การตั้งนามฉายาตามวันบวช 
    การตั้งนามฉายาตามวันบวช เปนการตั้งนามฉายาที่พิจารณาวัน
บวชตามหลักเกณฑตามตําราทักษาเชนเดียวกับการตั้งนามฉายาตามวันเกิด กลาวคือการตั้งนาม
ฉายาตามวันบวชนั้นจะนําอักษรวรรคบริวารประจําวันบวชของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายา และ
หลีกเลี่ยงการนําอักษรวรรคกาลกิณีมาใชประกอบนามฉายา ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันบวช 
เชน 
    ผูที่บวชวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ 
มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อธิจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตสูง อานนฺโท หมายถึง ผู
มีความเพลิดเพลิน อุฏฐาโน หมายถึง ผูมีความขยัน เปนตน 
    ผูที่บวชวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจพระจันทร 
จิตฺตสํวโร หมายถึง ผูมีความสํารวมจิต ชวโน หมายถึง ผูเฉียบแหลม เปนตน 
    ผูที่บวชวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ จึงตั้งนามฉายาวา ฐิตวีโร หมายถึง ผูมีความกลาตั้งมั่น       
ฐิตกลฺยาโณ หมายถึง ผูมีความงามตั้งมั่น ฐิตธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมตั้งมั่น เปนตน 
    ผูที่บวชวันพฤหัสบดี มีอักษรวรรคบริวารเปน ป ผ พ ภ ม มี
อักษรวรรคกาลกิณีเปน ต ถ ท ธ น จึงตั้งนามฉายาวา ปภสฺสโร หมายถึง ผูมีความผองใส ปยสีโล 
หมายถึง ผูมีศีลนารัก ปฺญาพหุโล หมายถึง ผูมากดวยปญญา มหาปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญามาก 
เปนตน 
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    ผูที่บวชวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ  มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ย ร ล ว จึงตั้งนามฉายาวา สุทฺธปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาบริสุทธิ์ สุทฺธธมฺโม หมายถึง 
ผูมีธรรมบริสุทธิ์ สุเมธโส หมายถึง ผูมีปญญาดี เปนตน 
    ผูที่บวชวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา ถิรสีโล หมายถึง ผูมีศีลมั่นคง ธมฺมสุทฺโธ หมายถึง 
ผูบริสุทธิ์ดวยธรรม ธมฺมปาโล หมายถึง ผูรักษาธรรม เปนตน 
 
   3.1.2.1.3 การตั้งนามฉายาตามชื่อ 
    การตั้งนามฉายาตามชื่อ เปนการตั้งนามฉายาโดยนําชื่อหรือ
บางสวนของชื่อซ่ึงเปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา ทั้งนี้รวมถึงการตั้งนามฉายา
ที่นําศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อของผูบวชมาใชในนามฉายา และการตั้ง
นามฉายาโดยนําอักษรตัวแรกของชื่อผูบวชมาใชขึ้นตนนามฉายาดวย 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชท้ังชื่อ ไดแก 
    ผูบวชชื่อ โกวิท จึงตั้งนามฉายาวา โกวิโท หมายถึง ผูฉลาด 
    ผูบวชชื่อ บัณฑิต จึงตั้งนามฉายาวา ปณฺฑิโต หมายถึง ผูมีความรู 
    ผูบวชช่ือ วิจิตร จึงตั้งนามฉายาวา วิจิตฺโต หมายถึง ผูงดงาม   
เปนตน 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชบางสวนของชื่อ ไดแก 
    ผูบวชชื่อ สิริพันธ จึงตั้งนามฉายาวา สิริธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรม
เปนสิริ ซ่ึงนําสวนของชื่อคือ “สิริ” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชชื่อ กิตติคุณ จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญ
ดวยเกียรติ ซ่ึงนําสวนของชื่อคือ “กิตติ” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชช่ือ วรวุธ จึงตั้งนามฉายาวา วรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญา
อันประเสริฐ ซ่ึงนําสวนของชื่อคือ “วร” มาใชในนามฉายา เปนตน 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชศัพทท่ีมีความหมายเหมือนกับชื่อ
หรือสวนของชื่อ ไดแก 
    ผูบวชชื่อ ใจ จึงตั้งนามฉายาวา สุมโน หมายถึง ผูมีจิตใจดี โดย 
มโน มาจากศัพท มน ซ่ึงหมายถึง ใจ 
    ผูบวชชื่อ ทอง จึงตั้งนามฉายาวา กาฺจนวณฺโณ หมายถึง ผูมี
ผิวพรรณดุจทอง โดยศัพท กาฺจน หมายถึง ทอง 
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    ผูบวชชื่อ รุงเพ็ชร จึงตั้งนามฉายาวา วชิรปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาดุจเพชร โดยศัพท วชิร หมายถึง เพชร เปนตน 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยนําอักษรตัวแรกของชื่อผูบวชมาใช
ขึ้นตนนามฉายา ไดแก 
    ผูบวชชื่อ ไกรสร จึงตั้งนามฉายาวา กนฺตปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญานารัก 
    ผูบวชช่ือ ตรีอุดม จึงตั้งนามฉายาวา ต ิกฺขปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญากลา 
    ผูบวชชื่อ น ิรันดร จึงตั้งนามฉายาวา นรินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญ
กวานรชน 
    ผูบวชช่ือ พรพจน จึงตั้งนามฉายาวา พลวฑฺฒโน หมายถึง ผู
เจริญดวยกําลัง 
    ผูบวชชื่อ มาธูร จึงตั้งนามฉายาวา มหาวิริโย หมายถึง ผูมีความ
เพียรมาก เปนตน 
    
   3.1.2.1.4 การตั้งนามฉายาตามนามสกุล 
    การตั้งนามฉายาตามนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาโดยนํา
นามสกุลหรือบางสวนของนามสกุลซ่ึงเปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา โดยอาจ
ใชเปนสวนหนึ่งของนามฉายาดวยการนําไปประกอบกับศัพทอ่ืนหรือใชเปนทั้งนามฉายาก็ได ทั้งนี้
รวมถึงการตั้งนามฉายาที่นําศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลหรือบางสวนของนามสกุล
ของผูบวชมาใชในนามฉายาดวย 
 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชท้ังนามสกุล ไดแก 
    ผูบวชนามสกุล จันทร จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทโชโต หมายถึง ผู
รุงเรืองดุจพระจันทร โดยนํานามสกุลคือ “จันทร” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชนามสกุล วิริยะ จึงตั้งนามฉายาวา มหาวิริโย หมายถึง ผูมี
ความเพียรมาก โดยนํานามสกุลคือ “วิริยะ” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชนามสกุล วรรณศิริ จึงตั้งนามฉายาวา สิริวณฺโณ หมายถึง ผู
มีผิวพรรณงาม โดยนํานามสกุลคือ “วรรณศิริ” มาใชในนามฉายา เปนตน 
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    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชบางสวนของนามสกุล ไดแก 
    ผูบวชนามสกุล ศรีสุวรรณภัทร จึงตั้งนามฉายาวา สุวณฺณภทฺโท 
หมายถึง ผูเจริญดุจทอง ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “สุวรรณภัทร” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชนามสกุล  รัตนสมบัติ  จึงตั้ งนามฉายาวา  รตนโชโต 
หมายถึง ผูรุงเรืองดุจแกว ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “รัตน” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชนามสกุล เดชบํารุง จึงตั้งนามฉายาวา เตชธมฺโม หมายถึง ผู
มีธรรมเปนอํานาจ ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “เดช” มาใชในนามฉายา 
    ตัวอยางการตั้งนามฉายาโดยใชศัพทท่ีมีความหมายเหมือนกับ
นามสกุลหรือบางสวนของนามสกุล ไดแก 
    ผูบวชนามสกุล วงศโสภา จึงตั้งนามฉายาวา โสภโณ หมายถึง ผู
มีความงาม โดย โสภโณ มาจากศัพท โสภณ ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับ โสภา คือหมายถึง งาม 
    ผูบวชนามสกุล ชัยเพชร จึงตั้งนามฉายาวา วชิรชโย หมายถึง ผูมี
ชัยดุจเพชร โดย วชิร หมายถึง เพชร เปนตน 
    

3.1.2.2 การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 
   การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน เปนการตั้งนามฉายาโดยพิจารณา
วันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุลของผูบวชเปนเกณฑในการตั้งนามฉายา ทั้งนี้พระอุปชฌายจะนํา
เกณฑดังกลาว 2 เกณฑมารวมกันแลวนําไปตั้งนามฉายา จากการวิเคราะหพบการตั้งนามฉายาที่ใช 
2 เกณฑรวมกันดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
   3.1.2.2.1 การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ 
    การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ  เปนการตั้งนามฉายาที่
พิจารณาวันเกิดโดยอาศัยหลักเกณฑตามตําราทักษา คือใชอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผู
บวชมาขึ้นตนนามฉายาและหลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี ประกอบกับมีการนําชื่อ สวนของชื่อ ศพัท
ที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อมาใชในนามฉายา รวมถึงการนําอักษรตัวแรกของชือ่
มาใชขึ้นตนนามฉายานั้นดวย เชน 
    ผูบวชเกิดวันอาทิตย ช่ืออุทัย จึงตั้งนามฉายาวา อุทโย หมายถึง ผู
มีความรุงเรือง โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อุ”  และนําชื่อคือ “อุทัย” มาใชในนามฉายา 
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    ผูบวชเกิดวันอังคาร ช่ือชัยชาญ จึงตั้งนามฉายาวา ชยวุฑฺโฒ 
หมายถึง ผูเจริญดวยชัยชนะ โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ช” และนําสวนของชื่อคือ “ชัย” 
มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันอังคาร ช่ือฉัตรชัย จึงตั้งนามฉายาวา ฉนฺทธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมอันนาพอใจ โดยนําอักษรวรรคบริวารและอักษรตัวแรกของชื่อคือ “ฉ” มาใช
ขึ้นตนนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันพุธกลางคืน  ช่ือผาเพชร  จึงตั้ งนามฉายาว า      
วชิรญาโณ หมายถึง ผูมีญาณดุจเพชร โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ว” และ วชิร หมายถึง 
เพชร  
    ผู บ วช เ กิ ด วั นพฤหั สบดี  ช่ื อพยนต  จึ ง ตั้ ง น ามฉ า ย า ว า                  
พฺรหฺมปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพรหม โดยนําอักษรวรรคบริวารและอักษรตัวแรกของชื่อคือ 
“พ” มาใชขึ้นตนนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันพฤหัสบดี ช่ือปยะวัต จึงตั้งนามฉายาวา ปยสีโล 
หมายถึง ผูมีศีลนารัก โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ป” และนําสวนของชื่อคือ “ปยะ” มาใช
ในนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันศุกร ช่ือสุจิตร จึงตั้งนามฉายาวา สุจิตฺโต หมายถึง ผู
มีจิตดี โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ส” และนําชื่อคือ “สุจิตฺโต” มาใชตั้งนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันเสาร ช่ือเดชอุดม จึงตั้งนามฉายาวา เตชธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมเปนอํานาจ โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ต” และนําสวนของชื่อคือ 
“เดช” มาใชในนามฉายา 
    
   3.1.2.2.2 การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล 
    การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาที่
พิจารณาวันเกิดโดยอาศัยหลักเกณฑตามตําราทักษา คือใชอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผู
บวชมาขึ้นตนนามฉายาและหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณี ประกอบกับมีการนํานามสกุล สวนของ
นามสกุล รวมถึงศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลของผูบวชมาใชใน
นามฉายานั้นดวย เชน 
    ผูบวชเกิดวันอังคาร นามสกุลจันทรจํานง จึงตั้งนามฉายาวา 
จนฺทธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมดุจพระจันทร โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “จ” และนําสวน
ของนามสกุลคือ “จันทร” มาใชในนามฉายา 
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    ผูบวชเกิดวันพุธกลางวัน นามสกุลมาสโสภา จึงตั้งนามฉายาวา 
ฐิตโสภโณ หมายถึง ผูมีความงามตั้งมั่น โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ฐ” และโสภโณ มา
จากศัพท โสภณ ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับ โสภา คือหมายถึง งาม 
    ผูบวชเกิดวันพุธกลางคืน นามสกุลล้ิมรัตนพันธ จึงตั้งนามฉายา
วา รตนโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดุจแกว โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ร” และนําสวนของ
นามสกุลคือ “รัตน” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันศุกร นามสกุลจิตสงบ จึงตั้งนามฉายาวา สนฺตจิตฺโต 
หมายถึง ผูมีจิตสงบ โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ส” และนามฉายาดังกลาวมีความหมาย
ตรงกับนามสกุลของผูบวช 
    ผูบวชเกิดวันเสาร นามสกุลภิญโญธรรม จึงตั้งนามฉายาวา    
ธมฺมภิฺโญ หมายถึง ผูมีธรรมยิ่งขึ้น โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนํานามสกุลคือ 
“ภิญโญธรรม” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชเกิดวันเสาร  นามสกุลสาวทรัพย  จึงตั้ งนามฉายาวา    
ธนปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาเปนทรัพย โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และ ธน 
หมายถึง ทรัพย 
 
   3.1.2.2.3 การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ 
    การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ เปนการตั้งนามฉายาที่
พิจารณาวันบวชโดยอาศัยหลักเกณฑตามตําราทักษา คือใชอักษรวรรคบริวารประจําวันบวชของผู
บวชมาขึ้นตนนามฉายาและหลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี ประกอบกับมีการนําชื่อ สวนของชื่อ ศพัท
ที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อมาใชในนามฉายา รวมถึงการนําอักษรตัวแรกของชือ่
ผูบวชมาใชขึ้นตนนามฉายานั้นดวย เชน  
    ผูบวชบวชวันอังคาร ช่ือกมลวัฒน จึงตั้งนามฉายาวา จิรวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญยั่งยืน โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “จ” และนําสวนของชื่อคือ “วัฒน” มา
ใชในนามฉายา 
    ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี ช่ือปญญา จึงตั้งนามฉายาวา ปฺญวชิโร 
หมายถึง ผูมีสายฟาคือปญญา โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ป” และนําชื่อคือ “ปญญา” มา
ใชในนามฉายา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

    ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี ช่ือวิริยะ จึงตั้งนามฉายาวา ปฺุญวิริโย 
หมายถึง ผูมีความเพียรเปนบุญ โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ป” และนําชื่อคือ “วิริยะ” มา
ใชในนามฉายา 
    ผู บวชบวชวันพฤหัสบดี  ช่ื อทองสุข  จึ งตั้ งนามฉายาว า          
ปฺุญสุวณฺโณ หมายถึง ผูมีบุญดุจทอง โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ป” และ สุวณฺณ 
หมายถึง ทอง 
    ผูบวชบวชวันเสาร ช่ือธรรมเลิศ จึงตั้งนามฉายาวา ถิรธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมมั่นคง โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ถ” และนําสวนของชื่อคือ “ธรรม” 
มาใชในนามฉายา 
 
   3.1.2.2.4 การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล 
    การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาที่
พิจารณาวันบวชโดยอาศัยหลักเกณฑตามตําราทักษา คือใชอักษรวรรคบริวารประจําวันบวชของผู
บวชมาขึ้นตนนามฉายาและหลีกเล่ียงอักษรวรรคกาลกิณี ประกอบกับมีการนํานามสกุล สวนของ
นามสกุล รวมถึงศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลของผูบวชมาใชใน
นามฉายานั้นดวย เชน 
    ผูบวชบวชวันอาทิตย  นามสกุลพูลบัว  จึงตั้ งนามฉายาวา   
อุปลวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจดอกบัว โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อุ” และอุปล 
หมายถึง  ดอกบัว 
    ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี นามสกุลธนชัย  จึงตั้งนามฉายาวา       
ภูมิชโย หมายถึง ผูมีชัยดุจแผนดิน โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ภ” และนําสวนของ
นามสกุลคือ “ชัย” มาใชในนามฉายา 
    ผูบวชบวชวัน เสาร  นามสกุลชูทรัพย  จึ งตั้ งนามฉายาว า       
ธนปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาเปนทรัพย โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และศัพท ธน 
หมายถึง ทรัพย 
 
   3.1.2.2.5 การตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล 
    การตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาโดย
การนําชื่อหรือสวนของชื่อของผูบวชมาผสมกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลของผูบวช แลว
ตั้งขึ้นเปนนามฉายา เชน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63

    ผูบวชชื่อ วัฒนา นามสกุล มณีสุข จึงตั้งนามฉายาวา สุขวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดวยความสุข ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “สุข” มาผสมกับชื่อคือ “วัฒนา” แลวตั้ง
เปนนามฉายา 
    ผูบวชชื่อ ธีรยุทธ นามสกุล ปญญาทรัพย จึงตั้งนามฉายาวา 
ธีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจนักปราชญ ซ่ึงนําสวนของชื่อคือ “ธีร” มาผสมกับสวนของ
นามสกุลคือ “ปญญา” แลวตั้งเปนนามฉายา 
    ผูบวชชื่อ พีระ นามสกุล วงศสุน จึงตั้งนามฉายาวา วีรวํโส 
หมายถึง ผูอยูในวงศแหงนักปราชญ ซ่ึงนําชื่อคือ “พีระ” มาผสมกับสวนของนามสกุลคือ “วงศ” 
แลวตั้งเปนนามฉายา 
    ผูบวชชื่อ คงเดช นามสกุล ศิริมาเทพ จึงตั้งนามฉายาวา สิริเตโช 
หมายถึง ผูมีอํานาจเปนสิริ ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “ศิริ” โดยเปลี่ยนรูปคําเปนภาษาบาลีคือ 
“สิริ” มาผสมกับสวนของชื่อคือ “เดช” แลวตั้งเปนนามฉายา 
    ผูบวชช่ือ กิตติพงษ นามสกุล ปญญาแกว จึงตั้งนามฉายาวา      
กิตฺติปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาเปนเกียรติ ซ่ึงนําสวนของชื่อคือ “กิตติ” มาผสมกับสวนของ
นามสกุลคือ “ปญญา” แลวตั้งเปนนามฉายา 
    จากตัวอยางจะเห็นไดวาการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลนั้น 
บางครั้งใชช่ือหรือสวนของชื่อมาขึ้นตนนามฉายา แตบางครั้งก็ใชนามสกุลหรือสวนของนามสกุล
มาขึ้นตนนามฉายา ซ่ึงจากการศึกษาพบวาการตั้งนามฉายาดวยวิธีนี้ไมมีหลักเกณฑที่แนนอน ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับความหมายหลักที่ตองการเนนเปนสําคัญ กลาวคือหากพระอุปชฌายตองการเนน
ความหมายที่ศัพทที่มาจากชื่อหรือสวนของชื่อ ก็จะใชศัพทนั้นเปนศัพทหลัง โดยนํานามสกุลหรือ
สวนของนามสกุลมาขึ้นตนนามฉายา แตถาตองการเนนความหมายที่ศัพทที่มาจากนามสกุลหรือ
สวนของนามสกุล ก็จะใชศัพทนั้นเปนศัพทหลัง โดยนําชื่อหรือสวนของชื่อมาขึ้นตนนามฉายา 
เนื่องจากความหมายหลักหรือความหมายที่ตองการเนนตามหลักของคําสมาสในภาษาบาลีนั้น 
สวนมากมักจะอยูที่ศัพทหลังดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง 
 

3.1.2.3 การตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ 
   การตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ เปนการตั้งนามฉายาโดยที่พระ
อุปชฌายไมไดพิจารณาวันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุลของผูบวชเพื่อใชเปนเกณฑในการตั้งนาม
ฉายา เชน 
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   ผูบวชเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ บวชวันศุกร มี
อักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ  ช่ือสยามรัฐ นามสกุลแพนสมบัติ ไดรับนามฉายาวา อกฺกปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญานาสรรเสริญ 
   ผูบวชเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ บวชวันเสาร มี
อักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น ช่ือชัชรินทร นามสกุลสมบัติตรา ไดรับนามฉายาวา อุปสโม 
หมายถึง ผูมีความสงบ  
   ผูบวชเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ บวชวันศุกร มี
อักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ  ช่ือเสถียร นามสกุลพันธุสารคาม ไดรับนามฉายาวา คุณสมฺปนฺโน 
หมายถึง ผูถึงพรอมดวยความดี 
   ผูบวชเกิดวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น บวชวันอังคาร มี
อักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ ช่ือชัยวิชิต นามสกุลราศรี ไดรับนามฉายาวา วิสุทฺสีโล หมายถึง 
ผูมีศีลบริสุทธิ์ 
   ผูบวชเกิดวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ บวชวัน
เสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น ช่ือภาคภูมิ นามสกุลมีแสง ไดรับนามฉายาวา สุทฺธจิตฺโต 
หมายถึง ผูมีจิตบริสุทธิ์ 
   ผูบวชเกิดอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ บวชวันอาทิตย มี
อักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ ช่ือธเนศ นามสกุลเกษโข ไดรับนามฉายาวา             
คมฺภีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาลึกซึ้ง 
   จากตัวอยางจะเห็นไดวานามฉายาที่ตั้งขึ้นนั้นไมสัมพันธกับหลักเกณฑ 
ใด ๆ เลย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาเปนการตั้งนามฉายาโดยไมมีความเชื่อเกี่ยวกับตําราทักษา แตอาจจะ
พิจารณาความหมายของนามฉายาเพียงอยางเดียว ทั้งนี้ผูวิจัยสังเกตวานามฉายาที่ไมสัมพันธกับ
หลักเกณฑใด ๆ นี้สวนใหญจะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมคือเปนผูมีความสงบ มีความ
บริสุทธิ์ และตั้งมั่นอยูในความดี นอกจากนี้ยังมีความหมายเกี่ยวกับปญญาความรอบรูอีกดวย 
   จากการศึกษากลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสามารถสรุปไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 11 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 

 

กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 1,656 82.80 
     1. ตั้งตามวันเกิด 1,368 68.40 
     2. ตั้งตามวันบวช 62 3.10 
     3. ตั้งตามชื่อ 195 9.75 
     4. ตั้งตามนามสกุล 31 1.55 
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 313 15.65 
     5. ตั้งตามวันเกิดกับชื่อ 235 11.75 
     6. ตั้งตามวันเกิดกับนามสกุล 49 2.45 
     7. ตั้งตามวันบวชกับชื่อ 9 0.45 
     8. ตั้งตามวันบวชกับนามสกุล 3 0.15 
     9. ตั้งตามชื่อกับนามสกุล 17 0.85 
การตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ 31 1.55 

รวม 2,000 100 
 
   จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาสวนใหญเปนการตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑเดียว ซ่ึงพบมากถึงรอยละ 82.80 รองลงมาคือการตั้งนามฉายาโดยใช 2 
เกณฑรวมกันคือพบรอยละ 15.65 สวนการตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ พบนอยที่สุด โดย
พบเพียงรอยละ 1.55 เทานั้น ทั้งนี้สาเหตุที่พบการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวมากที่สุดนั้น ผูวิจัย
สันนิษฐานวานาจะเปนเพราะการใชเกณฑเดียวนั้นเปนวิธีการตั้งนามฉายาที่ไมยุงยากและไม
ซับซอน อีกทั้งเมื่อเลือกใชเกณฑใดเกณฑหนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวของสัมพันธกับตัวผูบวชก็สามารถ
เปนตัวแทนของผูบวชและนํามาตั้งเปนนามฉายาเพื่อใชเปนชื่อในทางพระพุทธศาสนาได 
   เมื่อพิจารณากลวิธียอยที่ใชในการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวพบวา
กลวิธีการตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุดถึงรอยละ 68.40 รองลงมาเปนการตั้งนามฉายาตาม
ช่ือที่พบรอยละ 9.75 การตั้งนามฉายาตามวันบวชที่พบรอยละ 3.10 และการตั้งนามฉายาตาม
นามสกุลที่พบรอยละ 1.55 ตามลําดับ สวนกลวิธียอยที่ใชในการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑ
รวมกันพบวานิยมใชการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อมากที่สุดโดยพบรอยละ 11.75 รองลงมาคือ
การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุลท่ีพบรอยละ 2.45 สวนกลวิธีที่พบนอยที่สุด 3 ลําดับคือการ
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ตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลที่พบรอยละ 0.85 การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อที่พบรอยละ 
0.45 และการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุลที่พบรอยละ 0.15 ตามลําดับ ผลการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นวาทั้งกลวิธีการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวและกลวิธีการตั้งนามฉายาโดย
ใช 2 เกณฑรวมกันตางก็นิยมใชเกณฑวันเกิดและชื่อมาใชในการตั้งนามฉายามาก  
   อาจกลาวไดวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญนั้นมีความ
สอดคลองกับตําราทักษา เห็นไดจากการตั้งกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยทั้งที่ใชเกณฑ
เดียวและใช 2 เกณฑรวมกันที่ตางก็พิจารณาวันเกิดตามหลักเกณฑตามตําราทักษา กลาวคือมีการนํา
อักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผูบวชมาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้งหลีกเลี่ยงอักษรวรรค
กาลกิณี โดยการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดมากที่สุด สวนการตั้ง
นามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อมากที่สุด รองลงมาคือการตั้ง
นามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล นอกจากนี้ยังพบการตั้งนามฉายาที่พิจารณาอักษรวรรคบริวาร
ประจําวันบวชตามหลักเกณฑตามตําราทักษามาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้งหลีกเลี่ยงอักษรวรรค
กาลกิณีอีกดวย โดยพบในการตั้งนามฉายาตามวันบวช การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ และการ
ตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล 
  
3.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค 
 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภาค โดยจะ
แสดงทั้งเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา เพื่อใหเห็นรายละเอียด รวมทั้ง
ความเหมือนและความแตกตางของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตาง ๆ ดัง
รายละเอียดตอไปนี้ 
 
 3.2.1 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ 
  จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือจากนามฉายา
จํานวน 500 นามฉายา พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา ดังนี้ 
 
  3.2.1.1 เกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ 
   ผลการวิ เคราะห เกณฑที่ ใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย
ภาคเหนือ พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 3 ประการคือ วันเกิด ช่ือ และนามสกุล อยางไรก็ตาม 
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จากการสัมภาษณพระอมรเวที80 ทําใหทราบวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆในภาคเหนือนั้นก็มี
การนําเกณฑวันบวชมาพิจารณาแลวใชตั้งนามฉายาดวยเพียงแตไดรับความนิยมนอย โดยสวนใหญ
นิยมใชเกณฑวันเกิดมากกวา เนื่องจากเห็นวาเกณฑวันเกิดมีความสอดคลองกับตําราทักษามากกวา
เกณฑวันบวช 
 
  3.2.1.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ 
   ผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ
สามารถแสดงไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 12 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ 
 

กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 398 79.60 
     1. ตั้งตามวันเกิด 347 69.40 
     2. ตั้งตามชื่อ 38 7.60 
     3. ตั้งตามนามสกุล 13 2.60 
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 102 20.40 
     4. ตั้งตามวันเกิดกับชื่อ 74 14.80 
     5. ตั้งตามวันเกิดกับนามสกุล 23 4.60 
     6. ตั้งตามชื่อกับนามสกุล 5 1.00 

รวม 500 100 
 
   จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย
ภาคเหนือสวนใหญเปนการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว โดยพบรอยละ 79.60 สวนการตั้งนาม
ฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบรอยละ 20.40 เมื่อพิจารณากลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใช
เกณฑเดียวพบวา การตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุดโดยพบรอยละ 69.40 รองลงมาคือการตั้ง
นามฉายาตามชื่อที่พบรอยละ 7.60 และการตั้งนามฉายาตามนามสกุลที่พบรอยละ 2.60 ตามลําดับ 
สวนกลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ
                                                 

80สัมภาษณ พระอมรเวที, เจาอาวาสวันสวนดอก เจาคณะอําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม, 18 
พฤษภาคม 2550. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 68

มากที่สุด โดยพบรอยละ 14.80 รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุลที่พบรอยละ 
4.60 และการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลที่พบรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
   ตัวอยางของกลวิธีการตั้งนามฉายาวิธีตาง ๆ นั้น ผูวิจัยแสดงใหเห็นพอ
สังเขปไดดังนี้ 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิด เชน 
   ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อริยเมธี หมายถึง ผูมีปญญาอันประเสริฐ อกฺกโชโต 
หมายถึง ผูมีความรุงเรืองนาสรรเสริญ อิทฺธิโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดวยอํานาจ อินฺทปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระอินทร อุตฺตมธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมอันอุดม อุกฺกฏฐปฺโญ หมายถึง ผู
มีปญญาสูงสุด เปนตน 
   ผูเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติสมฺปนฺโน หมายถึง ผูถึงพรอมดวยเกียรติ    
กนฺตธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมนารัก เขมาภิรโต หมายถึง ผูยินดีในความเบิกบาน คมฺภีรธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมลึกซึ้ง คุณธโร หมายถึง ผูทรงความดี โฆสปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญากึกกอง  
เปนตน 
   ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จตฺตมโล หมายถึง ผูไมมีมลทิน จิตฺตปฺุโญ หมายถึง ผูมีใจบุญ 
ชาครธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนเครื่องตื่น ชุติปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญารุงเรือง ญาณธีโร 
หมายถึง นักปราชญผูมีญาณ เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อ เชน 
   ผูบวชชื่อ อินทร  จึงตั้งนามฉายาวา อินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญ โดยนําชื่อ
คือ “อินทร” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ วชิราวุธ  จึงตั้งนามฉายาวา วชิรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจ
เพชร โดยนําสวนของชื่อคือ “วชิร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ สุจิต จึงตั้งนามฉายาวา สุจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตดี โดยนําชื่อคือ 
“สุจิต” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามนามสกุล เชน 
   ผูบวชนามสกุล ไชยมงคล จึงตั้งนามฉายาวา ชยมงฺคโล หมายถึง ผูมีมงคล
คือชัยชนะ โดยนํานามสกุลคือ “ไชยมงคล” มาตั้งเปนนามฉายา 
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   ผูบวชนามสกุล สุธรรมา จึงตั้งนามฉายาวา สุธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมดี 
โดยนํานามสกุลคือ “สุธรรมา” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชนามสกุล ชัยเพชร จึงตั้งนามฉายาวา วชิรชโย หมายถึง ผูมีชัยชนะ
ดุจเพชรโดย วชิร หมายถึง เพชร เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ เชน 
   ผูบวชเกิดวันอาทิตย ช่ืออติชาต จึงตั้งนามฉายาวา อติพโล หมายถึง ผูมี
กําลังยิ่ง โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อะ” และนําสวนของชื่อคือ “อติ” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันอังคาร ช่ือจีรพงษ จึงตั้งนามฉายาวา จิรสุโภ หมายถึง ผูงาม
ยั่งยืน โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “จ” และนําสวนของชื่อคือ “จีร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันเสาร ช่ือธีรภัทร จึงตั้งนามฉายาวา ธีรปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาดุจนักปราชญ โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของชื่อคือ “ธีร” มาใช
ในนามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชเกิดวันอังคาร นามสกุลทองจันทร จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทโชโต 
หมายถึง ผูรุงเรืองดุจพระจันทร ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “จ” และนําสวนของนามสกุล
คือ “จันทร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันศุกร นามสกุลสันติกุล จึงตั้งนามฉายาวา สนฺติมโน หมายถึง 
ผูมีใจสงบ ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ส” และนําสวนของนามสกุลคือ “สันติ” มาใชใน
นามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันเสาร นามสกุลคุณธรรมกวิน จึงตั้งนามฉายาวา ธมฺมทินฺโน 
หมายถึง ผูใหธรรม ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของนามสกุลคือ “ธรรม” 
มาใชในนามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชช่ือ ศิริวัฒน นามสกุล วองชิงชัย จึงตั้งนามฉายาวา ชยวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดวยชัยชนะ ซ่ึงเปนการนําสวนของนามสกุลคือ “ชัย” มาผสมกับสวนของชื่อคือ 
“วัฒน” แลวตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ พีระ นามสกุล วงศสุน จึงตั้งนามฉายาวา วีรวํโส หมายถึง ผูอยู
ในวงศแหงความกลา ซ่ึงเปนการนําชื่อคือ “พีระ” มาผสมกับสวนของนามสกุลคือ “วงศ” แลวตั้ง
เปนนามฉายา 
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   ผูบวชชื่อ ธีระศักดิ์ นามสกุล วงศจันทร จึงตั้งนามฉายาวา ธีรวํโส 
หมายถึง ผูอยูในวงศแหงนักปราชญ ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “ธีระ” มาผสมกับสวนของ
นามสกุลคือ “วงศ” แลวตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
 
 3.2.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
จากนามฉายาจํานวน 500 นามฉายา พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา 
ดังนี้ 
 
  3.2.2.1 เกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ผลการวิเคราะหเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 4 ประการคือ วันเกิด วันบวช ช่ือ และ
นามสกุล ซ่ึงเกณฑดังกลาวปรากฏเปนกลวิธีการตั้งนามฉายาดังแสดงในหัวขอถัดไป 
 
  3.2.2.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ผลการวิ เคราะหกลวิ ธีการตั้ งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสามารถแสดงไดดังตาราง 
 
ตารางที่  13 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 377 75.40 
     1. ตั้งตามวันเกิด 266 53.20 
     2. ตั้งตามวันบวช 29 5.80 
     3. ตั้งตามชื่อ 68 13.60 
     4. ตั้งตามนามสกุล 14 2.80 
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 92 18.40 
     5. ตั้งตามวันเกิดกับชื่อ 73 14.60 
     6. ตั้งตามวันเกิดกับนามสกุล 13 2.60 
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กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
     7. ตั้งตามชื่อกับนามสกุล 6 1.20 
การตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ 31 6.20 

รวม 500 100 
 
   จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสวนใหญเปนการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว โดยพบรอยละ 75.40 สวน
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบรอยละ 18.40 นอกจากนี้ยังพบการตั้งนามฉายาที่ไมตรง
กับเกณฑใด ๆ อีกรอยละ 6.20 เมื่อพิจารณากลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวพบวา 
การตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุดโดยพบรอยละ 53.20 รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามชื่อที่
พบรอยละ 13.60 การตั้งนามฉายาตามวันบวชที่พบรอยละ 5.80 และการตั้งนามฉายาตามนามสกุลที่
พบรอยละ 2.80 ตามลําดับ สวนกลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้ง
นามฉายาตามวันเกิดกับชื่อมากที่สุด โดยพบรอยละ 14.60 รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิด
กับนามสกุลที่พบรอยละ 2.60 และการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลที่พบรอยละ 1.20 ตามลําดับ 
   ตัวอยางของกลวิธีการตั้งนามฉายาวิธีตาง ๆ นั้น ผูวิจัยแสดงใหเห็นพอ
สังเขปไดดังนี้ 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิด เชน 
   ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อภินนฺโท หมายถึง ผูมีความเพลิดเพลินยิ่ง อมรธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมอันไมตาย อาวุธธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนอาวุธ อินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญ 
อุกฺกฏฐวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรสูงสุด เปนตน 
   ผูเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติโสภโณ หมายถึง ผูงามดวยเกียรติ กิตฺติปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญาเปนเกียรติ เขมธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมอันเบิกบาน ขนฺติมโน หมายถึง ผูมีใจ
อดทน ครุธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมหนักแนน คุณวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญดวยความดี เปนตน 
   ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จิตฺตสํวโร หมายถึง ผูมีความสํารวมจิต จารุวณฺโณ หมายถึง ผูมี
ผิวพรรณดุจทอง จิรธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมยั่งยืน จนฺทปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระจันทร 
ชวนปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาเฉียบแหลม ชาตเมธี หมายถึง ผูมีปญญาอันเกิดแลว ญาณเมธี 
หมายถึง นักปราชญผูมีญาณ เปนตน 
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   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันบวช เชน 
   ผูที่บวชวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อคฺคปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญายอดเยี่ยม อธิปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญายิ่ง อติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญยิ่ง เปนตน 
   ผูที่บวชวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระจันทร ชวโน 
หมายถึง ผูเฉียบแหลม เปนตน 
   ผูที่บวชวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา เตชธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมเปนอํานาจ ทีปธมฺโม หมายถึง ผูมี
ธรรมเปนที่พึ่ง ธีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจนักปราชญ เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อ เชน 
   ผูบวชชื่อ วิโรจน   จึงตั้งนามฉายาวา วิโรจโน หมายถึง ผูรุงโรจน ซ่ึงนํา
ช่ือคือ “วิโรจน” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ สุรศักดิ์  จึงตั้งนามฉายาวา สุรสกฺโก หมายถึง ผูมีศักดิ์กลา ซ่ึงนาํ
ช่ือคือ “สุรศักดิ์” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ วิทูรย จึงตั้งนามฉายาวา วิทูโร หมายถึง ผูฉลาด ซ่ึงนําชื่อคือ 
“วิทูรย” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามนามสกุล เชน 
   ผูบวชนามสกุล วิริยะ จึงตั้งนามฉายาวา มหาวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียร
มาก ซ่ึงนํานามสกุลคือ “วิริยะ” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชนามสกุล เดชสิริ จึงตั้งนามฉายาวา สิริเตโช หมายถึง ผูมีอํานาจเปน
สิริ ซ่ึงนํานามสกุลคือ “เดชสิริ” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชนามสกุล วรรณวิจิตร จึงตั้งนามฉายาวา วิจิตฺตวณฺโณ หมายถึง ผูมี
ผิวพรรณงดงาม ซ่ึงนํานามสกุลคือ “วรรณวิจิตร” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ เชน 
   ผูบวชเกิดวันอาทิตย ช่ืออภิรักษ จึงตั้งนามฉายาวา อภินนฺโท หมายถึง ผูมี
ความเพลิดเพลินยิ่ง โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อะ” และนําสวนของชื่อคือ “อภิ” มาใช
ในนามฉายา 
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   ผูบวชเกิดวันศุกร ช่ือสุพจน จึงตั้งนามฉายาวา สุปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาดี โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ส” และนําสวนของชื่อคือ “สุ” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันเสาร ช่ือโชติศักดิ์ จึงตั้งนามฉายาวา ธมฺมโชโต หมายถึง ผู
รุงเรืองดวยธรรม โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของชื่อคือ “โชติ” มาใชใน
นามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชเกิดวันอาทิตย  นามสกุลอินทรวงษศ รี  จึ งตั้ งนามฉายาว า      
อินฺทปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระอินทร โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อิ” และนําสวน
ของนามสกุลคือ “อินทร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันพุธกลางวัน  นามสกุลมาสโสภา  จึงตั้ งนามฉายาวา             
ฐิตโสภโณ หมายถึง ผูมีความงามตั้งมั่น โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ฐ” และโสภโณ มา
จากศัพท โสภณ ซ่ึงมีความหมายเชนเดียวกับศัพท โสภา คือหมายถึง งาม 
   ผูบวชเกิดวันเสาร นามสกุลปญญามี จึงตั้งนามฉายาวา ธีรปฺโญ หมายถึง 
ผูมีปญญาดุจนักปราชญ โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของนามสกุลคือ 
“ปญญา” มาใชในนามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชชื่อ สุวัฒน นามสกุล มะปญญา จึงตั้งนามฉายาวา สุปฺโญ หมายถึง 
ผูมีปญญาดี ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “สุ” มาผสมกับสวนของนามสกุลคือ “ปญญา” แลวตั้ง
เปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ พรเทพ นามสกุล พจนวิวัฒน จึงตั้งนามฉายาวา วรวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดวยความประเสริฐ ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “พร” มาผสมกับสวนของ
นามสกุลคือ “วัฒน” แลวตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ ธีรยุทธ นามสกุล ปญญาทิพย จึงตั้งนามฉายาวา ธีรปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญาดุจนักปราชญ ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “ธีร” มาผสมกับสวนของนามสกุล
คือ “ปญญา” แลวตั้งเปนนามฉายาเปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับหลักเกณฑใด ๆ เชน 
   ผูบวชเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง บวชวันเสาร มี
อักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น ช่ือพูลศักดิ์ นามสกุลวอนวัฒนา ไดรับนามฉายาวา ฐิตธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมตั้งมั่น 
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   ผูบวชเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ บวชวันเสาร มี
อักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น ช่ืออาวุธ นามสกุลศรีสถิตย ไดรับนามฉายาวา สุเมโธ หมายถึง ผู
มีปญญาดี  
   ผูบวชเกิดวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ บวชวันอังคาร มีอักษร
วรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ  ช่ือเสถียร นามสกุลคําทุม ไดรับนามฉายาวา อุปสนฺโต หมายถึง ผูสงบ
แลว 
 3.2.3 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
  จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลางจากนามฉายา
จํานวน 500 นามฉายา พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา ดังนี้ 
 
  3.2.3.1 เกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
   ผลการวิเคราะหเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง
พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 4 ประการคือ วันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุล ซ่ึงเกณฑดังกลาว
ปรากฏเปนกลวิธีการตั้งนามฉายาดังแสดงในหัวขอถัดไป 
 
  3.2.3.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
   ผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง
สามารถแสดงไดดังตาราง 
 
ตารางที่ 14 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
 

กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 445 89.00 
     1. ตั้งตามวันเกิด 392 78.40 
     2. ตั้งตามวันบวช 33 6.60 
     3. ตั้งตามชื่อ 16 3.20 
     4. ตั้งตามนามสกุล 4 0.80 
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 55 11.00 
     5. ตั้งตามวันเกิดกับชื่อ 24 4.80 
     6. ตั้งตามวันเกิดกับนามสกุล 13 2.60 
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กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
     7. ตั้งตามวันบวชกับชื่อ 9 1.80 
     8. ตั้งตามวันบวชกับนามสกุล 3 0.60 
     9. ตั้งตามชื่อกับนามสกุล 6 1.20 

รวม 500 100 
 
   จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
กลางสวนใหญเปนการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว โดยพบรอยละ 89.00 สวนการตั้งนามฉายา
โดยใช 2 เกณฑรวมกันพบรอยละ 11.00 เมื่อพิจารณากลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑ
เดียวพบวา การตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุดโดยพบรอยละ 78.40 รองลงมาคือการตั้งนาม
ฉายาตามวันบวชที่พบรอยละ 6.60 การตั้งนามฉายาตามชื่อที่พบรอยละ 3.20 และการตั้งนามฉายา
ตามนามสกุลที่พบรอยละ 0.80 ตามลําดับ สวนกลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑ
รวมกันพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อมากที่สุด โดยพบรอยละ 4.80 รองลงมาคือการตั้งนาม
ฉายาตามวันเกิดกับนามสกุลที่พบรอยละ 2.60 การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อท่ีพบรอยละ 1.80 
การตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลที่พบรอยละ 1.20 และการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล
ที่พบรอยละ 0.60 ตามลําดับ 
   ตัวอยางของกลวิธีการตั้งนามฉายาวิธีตาง ๆ นั้น ผูวิจัยแสดงใหเห็นพอ
สังเขปไดดังนี้ 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิด เชน 
   ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อภิปุณฺโณ หมายถึง ผูบริบูรณยิ่ง อชิโต หมายถึง ผูไมมี
ใครตอสูได อธิปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญายิ่ง อานนฺโท หมายถึง ผูมีความเพลิดเพลิน อินฺทวีโร 
หมายถึง ผูมีความกลาดุจพระอินทร เปนตน 
   ผูเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติปาโล หมายถึง ผูรักษาเกียรติ กิตฺติโก หมายถึง ผูมี
เกียรติ เขมจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตเบิกบาน ขนฺติสุโภ หมายถึง ผูงามดวยขันติ คุณวโร หมายถึง ผู
ประเสริฐดวยความดี เปนตน 
   ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จิรวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญยั่งยืน จิตฺตปฺุโญ หมายถึง ผูมีใจบุญ 
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ชุตินฺธโร หมายถึง ผูทรงความรุงเรือง ชนาสโภ หมายถึง ผูเปนคนองอาจ ญาณธโร หมายถึง ผูทรง
ญาณ เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันบวช เชน 
   ผูที่บวชวันพุธกลางวัน มีอักษรวรรคบริวารเปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ  มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน จ ฉ ช ฌ ญ จึงตั้งนามฉายาวา ฐิตวีโร หมายถึง ผูมีความกลาหาญตั้งมั่น         
ฐิตกลฺยาโณ หมายถึง ผูมีความงามตั้งมั่น เปนตน 
   ผูที่บวชวันศุกร มีอักษรวรรคบริวารเปน ส ห ฬ มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน 
ย ร ล ว จึงตั้งนามฉายาวา สุทฺธธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมบริสุทธิ์ สุทฺธปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญา
บริสุทธิ์ เปนตน 
   ผูที่บวชวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ ท ธ น มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ฏ ฐ ฑ ฒ ณ จึงตั้งนามฉายาวา ถิรสีโล หมายถึง ผูมีศีลมั่นคง ธมฺมสุทฺโธ หมายถึง ผูบริสุทธิ์ดวย
ธรรม ธมฺมปาโล หมายถึง ผูรักษาธรรม เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อ เชน 
   ผูบวชชื่อ สุวัฒน จึงตั้งนามฉายาวา สุวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญดี โดยนํา
ช่ือคือ “สุวัฒน” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชช่ือ วิสุทธิ์  จึงตั้งนามฉายาวา วิสุทฺโธ หมายถึง ผูมีความบริสุทธิ์ 
โดยนําชื่อคือ “วิสุทธิ์” มาตั้งเปนนามฉายา    

ผูบวชช่ือ บัณฑิต จึงตั้งนามฉายาวา ปณฺฑฺโต หมายถึง ผูมีความรู โดยนํา
ช่ือคือ “บัณฑิต” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามนามสกุล เชน 
   ผูบวชนามสกุล กอเกษมวงศ จึงตั้งนามฉายาวา เขมวํโส หมายถึง ผูอยูใน
วงศแหงความเบิกบาน ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “เกษมวงศ” มาใชในนามฉายา  
   ผูบวชนามสกุล ศรีสุวรรณภัทร จึงตั้งนามฉายาวา สุวณฺณภทฺโท หมายถึง 
ผูเจริญดุจทอง ซ่ึงนําสวนของนามสกุลคือ “สุวรรณภัทร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชนามสกุล สุขสถาพร จึงตั้งนามฉายาวา สุขถาวโร หมายถึง ผูมี
ความสุขยั่งยืน ซ่ึงนํานามสกุลคือ “สุขสถาพร” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ เชน 
   ผูบวชเกิดวันพฤหัสบดี ช่ือยศพล จึงตั้งนามฉายาวา มหายโส หมายถึง ผูมี
ยศมาก โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ม” และนําสวนของชื่อคือ “ยศ” มาใชในนามฉายา 
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   ผูบวชเกิดวันศุกร ช่ือสุจิตร จึงตั้งนามฉายาวา สุจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตดี 
โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ส” และนําชื่อคือ “สุจิตร” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันเสาร ช่ือธีรพันธ จึงตั้งนามฉายาวา ธีรวโร หมายถึง ผู
ประเสริฐดวยปญญา โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของชื่อคือ “ธีร” มาใชใน
นามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชเกิดวันอาทิตย นามสกุลอุดมกาญนานนท จึงตั้งนามฉายาวา อุตฺตโม 
หมายถึง ผูยอดเยี่ยม ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อุ” และนําสวนของนามสกุลคือ “อุดม” 
มาใชตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันจันทร นามสกุลเอื้องกิตติกุล จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติกุโล 
หมายถึง ผูอยูในตระกูลที่มีเกียรติ ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ก” และนําสวนของนามสกลุ
คือ “กิตติกุล” มาใชตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันอังคาร นามสกุลรําพึงจิตต จึงตั้งนามฉายาวา จิตฺตโสภโณ 
หมายถึง ผูงามที่จิต ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “จ” และนําสวนของนามสกุลคือ “จิตต” มา
ใชในนามฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ เชน 
   ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี ช่ือปญญา จึงตั้งนามฉายาวา ภูมิปฺโญ หมายถึง 
ผูมีปญญาดุจแผนดิน โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ภ” และนําชื่อคือ “ปญญา” มาใชในนาม
ฉายา 
   ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี ช่ือวิริยะ จึงตั้งนามฉายาวา ปฺุญวิริโย หมายถึง 
ผูมีความเพียรเปนบุญ โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ป” และนําชื่อคือ “วิริยะ” มาใชในนาม
ฉายา 
   ผูบวชบวชวันเสาร ธีรพงษ จึงตั้งนามฉายาวา ธีรวํโส หมายถึง ผูอยูในวงศ
แหงนักปราชญ โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําชื่อคือ “ธีรพงษ” มาตั้งเปนนาม
ฉายา 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชบวชวันอาทิตย นามสกุลพูลบัว จึงตั้งนามฉายาวา อุปลวณฺโณ 
หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจดอกบัว โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อ” และ อุปล หมายถึง  
ดอกบัว    
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   ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี นามสกุลธนชัย จึงตั้งนามฉายาวา ภูมิชโย 
หมายถึง ผูมีชัยดุจแผนดิน โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ภ” และนําสวนของนามสกุลคือ 
“ชัย” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชบวชวันเสาร นามสกุลชูทรัพย จึงตั้งนามฉายาวา ธนปฺโญ 
หมายถึง ผูมีปญญาเปนทรัพย โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และศัพท ธน หมายถึง 
ทรัพย 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล เชน 
   ผูบวชชื่อ อิทธิพันธ นามสกุล ศุภธนพัฒน จึงตั้งนามฉายาวา อิทฺธิวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดวยอํานาจ ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “อิทธิ” มาผสมกับสวนของนามสกุลคือ 
“พัฒน” แลวตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ วันวิวัฒน นามสกุล อวยชัย จึงตั้งนามฉายาวา ชยวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดวยชัยชนะ ซ่ึงเปนการนําสวนของนามสกุลคือ “ชัย” มาผสมกับสวนของชื่อคือ 
“วัฒน” แลวตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ จีรพันธ นามสกุล ธรรมาภิมุข จึงตั้งนามฉายาวา จิรธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมยั่งยืน ซ่ึงเปนการนําสวนของชื่อคือ “จีร” มาผสมกับสวนของนามสกุลคือ 
“ธรรม” แลวตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
 
 3.2.4 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
  จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตจากนามฉายา
จํานวน 500 นามฉายา พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาและกลวิธีการตั้งนามฉายา ดังนี้ 
 
  3.2.4.1 เกณฑท่ีใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
   ผลการวิเคราะหเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
พบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 2 ประการคือ วันเกิดและชื่อ อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณพระ
ครูกาแกว81 ทําใหทราบวามีการนําเกณฑวันบวชมาพิจารณาแลวใชตั้งนามฉายาดวย หากแตไดรับ
ความนิยมนอย โดยสวนใหญนิยมใชเกณฑวันเกิดมากกวา เนื่องจากวันเกิดนั้นถือวามีความสําคัญ
และนิยมนํามาใชในการตั้งชื่อตามตําราโหราศาสตรมากกวาวันบวช สวนเกณฑนามสกุลก็มีนําใช
ในการตั้งนามฉายาบาง แตไมไดรับความนิยมเชนกัน เนื่องจากนิยมใชเกณฑช่ือซ่ึงเปนสิ่งที่
                                                 

81สัมภาษณ  พระครูกาแกว,  เจาอาวาสวัดหนาพระลาน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัด
นครศรีธรรมราช, 4 พฤศจิกายน 2550. 
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สามารถระบุตัวบุคคลไดดีกวานามสกุล82 ดวยสาเหตุที่กลาวมาทําใหมีการนําเกณฑวันบวชและ
เกณฑนามสกุลมาใชในการตั้งนามฉายาในภาคใตนอย  
 
  3.2.4.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
   ผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตสามารถ
แสดงไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 15 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
 

กลวิธีการตั้งนามฉายา ความถี่ รอยละ 
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว 436 87.20 
     1. ตั้งตามวันเกิด 363 72.60 
     2. ตั้งตามชื่อ 73 14.60 
การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 64 12.80 
     3. ตั้งตามวันเกิดกับชื่อ 64 12.80 

รวม 500 100 
 
จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย

ภาคใตสวนใหญเปนการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว โดยพบรอยละ 79.60 สวนการตั้งนามฉายา
โดยใช 2 เกณฑรวมกันพบรอยละ 20.40 เมื่อพิจารณากลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑ
เดียวพบวา การตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุดโดยพบรอยละ 69.40 รองลงมาคือการตั้งนาม
ฉายาตามชื่อที่พบรอยละ 7.60 และการตั้งนามฉายาตามนามสกุลท่ีพบรอยละ 2.60 ตามลําดับ สวน
กลวิธียอยของการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อมาก
ที่สุด โดยพบรอยละ 14.80 รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุลที่พบรอยละ 4.60 
และการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุลที่พบรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
   ตัวอยางของกลวิธีการตั้งนามฉายาวิธีตาง ๆ นั้น ผูวิจัยแสดงใหเห็นพอ
สังเขปไดดังนี้ 
 

                                                 
82สัมภาษณ พระครูกาชาด, เจาอาวาสวัดหนาพระบรมธาตุ อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด

นครศรีธรรมราช, 4 พฤศจิกายน 2550. 
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   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิด เชน 
   ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษร
วรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อกฺกโชโต หมายถึง ผูมีความรุงเรืองนาสรรเสริญ     
อิทฺธิโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดวยอํานาจ อินฺทปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจพระอินทร อุตฺตมธมฺโม 
หมายถึง ผูมีธรรมอันอุดม อุกฺกฏฐปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาสูงสุด เปนตน 
   ผูเกิดวันจันทร มีอักษรวรรคบริวารเปน ก ข ค ฆ ง มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ จึงตั้งนามฉายาวา กุสลจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตเปนกุศล กาฺจนวณฺโณ 
หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจทอง ขนฺติโก หมายถึง ผูมีความอดทน คุณวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญดวย
ความดี คมฺภีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาลึกซึ้ง เปนตน 
   ผูเกิดวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ก ข ค ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดุจพระจันทร จิตฺตสุโภ หมายถึง ผู
งามที่จิต ฉวิวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณงาม โชติธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมรุงเรือง  ชวโน หมายถึง 
ผูเฉียบแหลม เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามชื่อ เชน 
   ผูบวชชื่อ สุนทร  จึงตั้งนามฉายาวา สุนฺทโร หมายถึง ผูมีความงาม โดยนํา
ช่ือคือ “สุนทร” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ กิตติกร จึงตั้งนามฉายาวา กิตฺติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญดวย
เกียรติ โดยนําสวนของชื่อคือ “กิตติ” มาใชในนามฉายา 
   ผูบวชชื่อ วิชัย จึงตั้งนามฉายาวา วิชโย หมายถึง ผูมีชัยชนะ โดยนําชื่อคือ 
“วิชัย” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน 
   ตัวอยางการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ เชน 
   ผูบวชเกิดวันอาทิตย ช่ืออภิวัฒน จึงตั้งนามฉายาวา อภิวฑฺฒโน หมายถึง ผู
เจริญยิ่ง โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อะ” และนําชื่อคือ “อภิวัฒน” มาตั้งเปนนามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันพฤหัสบดี ช่ือวีรเดช จึงตั้งนามฉายาวา มหาวีโร หมายถึง ผูมี
ความกลาหาญมาก โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ม” และนําสวนของชื่อคือ “วีร” มาใชใน
นามฉายา 
   ผูบวชเกิดวันเสาร ช่ือธนวิทย จึงตั้งนามฉายาวา ธนปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาเปนทรัพย โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําสวนของชื่อคือ “ธน” มาใชใน
นามฉายา 
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 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาค สามารถสรุปไดดัง
ตาราง 
 

ตารางที่ 16 ความถี่และคาเฉลี่รอยละของกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาค 
 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต กลวิธีการต้ังนามฉายา ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 
เกณฑเดียว 398 79.60 377 75.40 445 89.00 436 87.20 
  1. ต้ังตามวันเกิด 347 69.40 266 53.20 392 78.40 363 72.60 
  2. ต้ังตามวันบวช - - 29 5.80 33 6.60 - - 
  3. ต้ังตามชื่อ 38 7.60 68 13.60 16 3.60 73 14.60 
  4. ต้ังตามนามสกุล 13 2.60 14 2.80 4 0.80 - - 
2 เกณฑรวมกัน 102 20.40 92 18.40 55 11.00 64 12.80 
  5. ต้ังตามวันเกิดกับช่ือ 74 14.80 73 14.60 24 4.80 64 12.80 
  6. ต้ังตามวันเกิดกับนามสกุล 23 4.60 13 2.60 13 2.60 - - 
  7. ต้ังตามวันบวชกับช่ือ - - - - 9 1.80 - - 
  8. ต้ังตามวันบวชกับนามสกุล - - - - 3 0.60 - - 
  9. ต้ังตามชื่อกับนามสกุล 5 1.00 6 1.20 6 1.20 - - 
ไมตรงกับเกณฑใด ๆ - - 31 6.20 - - - - 

รวม 500 100 500 100 500 100 500 100 
 
   จากตารางขางตนแสดงใหเห็นวาในแตละภาคนิยมใชการตั้งนามฉายา
โดยใชเกณฑเดียวมากที่สุด รองลงมาคือการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน สวนการตั้งนาม
ฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ นั้นพบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพียงภาคเดียวซ่ึงก็พบความถี่เพียง
เล็กนอยเทานั้น  
   เมื่อพิจารณากลวิธียอยที่ใชในการตั้งนามฉายาพบวาภาคที่มีกลวิธียอย
มากที่สุดคือภาคกลางมี 9 วิธี รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี 7 วิธี ภาคเหนือมี 6 วิธี และ
ภาคใตมี 3 วิธี ตามลําดับ ทั้งนี้เปนผลมาจากเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาที่พบวาภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปรากฏเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาทั้ง 4 เกณฑ คือ วันเกิด วันบวช ช่ือ และ
นามสกุล จึงปรากฏกลวิธีการตั้งนามฉายามากกวาภาคอื่น ในขณะที่ภาคเหนือปรากฏเกณฑที่ใชใน
การตั้งนามฉายา 3 เกณฑ คือ วันเกิด ช่ือ และนามสกุล สวนภาคใตปรากฏเกณฑที่ใชในการตั้งนาม
ฉายาเพียง 2 เกณฑ คือ วันเกิดและชื่อ จึงทําใหปรากฏกลวิธีการตั้งนามฉายาลดหลั่นกันมา
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ตามลําดับ อยางไรก็ตามแมวาภาคเหนือจะไมปรากฏเกณฑวันบวช และภาคใตไมปรากฏเกณฑวัน
บวชและนามสกุล แตจากการสัมภาษณทําใหทราบวาเกณฑดังกลาวมีใชในแตละภาคดวยเพียงแต
ไดรับความนิยมนอยมากจนทําใหไมปรากฏในขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ 

สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางที่แมจะพบเกณฑวันบวชและ
เกณฑนามสกุล แตเกณฑดังกลาวก็ไดรับความนิยมนอย ดังจะเห็นไดจากความถี่ของกลวิธีการตั้ง
นามฉายาที่พิจารณาจากเกณฑดังกลาวมีนอยเมื่อเทียบกับเกณฑวันเกิดและชื่อ ซ่ึงจะไดรับความ
นิยมมากกวาในทุกภาค โดยปรากฏกลวิธีการตั้งนามฉายาตามวันเกิดมากที่สุดทั้งสี่ภาค รองลงมา
คือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ และการตั้งนามฉายาตามชื่อ ตามลําดับ ยกเวนภาคกลางที่มี
การตั้งนามฉายาตามวันบวชมากกวาการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ และการตั้งนามฉายาตามชื่อ
ตามลําดับ ทั้งนี้เปนเพราะในภาคกลางมีการบวชหมูบอยครั้ง พระอุปชฌายจึงนิยมตั้งนามฉายาโดย
พิจารณาวันบวชเนื่องจากมีความสะดวกเพราะไมตองพิจารณาตั้งนามฉายาเปนรายบุคคล 
   อนึ่ง ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวากลวิธีการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆในทุกภาคนั้น สวนใหญมีความสอดคลองกับความเชื่อตามตําราทักษา กลาวคือในทุกภาค
มีการตั้งนามฉายาตามวันเกิดซ่ึงเปนการพิจารณาเลือกอักษรที่เปนสิริมงคลประจําวันเกิดตามตํารา
ทักษามาใชขึ้นตนนามฉายามากที่สุด อีกทั้งยังมีการนําวันเกิดไปพิจารณาควบคูกับชื่อและนามสกุล 
เปนการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ และการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล นอกจากนี้การ
ตั้งนามฉายาโดยพิจารณาวันบวชก็มีความสอดคลองกับความเชื่อตามตําราทักษา ทั้งนี้รวมถึงการตั้ง
นามฉายาที่พิจารณาวันบวชควบคูกับชื่อและนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ และ
การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุลอีกดวย  
 
   กลาวโดยสรุปในการตั้งนามฉายานั้นมีเกณฑที่ใชในการตั้ง 4 ประการ คือ 
วันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุล ของชื่อผูบวช เกณฑดังกลาวนํามาใชในการตั้งนามฉายา โดย
แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ ดวยกัน คือ การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว ประกอบดวยการตั้งนาม
ฉายาตามวันเกิด การตั้งนามฉายาตามวันบวช การตั้งนามฉายาตามชื่อ การตั้งนามฉายาตาม
นามสกุล และการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันซ่ึงประกอบดวย การตั้งนามฉายาตามวันเกิด
กับชื่อ การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ การตั้งนามฉายา
ตามวันบวชกับนามสกุล และการตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบการตั้งนาม
ฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ อีกประเภทหนึ่ง โดยเปนการตั้งนามฉายาที่ไมสัมพันธกับทั้งวันเกิด 
วันบวช ช่ือ และนามสกุลของผูบวชเลย ซ่ึงนามฉายาประเภทนี้สวนใหญจะมีความหมายเกี่ยวกับ
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เร่ืองทางธรรมและปญญาความรอบรู ทั้งนี้การตั้งนามฉายาที่พบมากที่สุดไดแกการตั้งนามฉายาตาม
วันเกิด สวนการตั้งนามฉายาที่พบนอยที่สุดคือการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล 
   เมื่อพิจารณากลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค
พบวาในทุกภาคมีเกณฑการตั้งนามฉายาทั้ง 4 ประการ แตทั้งนี้ที่ในภาคเหนือไมปรากฏขอมูลนาม
ฉายาที่ตรงกับเกณฑวันบวช ภาคใตไมปรากฏขอมูลที่ตรงกับเกณฑวันบวชและนามสกุลนั้น 
เนื่องจากเกณฑดังกลาวไมไดรับความนิยม สําหรับกลวิธีการตั้งนามฉายาพบวาทั้ง 4 ภาคนิยมใช
การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวมากที่สุด โดยกลวิธียอยที่พบมากที่สุดในทั้ง 4 ภาคคือการตั้งนาม
ฉายาตามวันเกิด สวนการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันนั้นพบวาทุกภาคนิยมการตั้งนามฉายา
ตามวันเกิดกับชื่อเหมือนกัน 
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บทท่ี 4 

ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย 
 

 ในบทนี้ผูวิจัยจะแสดงใหเห็นความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย โดยนําเสนอใน 2 
ประเด็นคือ ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยซึ่งไดจากการวิเคราะหนามฉายาจากวัดใน
จังหวัดที่เปนตัวแทนของแตละภูมิภาคจํานวนทั้งหมด 2,000 นามฉายา และความหมายของนาม
ฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค ซ่ึงแสดงใหเห็นความเหมือนและความแตกตางของ
ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภาค ทั้งนี้ในการวิเคราะหความหมายของนาม
ฉายาของพระสงฆไทยผูวิจัยวิเคราะหความหมายรวมตามรูปศัพทของทั้งนามฉายาโดยยึด
ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 254283 พจนานุกรมบาลี-ไทย84 ระเบียบ
ปฏิบัติการตั้งนามฉายา85 และการตั้งฉายา (ช่ือ) แกผูอุปสมบท86 เปนเกณฑ 
 การวิเคราะหความหมายรวมของทั้งนามฉายานั้นผูวิจัยวิเคราะหความหมายที่ไดจากการ
แปลนามฉายาตามหลักของคําสมาส ทั้งนี้เพราะการตั้งนามฉายาสวนใหญเกิดจากการนําศัพทภาษา
บาลี 2 ศัพทมารวมกันเปนคําสมาส การแปลความหมายของคําสมาสมักจะแปลจากศัพทหลังไป
ศัพทหนา และความหมายสําคัญของคําจะอยูที่ศัพทใดศัพทหนึ่งซ่ึงสวนใหญมักจะเปนศัพทหลัง87 
เชน นามฉายาวา อธิปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญายิ่ง มีความหมายหลักอยูที่ศัพทหลัง คือ ปฺญา ซ่ึง
ผูวิจัยจัดใหนามฉายานี้อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา เปนตน 

 อยางไรก็ตาม มีคําสมาสบางประเภทที่ในการแปลนั้นศัพทหลังตองพึ่งพาศัพทหนา88 จึง
จะทําใหเขาใจความหมายไดชัดเจนยิ่งขึ้น เชน นามฉายาวา กิตฺติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญดวยเกียรติ 

                                                 
83ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุค

พับลิเคชั่นส, 2546).  
84ชวินทร สระคํา และ จําลอง สารพัดนึก, พจนานุกรมบาลี-ไทย, พิมพครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร : 

ประยูรวงศพริ้นต้ิง, 2538). 
85พระธรรมวโรดม, “ระเบียบปฏิบัติการต้ังนามฉายา,” ใน คูมือพระอุปชฌาย, 50-72.  
86ส. วัฒนเศรษฐ, “การตั้งฉายา (ช่ือ) แกผูอุปสมบท,” ใน ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 71-112. 
87สุภาพร มากแจง, ภาษาบาลี-สันสกฤตในภาษาไทย (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2527), 56.  
88มณีปน พรหมสุทธิรักษ, “ภาษาบาลีประยุกต,” เอกสารประกอบวิชา 411202 ภาษาบาลีประยุกต 
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ความหมายหลักอยูที่ศัพทหนา คือ กิตฺติ เนื่องจากชวยอธิบายศัพทหลังใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงจัด
ใหนามฉายานี้อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เปนตน 
  
4.1 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย 
 
 จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาทั้งหมด 2,000 นามฉายา ผูวิจัยสามารถจัดกลุม
ความหมายไดเปน 8 กลุมความหมาย  โดยแตละกลุมความหมายพิจารณาจากนามฉายาที่มี
ความหมายสอดคลองกันหรือมีความหมายทํานองเดียวกัน เชน นามฉายากิตฺติภทฺโท หมายถึง ผู
เจริญดวยเกียรติ สุรเตโช หมายถึง ผูมีอํานาจกลา วิชโย หมายถึง ผูมีชัยชนะ ฐานวีโร หมายถึง ผูมี
ความกลาเปนที่ตั้ง นรินฺโท หมายถึง ผูเปนใหญกวานรชน จัดใหอยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับ
เกียรติยศและอํานาจ เปนตน ทั้งนี้กลุมความหมายทั้ง 8 กลุมเรียงตามลําดับความถี่จากมากไปนอยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
  
 4.1.1 กลุมความหมายเกี่ยวกับเร่ืองทางธรรม 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับ
ผูที่มีความประพฤติดี มีธรรมะ มีศีล มีความสํารวม มีความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลส รวมถึงผูที่มีจิตใจ
บริสุทธิ์ ผองใสดวย ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   สุจิณฺโณ   ผูมีความประพฤติดี 
   คุณงฺกโร  ผูทําความดี 
   คุณยุตฺโต  ผูประกอบดวยความดี 
   ฐิตธมฺโม  ผูมีธรรมตั้งมั่น 
   วิสุทฺธสีโล  ผูมีศีลบริสุทธิ์ 
   สํวโร   ผูมีความสํารวม 
   อุปสนฺโต  ผูสงบแลว 
   จตฺตมโล  ผูไมมีมลทิน 
   ปภสฺสรจิตฺโต  ผูมีจิตผองใส  เปนตน 
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 4.1.2 กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับ
นักปราชญ ผูมีความฉลาด ผูมีปญญา ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   ธีรปฺโญ  ผูมีปญญาดุจนักปราชญ 
   สุเมโธ   ผูมีปญญา 
   วรปฺโญ  ผูมีปญญาอันประเสริฐ 
   ถิรปฺโญ  ผูมีปญญามั่นคง 
   มหาปฺโญ  ผูมีปญญามาก 
   อคฺคปฺโญ  ผูมีปญญายอดเยี่ยม 
   โกวิโท   ผูฉลาด 
   โกสโล   ผูฉลาด 
   สุปฺโญ  ผูมีปญญาดี  เปนตน 
 
 4.1.3 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง คือ ความหมายรวมของ
นามฉายาที่เกี่ยวกับผูมีความเปนมงคล มีความเจริญ มีความรุงเรือง และผูประเสริฐ ตัวอยางนาม
ฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   ภทฺทโก   ผูเจริญ 

อติภทฺโท  ผูเจริญยิ่ง 
   โชติโก   ผูรุงเรือง 
   วิโรจโน   ผูมีความรุงโรจน 
   จนฺทโชโต  ผูรุงเรืองดุจพระจันทร 
   จิรวฑฺฒโน  ผูเจริญยั่งยืน 
   สุมงฺคโล  ผูมีมงคลดี 
   ปวโร   ผูประเสริฐ 
   ปุงฺคโว   ผูประเสริฐ  เปนตน 
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 4.1.4 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่
เกี่ยวกับผูมีเกียรติ ยศ อํานาจ ชัยชนะ ความกลาหาญ พลัง และผูเปนใหญ ตัวอยางนามฉายาที่อยูใน
กลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   กิตฺติภทฺโท  ผูเจริญดวยเกียรติ 
   กิตฺติโก   ผูมีเกียรติ 
   มหายโส  ผูมียศมาก 
   เตชวโร   ผูประเสริฐดวยอํานาจ 
   สุรเตโช   ผูมีอํานาจกลา 
   วิชโย   ผูมีชัยชนะ 
   อติพโล   ผูมีกําลังยิ่ง 
   มหาวีโร   ผูมีความกลาหาญมาก 
   นรินฺโท   ผูเปนใหญกวานรชน เปนตน 
 
 4.1.5 กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับผูมี
ความงาม ผูมีรูปรางงาม ผูมีผิวพรรณงาม ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   กลฺยาโณ  ผูมีความงาม 
   วิจิตฺโต   ผูงดงาม 
   โสภโณ   ผูมีความงาม 
   สุสณฺฐาโน  ผูมีทรวดทรงงาม 
   กาฺจนวณฺโณ  ผูมีผิวพรรณดุจทอง 
   จารุวณฺโณ  ผูมีผิวพรรณดุจทอง 
   พิมฺพสิริ   ผูงามดุจพิมพ 
   กนฺตวณฺโณ  ผูมีผิวพรรณนารัก 
   วิจิตฺตวณฺโณ  ผูมีผิวพรรณงดงาม เปนตน 
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 4.1.6 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับผูมี
ความราเริง เบิกบาน มีความสําราญ และความเพลินเพลิน ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมาย
นี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   หฏฐมโน  ผูมีใจราเริง 
   ปหฏโฐ   ผูร่ืนเริงแลว 
   เขมจาโร  ผูมีความประพฤติอันเบิกบาน 
   เขมาภิรโต  ผูยินดีในความเบิกบาน 
   ผาสุโก   ผูมีความสําราญ 
   นนฺโท   ผูมีความเพลิดเพลิน 
   สุนนฺโท   ผูมีความเพลิดเพลินดี 
   อภินนฺโท  ผูมีความเพลิดเพลินยิ่ง 
   อานนฺโท  ผูมีความเพลิดเพลิน เปนตน 
 
 4.1.7 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับผูที่
มีความเพียร ความพยายาม และผูมีความขยัน ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   ฐิตปรกฺกโม  ผูมีความพากเพียรตั้งมั่น 
   ปโยโค   ผูมีความเพียร 
   โอปกฺกโม  ผูมีความเพียร 
   ติกฺขวิริโย  ผูมีความเพียรกลา 
   มหาวิริโย  ผูมีความเพียรมาก 
   วิริยธโร   ผูทรงความเพียร 
   วายาโม   ผูมีความพยายาม 
   มหาวายาโม  ผูมีความพยายามมาก 
   อุฏฐาโน  ผูมีความขยัน  เปนตน 
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 4.1.8 กลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน 
  กลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน คือ ความหมายรวมของนามฉายาที่เกี่ยวกับผู
มีขันติคือความอดทน ตัวอยางนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายนี้ เชน 
   นามฉายา  ความหมาย 
   ขนฺติโก   ผูมีความอดทน 
   ขนฺติธโร  ผูทรงความอดทน 
   ฐิตขนฺติโก  ผูมีความอดทนตั้งมั่น 
   ขนฺติจิตฺโต  ผูมีใจอดทน 
   ขนฺติมโน  ผูมีใจอดทน 
   ขนฺติสมฺปนฺโน  ผูถึงพรอมดวยความอดทน 
   ขนฺติยุตฺโต  ผูประกอบดวยความอดทน 
   ขนฺติวโร  ผูประเสริฐดวยขันติ 

ขนฺติสุโภ  ผูงามดวยขันติ 
   ขนฺตาภิรกฺโข  ผูรักษาขันติอยางยิ่ง เปนตน 
 
  ความหมายของนามฉายาทั้ง 8 กลุมดังกลาวขางตนสามารถสรุปโดยเรียงลําดับจาก
มากไปนอยไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 17 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย 
 

กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 
1. เรื่องทางธรรม 761 38.05 
2. ปญญา 475 23.75 
3. สิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 269 13.45 
4. เกียรติยศและอํานาจ 238 11.90 
5. ความงาม 99 4.95 
6. ความสุข 56 2.80 
7. ความเพียร 52 2.60 
8. ความอดทน 50 2.50 

รวม 2,000 100 
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  จากตารางแสดงใหเห็นวาความหมายของนามฉายาที่พบมากที่ สุดคือกลุม
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม ซ่ึงพบรอยละ 38.05 รองลงมาคือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา 
พบรอยละ 23.75 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง พบรอยละ 13.45 กลุม
ความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบรอยละ 11.90 กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม พบ
รอยละ 4.95 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข พบรอยละ 2.80 และกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
เพียร พบรอยละ 2.60 ตามลําดับ สวนกลุมความหมายความหมายเกี่ยวกับความอดทนพบนอยที่สุด 
คือพบรอยละ 2.50  
  ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย
สวนใหญจะเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม ซ่ึงสาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะนามฉายาเปนชื่อที่ใชในทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้นพระอุปชฌายจึงนิยมตั้งนามฉายาที่มีความหมายไปในทางธรรม เพื่อใหผู
บวชไดระลึกถึงหนาที่ที่ตนตองปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาคือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย ซ่ึงเปนจุดมุงหมายหลักของการบวช  
 
4.2 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค 
 
 ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยในแตละภาค
เพื่อใหเห็นรายละเอียด รวมทั้งความเหมือนและความแตกตางของความหมายของนามฉายาของ
พระสงฆไทยภาคตาง ๆ ดังนี้ 
 
 4.2.1 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือ 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือจํานวน 500 
นามฉายา พบกลุมความหมายทั้งสิ้น 8 กลุม ซ่ึงสามารถแสดงโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
 

ตารางที่ 18 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย
ภาคเหนือ 
 

กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 
1. เรื่องทางธรรม 189 37.80 
2. ปญญา 138 27.60 
3. สิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 68 13.60 
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กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 
4. เกียรติยศและอํานาจ 61 12.20 
5. ความงาม 17 3.40 
6. ความเพียร 10 2.00 
7. ความสุข 9 1.80 
8. ความอดทน 8 1.60 

รวม 500 100 
   

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย
ภาคเหนือที่พบมากที่สุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม โดยพบรอยละ 37.80 รองลงมา
คือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา พบรอยละ 27.60กลุม ความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง พบรอยละ 13.60 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบรอยละ 12.20 กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความงามพบรอยละ 3.40 กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียรพบรอยละ 2.00 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข พบรอยละ 1.80 ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
อดทนพบนอยที่สุด โดยพบรอยละ 1.60 

ลําดับของกลุมความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธใน
ภาคเหนือใหความสําคัญกับเรื่องของธรรมะ ศีลธรรม และการทําความดี โดยสะทอนผานนามฉายา
ของพระสงฆซ่ึงนิยมตั้งโดยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมากที่สุด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจ
เปนเพราะคนไทยภาคเหนือมีชีวิตผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนา มีประเพณีการทําบุญตาง ๆ อาทิ 
การทําบุญออกพรรษา การตั้งธรรมหลวงเทศนมหาชาติ การทานธรรม และการทําบุญปอย เปนตน 
ทําใหคนไทยภาคเหนือเปนผูรักสงบ มีจิตใจสูง ตั้งอยูในความดี89 นอกจากนี้ในสังคมของคนไทย
ลานนายังเชื่อวามนุษยตองครองตนใหเปนคนดีโดยยึดหลักจริยศาสตร 3 ประการ ไดแก การไม
กระทําความชั่ว การประกอบคุณความดี และการทําจิตใจใหบริสุทธิ์90 ซ่ึงก็คือหลักปรัชญาใน
พระพุทธศาสนานั่นเอง  

ดวยวิถีชีวิตและความเชื่อของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธในภาคเหนือดังกลาว 
ประกอบกับพระอุปชฌายตองการใหผูบวชระลึกถึงหนาที่ของตนในทางพระพุทธศาสนา ทําให

                                                 
89สงวน โชติสุขรัตน,รวบรวม, ประเพณีไทยภาคเหนือ, พิมพครั้งที่ 2 (พระนคร : โอเดียนสโตร, 2512), 

4.  
90สิทธิ์ บุตรอินทร, โลกทัศนชาวไทยลานนา (เชียงใหม : ศูนยหนังสือเชียงใหม, 2523), 20. 
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กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมเปนที่นิยมและนํามาใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย
ภาคเหนือ 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือตามกลุมความหมายแสดงไดดัง
ตาราง 
 

ตารางที่ 19 ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคเหนือตามกลุมความหมาย 
 

กลุมความหมาย ตัวอยางนามฉายา 

เร่ืองทางธรรม ธมฺมิโก 
คุณธมฺโม 

ธมฺมรโต 
ยติโก 

ธมฺมราโม  
วิจิตฺตธมฺโม  

ปญญา ปฺญาวฑฺฒโก 
สปฺปฺโญ 

ญาณปฺปสุโต 
อุกฺกฏฐปฺโญ 

ภทฺทปฺโญ  
ฐิตปฺโญ 

สิริมงคลและ 
ความเจริญรุงเรือง 

อติภทฺโท 
วิโรจโน 

จนฺทโชโต 
อกฺกโชโต 

อภิวฑฺฒโน  
สิริมงฺคโล  

เกียรตยิศและอํานาจ กิตฺติธโร 
ฐิตยโส 

อติพโล 
กิตฺติสมฺปนฺโน 

ชินวโร  
อิทฺธิวโร  

ความงาม สุสณฺฐาโน 
สุวณฺโณ 

เหมวณฺโณ 
จนฺทวณฺโณ 

ฉวิวณฺโณ  
สุนฺทโร 

ความเพยีร ปโยโค 
ปรกฺกโม 

วิริยธโร 
อุฏรายี 

ถิรวิริโย  
ติกฺขวิริโย 

ความสุข เขมาภิรโต 
นนฺทิโย 

อภินนฺโท 
ปหฏโฐ 

นนฺโท  
เขมจาโร  

ความอดทน ขนฺตาภิรกฺโข 
ขนฺติสมฺปนฺโน 

ขนฺติสาโร 
ขนฺติสุโภ 

ขนฺติโก  
ขนฺติมโน 

 
 4.2.2 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  จ ากก า ร วิ เ ค ร า ะห ค ว ามหมายของน ามฉ า ย าขอ งพระสงฆ ไทยภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 500 นามฉายา พบกลุมความหมายทั้งสิ้น 8 กลุม ซ่ึงสามารถแสดงโดย
เรียงลําดับจากมากไปนอยไดดังตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 20 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 

1. เรื่องทางธรรม 202 40.40 
2. ปญญา 128 25.60 
3. สิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 63 12.60 
4. เกียรติยศและอํานาจ 53 10.60 
5. ความงาม 21 4.20 
6. ความสุข 12 2.40 
7. ความเพียร 11 2.20 
8. ความอดทน 10 2.00 

รวม 500 100 
   

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบมากที่สุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม โดยพบรอยละ 40.40 
รองลงมาคือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา พบรอยละ 25.60 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและ
ความเจริญรุงเรือง พบรอยละ 12.60 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบรอยละ 10.60 
กลุมความหมายเกี่ยวกับความงามพบรอยละ 4.20 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขพบรอยละ 2.40 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร พบรอยละ 2.20 ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับ
ความอดทนพบนอยที่สุด โดยพบรอยละ 2.00 

ลําดับของกลุมความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหความสําคัญกับเรื่องของธรรมะ การทําความดี และการประพฤติปฏิบัติ
ธรรมเชนกัน โดยสะทอนผานนามฉายาของพระสงฆซ่ึงนิยมตั้งโดยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทาง
ธรรมมากที่สุด สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะคนไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นยกยองนับถือ
บุคคลที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม รูจักผิด ชอบ ช่ัว ดี และบาป บุญ คุณ โทษ91 ประกอบกับพระ
อุปชฌายตองการใหผูบวชระลึกถึงหนาที่ของตนในทางพระพุทธศาสนา ทําใหกลุมความหมาย

                                                 
91อภิศักดิ์ โสมอินทร, โลกทัศนอีสาน (มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม, 

2534), 20. 
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เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมเปนที่นิยมและนํามาใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกลุมความหมาย
แสดงไดดังตาราง 
 

ตารางที่ 21 ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามกลุมความหมาย 
 

กลุมความหมาย ตัวอยางนามฉายา 

เร่ืองทางธรรม วชิรธมฺโม 
นาถธมฺโม 

ธมฺมกาโม 
คุณยุตฺโต 

รกฺขิตธมฺโม  
ชาคริโต  

ปญญา วิจกฺขโณ 
ธนปฺโญ 

ปฺญาพหุโล 
ปฺญาวฑฺฒโน 

เอกวิชฺโช  
โกวิโท 

สิริมงคลและ 
ความเจริญรุงเรือง 

โชติโก 
วรวฑฺฒโน 

สุวฑฺฒโน 
อธิวโร 

สํวุฑฺโฒ  
ภทฺทโก 

เกียรตยิศและอํานาจ มหายโส 
กิตฺติชโย 

ยสินฺธโร 
อาสโภ 

สุรสกฺโก  
ติขิณพโล  

ความงาม กลฺยาโณ 
จิรสุโภ 

สิริวฑฺฒโน 
สิริวณฺโณ 

วิจิตฺตวณฺโณ  
จารุวณฺโณ 

ความสุข อภินนฺโท 
อานนฺโท 

ปหฏโฐ 
นนฺโท 

เขมจิตฺโต  
 

ความเพยีร ฐิตปรกฺกโม 
อุกฺฏฏฐวิริโย 

มหาวิริโย 
อุฏฐาโน 

มหาปรกฺกโม  
มหาวายาโม 

ความอดทน ขนฺติพโล 
ขนฺติสุโภ 

ขนฺติมโน 
 

ขนฺติโก  
 

 
 4.2.3 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลางจํานวน 500 
นามฉายา พบกลุมความหมายทั้งสิ้น 8 กลุม ซ่ึงสามารถแสดงโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 22 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลาง 
 

กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 
1. เรื่องทางธรรม 190 38.00 
2. ปญญา 95 19.00 
3. สิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 74 14.80 
4. เกียรติยศและอํานาจ 67 13.40 
5. ความงาม 25 5.00 
6. ความอดทน 18 3.60 
7. ความสุข 17 3.40 
8. ความเพียร 14 2.80 

รวม 500 100 
   

จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาค
กลางที่พบมากที่สุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม โดยพบรอยละ 38.00 รองลงมาคือ
กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา พบรอยละ 19.00 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง พบรอยละ 14.80 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบรอยละ 13.40 กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความงามพบรอยละ 5.00 กลุมความหมายเกี่ยวกับอดทน พบรอยละ 3.60 และ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข พบรอยละ 3.40 ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
เพียรพบนอยที่สุด โดยพบรอยละ 2.80 

ลําดับของกลุมความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธใน
ภาคกลางก็ใหความสําคัญกับเรื่องของธรรมะ การทําความดี และการประพฤติปฏิบัติตนอยูใน
ศีลธรรมเชนเดียวกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
สะทอนผานนามฉายาของพระสงฆซ่ึงนิยมตั้งโดยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมากที่สุด 
สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะคนไทยภาคกลางนิยมปฏิบัติธรรมและยึดมั่นในหลักคําสอนของ
พระพุทธศาสนาอยางมั่นคง มีการฟงธรรมและทําบุญในโอกาสตาง ๆ นอกจากนี้พระศรีสุธรรม
เวที92 ยังกลาววาเพื่อใหผูบวชมุงปฏิบัติธรรมตามพระธรรมวินัยและตั้งมั่นอยูในความดีงาม จึงทํา

                                                 
92สัมภาษณ พระศรีสุธรรมเวที, รองเจาอาวาสวัดพระปฐมเจดียราชวรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม, 12 มกราคม 2551. 
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ใหกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมเปนที่นิยมและนํามาใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆ
ไทยภาคกลาง 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลางตามกลุมความหมายแสดงไดดัง
ตาราง 
 

ตารางที่ 23 ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคกลางตามกลุมความหมาย 
 

กลุมความหมาย ตัวอยางนามฉายา 

เร่ืองทางธรรม ฉนฺทธมฺโม 
กตกุสโล 

ธมฺมวุฑฺโฒ 
ธมฺมทีโป 

ธมฺมสิกฺขโก  
สีลธโร 

ปญญา กนฺตปฺโญ 
ปฺญาวุโธ 

ชุติปฺโญ 
ปณฺฑิโต 

สุรปฺโญ 
คมฺภีรปฺโญ 

สิริมงคลและ 
ความเจริญรุงเรือง 

ปริปุณฺโณ 
ชวลิโต 

ชุตินฺธโร 
วรมงฺคโล 

ฐิตมงฺคโล  
วฑฺฒโน 

เกียรตยิศและอํานาจ อชิโต 
สีหวีโร 

อิทฺธิโก 
ฐิตสกฺโก 

ชยวุฑฺโฒ  
สุกิตฺติโก 

ความงาม อฏิฺวณฺโณ 
ฐิตสุโภ 

รตนวณฺโณ 
อคฺควณฺโณ 

อุปลวณฺโณ  
ฐิตกลฺยาโณ 

ความอดทน ฐิตขนฺติโก 
ขนฺติมโน 

ขนฺติวโร 
ขนฺติสาโร 

ขนฺติธโร 
ขนฺติโสภโณ 

ความสุข สุนนฺโท 
เขมจาโร 

เขมกาโร 
นนฺทสาโร 

ฐิตเขโม 
นนฺทิโย  

ความเพยีร โอปกฺกโม 
ถิรวิริโย 

พุทฺธวิริโย 
ฐิตวายาโม 

วายาโม 
อุกฺกฏฐวิริโย 

 
 

4.2.4 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตจํานวน 500 
นามฉายา พบกลุมความหมายทั้งสิ้น 8 กลุม ซ่ึงสามารถแสดงโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดดัง
ตารางตอไปนี้ 
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ตารางที่ 24 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
 

กลุมความหมาย ความถี่ คาเฉล่ียรอยละ 
1. เรื่องทางธรรม 180 36.00 
2. ปญญา 114 22.80 
3. สิริมงคลและความเจริญรุงเรือง 64 12.80 
4. เกียรติยศและอํานาจ 57 11.40 
5. ความงาม 36 7.20 
6. ความสุข 18 3.60 
7. ความเพียร 17 3.40 
8. ความอดทน 14 2.80 

รวม 500 100 
 
จากตารางแสดงใหเห็นวากลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตที่

พบมากที่สุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม โดยพบรอยละ 36.00 รองลงมาคือกลุม
ความหมายเกี่ยวกับปญญา  พบรอยละ  22.80 กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง พบรอยละ 12.80 กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ พบรอยละ 11.40 กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความงามพบรอยละ 7.20 กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขพบรอยละ 3.60 และ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร พบรอยละ 3.40 ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
อดทนพบนอยที่สุด โดยพบรอยละ 2.80 

ลําดับของกลุมความหมายดังกลาวแสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธใน
ภาคใตใหความสําคัญกับเรื่องของธรรมะ การทําความดี และการประพฤติปฏิบัติตนอยูในศีลธรรม
เชนเดียวกับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธในภาคอื่น ๆ โดยสะทอนผานนามฉายาของพระสงฆซ่ึง
นิยมตั้งโดยมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมากที่สุด สาเหตุที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะคนไทย
ภาคใตมีความเชื่อตามหลักของศาสนาพุทธที่ตองการใหคนกระทําแตความดีและยกยองบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติดี ประกอบกับการบวชในพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเรียนรูพระ
ธรรมคําสั่งสอน ดังนั้นเพื่อใหผูบวชตระหนักถึงหนาที่ของคน จึงทําใหกลุมความหมายเกี่ยวกับ
เร่ืองทางธรรมเปนที่นิยมและพระอุปชฌายนํามาใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใต 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตตามกลุมความหมายแสดงไดดังตาราง 
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ตารางที่ 25 ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆไทยภาคใตตามกลุมความหมาย 
 

กลุมความหมาย ตัวอยางนามฉายา 

เร่ืองทางธรรม รุจิตธมฺโม 
ธมฺมปาโล 

โสภณสีโล 
ปยธมฺโม 

ธมฺมจาโร  
อคฺคธมฺโม 

ปญญา เมธิโก 
อธิปฺโญ 

ชวนปฺโญ 
ณฏฐิโก 

พฺยตฺโต 
ปฺญาธโร 

สิริมงคลและ 
ความเจริญรุงเรือง 

สุภทฺโท 
มงฺคโล 

ฐิตาโภ 
อติสโย 

อุตฺตรภทฺโท 
โชติวโร 

เกียรตยิศและอํานาจ มหพฺพโล 
อติวีโร 

วิชิโต 
พลวฑฺฒโน 

เตชวโร 
กิตฺติโสภโณ  

ความงาม กนฺตวณฺโณ 
อภิวณฺโณ 

จนฺทสุวณฺโณ 
กาฺจนวณฺโณ  

พิมฺพสิริ 
ฐิตโสภโณ 

ความสุข เขมโก 
เขมจาโร 

หฏฐมโน 
ผาสุโก 

นนฺทโก 
อภินนฺโท  

ความเพยีร โอปกฺกโม 
ติกฺขปรกฺกโม 

โอปกฺกมิโก 
ติกฺขวายาโม 

ฐิตุสฺสาโห 
ปโยโค 

ความอดทน ขนฺติยุตฺโต 
ขนฺติสุโภ 

ขนฺติธโร 
ขนฺติโก 

ขนฺติจิตฺโต 
ขนฺติวโร 

 
ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาค สามารถสรุปไดดังตาราง 

 

ตารางที่ 26 ความถี่และคาเฉลี่ยรอยละของความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาค 
 

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต 
กลุมความหมาย ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

เร่ืองทางธรรม 189 37.80 202 40.40 190 38.00 180 36.00 
ปญญา 138 27.60 128 25.60 95 19.00 114 22.80 
สิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง 68 13.60 63 12.60 74 14.80 64 12.80 

เกียรติยศและอํานาจ 61 12.20 53 10.60 67 13.40 57 11.40 
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เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง ใต 
กลุมความหมาย ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ ความถี่ รอยละ 

ความงาม 17 3.40 20 4.20 25 5.00 36 7.20 
ความสุข 9 1.80 12 2.40 17 3.40 18 3.60 
ความเพียร 10 2.00 11 2.20 14 2.80 17 3.40 
ความอดทน 8 1.60 10 2.00 18 3.60 14 2.80 

รวม 500 100 500 100 500 100 500 100 
   
  จากตารางแสดงใหเห็นวานามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาคนั้นสามารถจัดได
เปน 8 กลุมความหมายเหมือนกัน โดยที่ลําดับการปรากฏของแตละกลุมความหมายนั้นมีลักษณะ
เหมือนกันเปนสวนใหญ กลาวคือกลุมความหมายของนามฉายาของพระสงฆที่พบมากที่สุดทั้ง 4 
ภาคคือกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม รองลงมาคือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุม
ความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรื่อง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม ตามลําดับ สวนกลุมความหมายที่เหลือคือกลุมความหมาย
เกี่ยวกับความสุข กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนนั้น
ปรากฏในลําดับที่แตกตางกันในแตละภาค กลาวคือภาคเหนือพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
เพียรมากกวากลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข และพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนนอย
ที่สุด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขมากกวา
กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนนอยที่สุด สวนภาค
กลางพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนมากกวากลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข และพบกลุม
ความหมายเกี่ยวกับความเพียรนอยที่สุด อยางไรก็ตามแมจะพบวากลุมความหมายทั้ง 3 กลุมในแต
ละภาคปรากฏในลําดับที่แตกตางกันในแตละภาค แตเมื่อพิจารณาความถี่ที่ปรากฏแลวพบวาความถี่
ของกลุมความหมายทั้ง 3 กลุมนั้นมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น 
  สาเหตุที่นามฉายาของพระสงฆทั้ง 4 ภาคสวนมากมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทาง
ธรรมนั้น ผูวิจัยสันนิษฐานวาอาจเปนเพราะคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธในทุกภาคใหความสําคัญ
กับเรื่องทางธรรม การทําความดีอยูในศีลธรรม และยกยองบุคคลที่มีลักษณะดังกลาว ประกอบกับ
การบวชเปนพระภิกษุในทั้ง 4 ภาคนั้นมีจุดมุงหมายหลักเปนอยางเดียวกันคือมุงใหผูบวชได
ประพฤติปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนั้นเพื่อใหผูบวชตระหนักถึง
หนาที่ที่ตองทําเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแลว พระอุปชฌายจึงนิยมตั้งนามฉายาซึ่งเปนชื่อ
ในทางพระพุทธศาสนาโดยใหมีความหมายมุงไปในทางธรรมเหมือนกันทั้ง 4 ภาค  
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  สําหรับกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญาที่พบมากในลําดับรองลงมาในทุกภาคนั้น
ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะเปนเพราะปญญาหรือความรูเปนสิ่งที่คนไทยใหความสําคัญ โดยผูที่มี
ความรู มีสติปญญาหากนําไปใชในทางที่ถูกจะไดรับการสรรเสริญยกยอง ประกอบกับในอดีต
จุดประสงคของการบวชประการหนึ่งนอกจากการปฏิบัติธรรมก็คือการเขาไปเรียนหนังสือ 
เนื่องจากวัดเปนสถานศึกษาที่สําคัญ ทั้งนี้เมื่อผูบวชไดบวชเขาไปแลวก็จะไดรับการอบรมใหความรู
เพื่อใหเกิดปญญาทั้งทางโลกและทางธรรม ทําใหมีความฉลาดตามหลักพระพุทธศาสนาคือรูวาส่ิง
ใดคือความเสื่อม ส่ิงใดคือความเจริญ จะไดหลีกใหพนจากความเสื่อมแลวดําเนินชีวิตไปในทาง
แหงความเจริญซ่ึงตรงกับอานิสงสของการบวชดังไดกลาวไปแลวในบทที่ 2 นอกจากนี้ในทาง
พระพุทธศาสนายังใหความสําคัญกับเรื่องของความมีปญญาและความรู ดังจะเห็นไดจากพุทธ 
ศาสนสุภาษิตบทที่วา “นตฺถิ ปฺญาสมา อาภา” ซ่ึงหมายถึง “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” และ 
“ปฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต” ซ่ึงหมายถึง “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” ดวยเหตุนี้พระอุปชฌายใน
แตละภาคจึงตั้งนามฉายาโดยใหมีความเกี่ยวกับปญญาดวยเชนกัน 
  ดานนามฉายาของพระสงฆที่มีความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง
และความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจที่พบมากเปนลําดับที่ 3 และลําดับที่ 4 ในทุกภาคนั้น 
นาจะเปนเพราะเมื่อบวชเปนพระมาปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาแลว ผูบวชยอมหวังใหตนมี
ความเจริญรุงเรื่องในธรรม นอกจากนี้การบวชในปจจุบันที่มีการปลูกฝงใหผูบวชไดเรียนรู
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสั่งสอนใหเกิดปญญานั้นก็เพื่อขัดเกลาความประพฤติของผูบวช
และใหผูบวชนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันภายหลังจากลาสึกออกไปเปนฆราวาสแลว ดังนั้น
จึงมีความมุงหวังหรือปรารถนาใหชีวิตในฐานะฆราวาสมีความเจริญรุงเรือง มีเกียรติยศ และมี
อํานาจอันจะทําใหชีวิตมีความสุข ซ่ึงเปนส่ิงที่คนไทยทั่วไปปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับชีวิตของตน 
ดังนั้นจึงมีการตั้งนามฉายาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองและความหมายเกี่ยวกับ
เกียรติยศและอํานาจ ทั้งนี้อาจครอบคลุมไปถึงความหมายเกี่ยวกับความสุขดวย เพื่อเปนการใหพร
แกผูบวชในการดําเนินชีวิตตอไปในอนาคต อนึ่งเนื่องจากความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองนั้น
กินความกวางซึ่งอาจครอบคลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขอยูแลวจึงทําใหพบความหมายเกี่ยวกับ
ความสุขในความถี่นอยในทุกภาค 
  ดานกลุมความหมายเกี่ยวกับความงามนั้นอาจตีความไดเปนความงาม ความผอง
ใสเพื่อใหมีความนาเลื่อมใสศรัทธา เนื่องจากพระสงฆนั้นอยูในสถานะอันบุคคลพึงยกยอง ดังนั้น
นอกนอกจากจะตองประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสมกับที่บุคคลยกยองแลว ยังตองมีความงาม ความ
ผองใสชวนใหนาเลื่อมใสศรัทธาอีกดวย ดวยเหตุนี้จึงปรากฏนามฉายาที่มีความหมายเกี่ยวกับความ
งามเหมือนกันในทุกภาค  
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  สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียรและกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนที่
พบวาจะปรากฏในลําดับที่แตกตางกันในแตละภาค แตความแตกตางนั้นก็ไมมีความหมายใดเดน
กวาอีกความหมายหนึ่งจนกลายเปนความหมายเดนของแตละภาค เนื่องจากกลุมความหมายทั้งสอง
ปรากฏความถี่นอยและแตละกลุมความหมายก็มีความถี่ตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้น 
 
  กลาวโดยสรุปความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยที่พบนั้นมีทั้งหมด 8 
กลุม ไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุมความหมาย
เกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความงาม กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน โดยกลุมความหมายที่พบมากที่สุดคือกลุมความหมาย
เกี่ยวกับเรื่องทางธรรม กลุมความหมายที่พบนอยที่สุดคือกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน เมื่อ
พิจารณาความหมายของนามฉายาตามภาคพบวา ความหมายของนามฉายาในทุกภาคมีกลุม
ความหมาย 8 กลุมเชนเดียวกัน ทั้งนี้กลุมความหมายทั้ง 8 กลุมปรากฏความถี่ในลําดับที่เหมือนกัน
เปนสวนใหญในทุกภาค กลาวคือนามฉายาของทั้ง 4 ภาคมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมาก
ที่สุด รองลงมาคือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ และกลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม
ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และกลุม
ความหมายเกี่ยวกับความอดทนนั้นปรากฏความถี่ในลําดับที่แตกตางกันในแตละภาค กลาวคือ
ภาคเหนือพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียรมากกวากลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข และพบ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทนนอยท่ีสุด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตพบ
กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุขมากกวากลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และพบกลุม
ความหมายเกี่ยวกับความอดทนนอยที่สุด สวนภาคกลางพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน
มากกวากลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข และพบกลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียรนอยที่สุด 
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บทท่ี 5 

ความเชื่อและคานิยมท่ีสะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทย 
 

 ภาษาเปนส่ิงที่สะทอนความรูสึกนึกคิดและการมองโลกของผูใชภาษานั้น ๆ ดังนั้นเมื่อ
ผูวิจัยวิเคราะหนามฉายาของพระสงฆไทยก็จะทําใหเห็นความคิด ความเชื่อ และคานิยมตาง ๆ ของ
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธดวยเชนกัน ในบทนี้ผูวิจัยจึงนําเสนอความเชื่อคานิยมที่สะทอนจาก
นามฉายาของพระสงฆไทย ซ่ึงพิจารณาจากทั้งกลวิธีการตั้งนามฉายาและกลุมความหมายของนาม
ฉายา ทั้งนี้กลวิธีการตั้งนามฉายาและกลุมความหมายของนามฉายาใดปรากฏในความถี่สูงแสดงวา
มีความเชื่อและคานิยมเกี่ยวกับสิ่งนั้นมาก 
 จากการวิเคราะหนามฉายาของพระสงฆไทย ทั้งดานกลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมาย
ของนามฉายา ผูวิจัยพบความเชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา คานิยม
เกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
5.1 ความเชื่อเก่ียวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา 
 
 จากการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยพบวากลวิธีการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆไทยสวนใหญมีความสอดคลองกับตําราทักษา กลาวคือพระอุปชฌายสวนใหญนิยมตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑวันเกิด ซ่ึงเปนการพิจารณาอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผูบวชตาม
หลักเกณฑตามตําราทักษามาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้งหลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี โดยการตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑเดียวพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดมากที่สุด เชน ผูบวชเกิดวันอาทิตย มี
อักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา 
อติพโล หมายถึง ผูมีกําลังยิ่ง สวนการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้งนามฉายาตาม
วันเกิดกับชื่อมากที่สุด เชน ผูบวชเกิดวันอาทิตย ช่ืออุทัย จึงตั้งนามฉายาวา อุทโย หมายถึง ผูมีความ
รุงเรือง ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “อุ” และนําชื่อคือ “อุทัย” มาตั้งเปนนามฉายา รองลงมา
คือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เชน ผูบวชเกิดวันเสาร นามสกุลภิญโญธรรม จึงตั้งนาม
ฉายาวา ธมฺมภิฺโญ หมายถึง ผูมีธรรมยิ่งขึ้น ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนํา
นามสกุลคือ “ภิญโญธรรม” มาตั้งเปนนามฉายา เปนตน  

นอกจากนี้ยังพบการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันบวช ซ่ึงเปนการพิจารณาอักษรวรรค
บริวารประจําวันบวชของผูบวชตามหลักเกณฑตามตําราทักษามาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้ง
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หลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี โดยการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันบวชพบทั้งการตั้งนามฉายาตาม
วันบวช เชน ผูที่บวชวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ มีอักษรวรรคกาลกิณีเปน ก ข ค 
ฆ ง จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจพระจันทร การตั้งนามฉายาตามวันบวช
กับชื่อ เชน ผูบวชบวชวันเสาร ช่ือธีรพงษ จึงตั้งนามฉายาวา ธีรวํโส หมายถึง ผูอยูในวงศแหง
นักปราชญ ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ธ” และนําชื่อคือ “ธีรพงษ” มาตั้งเปนนามฉายา 
และการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล เชน ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี นามสกุล ธนชัย จึงตั้ง
นามฉายาวา ภูมิชโย หมายถึง ผูมีชัยดุจแผนดิน ซ่ึงขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ภ” และนํา
สวนของนามสกุลคือ “ชัย” มาใชในนามฉายา เปนตน  

ผลการวิเคราะหดังกลาวแสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีใน
การตั้งชื่อตามตําราทักษา กลาวคือในการตั้งชื่อตามตําราทักษา ผูตั้งชื่อนิยมเลือกอักษรที่เปนสิริ
มงคลมาใชขึ้นตนชื่อ เพื่อใหเจาของชื่อมีชีวิตที่ดี มีความสุข ซ่ึงอักษรที่เปนสิริมงคลจะเปนอักษรใด
ในวรรคบริวาร วรรคอายุ วรรคเดช วรรคศรี วรรคมูละ วรรคอุตสาหะ หรือวรรคมนตรีก็ได แต
สวนใหญจะใชอักษรวรรคเดชขึ้นตนชื่อผูชาย และใชอักษรวรรคศรีขึ้นตนชื่อผูหญิง โดยจะละเวน
การใชอักษรวรรคกาลกิณีในชื่อเพราะเชื่อวาเปนอักษรวรรคกาลกิณีนั้นจะไมเปนมงคลทําให
เจาของชื่อมีความทุกขได ทั้งนี้การตั้งนามฉายาของพระสงฆก็เลือกอักษรที่เปนสิริมงคลมาใช คือ
เลือกอักษรวรรคบริวารมาขึ้นตนนามฉายาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบอกใหรูวาพระภิกษุรูปนัน้เกดิวนั
อะไร และเมื่อเปนพระภิกษุแลวก็ไมตองการอํานาจ แตตองการบริวารมาก ๆ เพื่อจะไดปฏิบัติธรรม
ตามกัน93 รวมทั้งนิยมหลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณีที่ถือวาไมเปนสิริมงคลแกตัวผูบวช ซ่ึงตรงตาม
หลักเกณฑตามตําราทักษาอันแสดงใหเห็นวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยนั้นสะทอนความ
เชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษาอยางชัดเจน 
 
5.2 คานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติท่ีพึงประสงค 
 
 คุณสมบัติที่พึงประสงค คือคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของบุคคลทั้งที่มีสถานภาพเปน
พระภิกษุและบุคคลทั่วไปที่เปนที่ยอมรับและเปนที่ตองการของคนในสังคม จากการวิเคราะห
ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยทําใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติของพระภิกษุและ
บุคคลทั่วไปที่เปนที่พึงประสงคของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธหลายประการ ทั้งความมีศีลธรรม 
ความมีปญญา ความเพียร และความอดทน ดังนี้ 
 
                                                 

93ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 72.  
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 5.2.1 ความมีศีลธรรม 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆที่พบวาความหมายของ
นามฉายาที่พระอุปชฌายนิยมนํามาตั้งมากที่สุดในทุกภาคคือความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม คือ
นามฉายาที่หมายถึงผูที่มีความประพฤติดี มีธรรมะ มีศีล มีความสํารวม มีความบริสุทธิ์ปราศจาก
กิเลส รวมถึงนามฉายาที่หมายถึงผูที่มีจิตในบริสุทธิ์ ผองใส เชน นามฉายาวาถิรธมฺโม หมายถึง ผูมี
ธรรมมั่นคง ธมฺมโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดวยธรรม ธมฺมิโก หมายถึง ผูประกอบดวยธรรม ปยสีโล 
หมายถึง ผูมีศีลนารัก วิสุทฺธสีโล หมายถึง ผูมีศีลบริสุทธิ์ เปนตน สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับการ
ทําความดี มีศีลธรรม และการประพฤติปฏิบัติธรรมไดเปนอยางดี กลาวคือวิถีชีวิตของคนไทยนั้น
ผูกพันอยูกับพระพุทธศาสนามาอยางยาวนาน  ความเชื่อถือและหลักปฏิบัติทางธรรมใน
พระพุทธศาสนาจึงอยูในความคิด จิตใจ และกิจกรรมแทบทุกดานของวิถีชีวิตของคนไทย เนื่องจาก
มีพื้นฐานทางความคิดที่วา “ธรรมะเปนสมบัติประดับใจใหงดงาม บํารุงใจใหวัฒนะ (เจริญ) ทําให
คนเปนคนสมบูรณ ใหเปนกัลยาณชน (คนงาม) ใหเปนอารยชน (คนเจริญ คนประเสริฐ) และใหอยู
เปนสุขสงบ”94 จึงแสดงออกทางการกระทํา ทั้งการทําบุญคือการทําความดี การรักษาศีลคือรักษา
กายวาจาใหเปนปกติ ฝกฝนอบรมจิตใจใหงดงาม และประพฤติปฏิบัติธรรม รวมทั้งแสดงออกผาน
การใชภาษาโดยเฉพาะการตั้งนามฉายาของพระสงฆดังกลาว 
 อนึ่ง การบวชเปนพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั้นมีวัตถุประสงคหลักคือเพื่อเรียนรู
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อบรมจิตใจใหเกิดความรูสึกผิด ชอบ ช่ัว ดี รูจักบาป บุญ คุณ และ
โทษ และฝกปฏิบัติธรรมตามหลักพระธรรมวินัย95 ดังนั้นบุคคลทั่วไปยอมคาดหวังวาพระภิกษุตอง
มีความสํารวม ประพฤติปฏิบัติธรรม และตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับความ
คาดหวังดังกลาวและใหพระภิกษุตระหนักและระลึกถึงหนาที่ของตนในทางพระพุทธศาสนา พระ
อุปชฌายจึงนิยมตั้งนามฉายาโดยมีความหมายไปในทางธรรม นอกจากนี้ความหมายของนามฉายา
ของพระสงฆที่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรมดังกลาวยังสะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับธรรมะที่ฝงรากลึก
อยูในจิตใจของชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธไดเปนอยางดีอีกดวย 
 
 5.2.2 ความมีปญญา 
  ปญญาหรือวิชาความรูเปนคานิยมหนึ่งที่คนไทยใหความสําคัญ ดังจะเห็นไดจาก
สํานวนความเปรียบที่วา “ปญญาประดุจดังอาวุธ” หรือคํากลอนในนิติสารสาธกของพระยาศรี
สุนทรโวหารที่วา “มีวิชาเหมือนมีทรัพยอยูนับแสน” โดยผูที่มีวิชาความรู มีสติปญญาหากนําไปใช
                                                 

94พระสาสนโสภณ, หลักพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2512), 10. 
95พระธรรมวโรดม, คูมือพระอุปชฌาย, 111.  
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ในทางที่ถูกตองก็จะทําใหเกิดประโยชน เกิดความสุข และไดรับการยกยองสรรเสริญจากบุคคล
ทั่วไป  

ในทางพระพุทธศาสนาก็ใหความสําคัญกับปญญาเชนเดียวกัน โดยเห็นไดจาก
พุทธศาสนสุภาษิตบทตาง ๆ ที่มีความหมายเกี่ยวกับปญญาและความรู เชน “นตฺถิ ปฺญาสมา 
อาภา” ซ่ึงหมายถึง “แสงสวางเสมอดวยปญญาไมมี” “ปฺญา นรานํ รตนํ” ซ่ึงหมายถึง “ปญญาเปน
ดวงแกวของคน “ปฺญา โลกสฺมึ ปชฺโชโต” ซ่ึงหมายถึง “ปญญาเปนแสงสวางในโลก” และ “สํวิรุฬฺ
เหถ เมธาวี” ซ่ึงหมายถึง “คนมีปญญายอมเจริญกาวหนา” เปนตน ทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาได
กลาวถึงปญญาวามีอยู 4 ประการ ไดแก ภาวนามยปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติ
ธรรม สชาติกปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากกรรมที่สะสมไวในชาติกอนแลวติดตัวมาในชาตินี้ สุตมย-
ปญญา คือ ปญญาที่เกิดจากการเรียนรู และไดรับการอบรมสั่งสอน และจินตามยปญญา คือ ปญญา
ที่เกิดจากสุตมยปญญารวมกับสชาติกปญญา ทําใหเกิดการคนควา ดัดแปลงสิ่งตาง ๆ เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการดําเนินชีวิต96 
  อนึ่ง การบวชในพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงคประการหนึ่งคือบวชเพื่อเรียน 
กลาวคือบวชเพื่อศึกษาเลาเรียนใหเกิดความรู เกิดปญญา และเปนพหูสูต ซ่ึงความเปนพหูสูตนัน้เปน
มงคลประการที่ 7 ในมงคลชีวิต 38 ประการ หมายถึง ผูที่มีความรอบรูหรือผูฉลาดรู รูจักเลือกเรียน
ในสิ่งที่ควรรูอันเปนตนทางแหงปญญา สามารถชวยในการดําเนินชีวิตใหไปสูทางแหงความเจริญ
ได97 
  ทั้งนี้ปญญาที่เปนเครื่องชวยตนในการดําเนินชีวิตนั้น พระพุทธเจาตรัสเรียกวา   
“นิปกปญญา” หมายถึง ปญญาเปนเครื่องปกปกรักษาตน กลาวโดยทั่วไปคือความฉลาดที่มีลักษณะ 
3 ประการ98 ไดแก 
  1. ความฉลาดรูในทางเจริญ คือ รูวาอะไรเปนเหตุเปนผลในทางเจริญ เรียก       
อายโกศล 
  2. ความฉลาดรูในทางเสื่อม คือ รูวาอะไรเปนเหตุเปนผลในทางเสื่อม เรียก    
อปายโกศล 

                                                 
96สิริ กรินชัย, รวบรวม, บทไหวพระสวดมนต (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ, ม.ป.ป.), 56.  
97พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท, พิมพครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : ชมรมพุทธ

ศาสตรสากล ในอุปถัมภสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย, 2541), 60. 
98สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก, หลักพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งที่ 

8 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชวนพิมพ, 2535), 150. 
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  3. ความฉลาดรูในอุบาย คือ รูวิธีนําตนไปสูทางเจริญ หลีกหนีจากทางเสื่อมเสีย 
เรียกอุปายโกศล 
  ความฉลาดรูทั้ง 3 ประการขางตนมุงใหรูตามหลักอยางกวาง ๆ กลาวคือใหดําเนิน
ไปในทางแหงความเจริญ แตหากกลาวถึงหลักปญญาในทางพระพุทธศาสนาที่เฉพาะเจาะจงลงไป
นั้นมุงใหรูจักบาป บุญ คุณ โทษ มุงใหรูคติหรือความดําเนินไปของโลก มุงใหรูจักความเปนจริง
ตามเหตุผล และมุงใหเห็นชอบตามทํานองคลองธรรมซึ่งจะทําใหรูทั่วและรูอยางแทจริง99 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับปญญาดังที่กลาว
มาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความมีปญญา เชน อุกฺกฏฐปฺโญ หมายถึง ผูมี
ปญญาสูงสุด ภูริปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจแผนดิน อุตฺตมปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาอันอุดม 
อธิปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญายิ่ง โกสโล หมายถึง ผูฉลาด ชาตเมธี หมายถึง ผูมีปญญาอันเกิดแลว 
คมฺภีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาลึกซึ้ง ปฺญาปโชโต หมายถึง ผูรุงเรืองดวยปญญา ปฺญาวฑฺฒโก 
หมายถึง ผูเจริญดวยปญญา เปนตน 
 
 5.2.3 ความเพียร 
  ความเพียรเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคประการหนึ่งของคนไทยที่นับถือศาสนา
พุทธ โดยพระพุทธเจาเมื่อเปนพระโพธิสัตวพระนามวาพระมหาชนก ทรงเปยมดวยความพยายาม 
บําเพ็ญวิริยบารมี อันเปนพระบารมีประการหนึ่งของพระองค ทั้งนี้ในทางพระพุทธศาสนาไดให
ความสําคัญกับความเพียรพยายาม ดังจะเห็นไดจากพุทธศาสนสุภาษิตบทที่วา “อชฺเชว กิจฺจมาตปฺป” 
ซ่ึงหมายถึง “ควรรีบทําความเพียรตั้งแตวันนี้” และ “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ” ซ่ึงหมายถึง “คนลวงทุกข
ไดเพราะความเพียร” เปนตน 
  ในทางพระพุทธศาสนานั้นไดสอนใหมีความเพียรในทางที่ดี คือเพียรที่จะละเวน
ความชั่วและทําความดี ดังปรากฏวาความเพียรนั้นเปน 1 ในทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขหรือ
มรรค 8 ขอที่วาดวย สัมมาวายามะ ซ่ึงหมายถึง ความเพียรชอบ คือ มีความเพียรในการดูแลจิตใจ
ของตน เปนการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูจิตใจไมใหมีความทุกข ตลอดจนพัฒนาจิตใจของ
ตนใหมีกุศลเต็มเปยม100 โดยความเพียรนี้มี 4 ประการ101 ไดแก 
  1. สังวรปธาน หมายถึง เพียรระวังบาปอกุศลที่ยังไมเกิด ไมใหเกิดขึ้น 
                                                 

99เรื่องเดียวกัน, 151. 
100เอกชัย จุละจาริตต, แกนธรรม (อริยสัจ 4) (กรุงเทพมหานคร : หอรัตนชัยการพิมพ, 2544), 165. 
101วศิน อินทสระ, หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา (กรุงเทพมหานคร : โครงการเผยแพรพระ

ธรรมของเครือซิเมนตไทย, 2530), 18. 
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  2. ปหานปธาน หมายถึง เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแลว 
  3. ภาวนาปธาน หมายถึง เพียรใหกุศลที่ยังไมเกิด ใหเกิดขึ้น 
  4. อนุรักขปธาน หมายถึง เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแลวไมใหเส่ือม และทํากุศลให
เจริญยิ่งขึ้น 
  ความเพียรทั้ง 4 ประการขางตนถือเปนหลักสําคัญในการปฏิบัติธรรมเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตทางธรรม อันจะทําใหเกิดความเจริญและความสุขในอนาคต 
  ความเพียรนอกจากจะปรากฏเปนทางปฏิบัติใหถึงความดับทุกขหรือมรรค 8 แลว 
ในหลักอิทธิบาท 4 หรือธรรมที่ใหบรรลุถึงความสําเร็จอันประกอบดวย ฉันทะคือความพอใจ วิริยะ
คือความเพียรพยายาม จิตตะคือความเอาใจใส และวิมังสาคือความพิจารณาใครครวญก็ปรากฏหลัก
แหงความเพียรดวยเชนกัน ดังนั้นหากตองการความสําเร็จในชีวิต บุคคลผูนั้นตองประกอบดวย
ความเพียรเปนพื้นฐานสําคัญในการดําเนินชีวิต 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับความเพียรดังที่
กลาวมาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร เชน ปโยโค หมายถึง ผูมีความเพียร 
วิริยธโร หมายถึง ผูทรงความเพียร ถิรวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรมั่นคง ปรกฺกโม ผูมีความเพียร 
ติกฺขวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรกลา อุกฺกฏฐวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรสูงสุด ฐิตวิริโย หมายถึง 
ผูมีความเพียรตั้งมั่น มหาวายาโม หมายถึง ผูมีความพยายามมาก   เปนตน 
 
 5.2.4 ความอดทน 
  ความอดทนเปนคานิยมหนึ่งที่สะทอนใหเห็นจากความหมายของนามฉายาของ
พระสงฆไทย แสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้นใหความสําคัญกับความอดทน ยกยอง
นับถือผูมีความอดทน และถือวาความอดทนเปนคุณสมบัติที่พึงประสงคประการหนึ่ง 
  พระพุทธเจาตรัสวา “ยกเวนปญญาแลว เราสรรเสริญวาขันติเปนคุณธรรมอยาง
ยิ่ง”102 ทั้งนี้ขันติหรือความอดทนนั้นเปนมงคลประการที่ 27 ในมงคลชีวิต 38 ประการ โดยความ
อดทน หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไวได ไมวาจะถูกกระทบกระทั่งดวยส่ิงที่พึงปรารถนา
หรือส่ิงที่ไมพึงปรารถนาก็ตาม นอกจากนี้ความสําเร็จทางธรรมนั้นลวนเกิดขึ้นไดเพราะมีความ
อดทนเปนพื้นฐาน กลาวคืออดทนตอความทอถอย ทําใหเกิดความขยันตามมา และมองเห็น
อุปสรรคตาง ๆ จนสามารถฝาฟนอุปสรรคนั้นใหลุลวงไปจนได103 

                                                 
102พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท, 242.  
103เรื่องเดียวกัน, 242. 
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  นอกจากนี้ความอดทนในทางพระพุทธศาสนายังถือเปนลักษณะสําคัญของผูที่จะ
เขาใกลความเปนพระในพระพุทธศาสนาอีกดวย104 โดยผูที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมใหมีความ
บริสุทธิ์นั้นตองมีความอดทนเปนพื้นฐานเชนกัน คือตองอดทนตอสภาวะหรือความบีบคั้นทาง
ธรรมชาติ และอดทดตอการบีบคั้นของกิเลสคือราคะนั่นเอง 
  ความอดทนนอกจากจะเปนคุณสมบัติที่สําคัญในการประพฤติปฏิบัติธรรมแลว ใน
การดําเนินชีวิตของบุคคลทั่วไปก็ตองอาศัยความอดทนดวยเชนกัน โดยความอดทนนั้นเปน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยูในหลักการครองชีวิตของคฤหัสถหรือฆราวาสธรรม 4 
ประกอบดวย สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ ทั้งนี้ขันติหรือความอดทนดังกลาวจะทําใหบุคคลมีความ
เขมแข็ง สามารถอดทนตอความยากลําบาก อดทนตอคําลวงเกินของผูอ่ืน ซ่ึงจะนําไปสูความสําเร็จ
ในชีวิตในที่สุด 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับความอดทนดังที่
ไดกลาวมาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน เชน ขนฺติมโน หมายถึง ผูมีใจ
อดทน ขนฺติโก หมายถึง ผูมีความอดทน ขนฺติสุโภ หมายถึง ผูงามดวยขันติ ขนฺตาภิรกฺโข หมายถึง 
ผูรักษาขันติอยางยิ่ง ขนฺติสมฺปนฺโน หมายถึง ผูถึงพรอมดวยความอดทน ขนฺติวโร หมายถึง ผู
ประเสริฐดวยขันติ ฐิตขนฺติโก หมายถึง ผูมีความอดทนตั้งมั่น เปนตน 
  คุณสมบัติที่พึงประสงคดังกลาวขางตนทั้งความมีศีลธรรม ความมีปญญา ความ
เพียร และความอดทน เปนคุณสมบัติของบุคคลที่จะชวยจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยทําใหบุคคล
ไดเขาใกลพระพุทธศาสนาและทําใหพระพุทธศาสนามีความเจริญรุงเรืองยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกลาวก็จะมีความสุข ความเจริญรุงเรือง และประสบความสําเร็จในชีวิต 
 
5.3 คานิยมเกี่ยวกับสิ่งพึงที่ปรารถนา 
 
 ส่ิงที่พึงปรารถนา คือส่ิงที่บุคคลอยากจะมี อยากจะได และอยากจะใหเกิดขึ้นกับชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว และวงศตระกูล จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย ทํา
ใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับส่ิงที่ปรารถนาของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งความเจริญรุงเรือง 
เกียรติยศและอํานาจ ความงาม และความสุข ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
 
 
                                                 

104ธรรมปราโมทย, รวบรวม, บวชจริง เรียนจริง ปฏิบัติจริง ไดผลจริง คูมือสําหรับพระแท, 58-59. 
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 5.3.1 ความเจริญรุงเรือง 
  ความเจริญรุงเรืองเปนคานิยมประการหนึ่งที่สะทอนจากความหมายของนามฉายา
ของพระสงฆ ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนั้นปรารถนาที่จะใหความเจริญรุงเรือง
เกิดขึ้นกับตน 
  ในทางพระพุทธศาสนา ความเจริญรุงเรืองอาจหมายถึงความเจริญรุงเรืองในทาง
ธรรม โดยเมื่อผูบวชไดบวชเปนพระในพระพุทธศาสนาเขามาปฏิบัติธรรมตามหลักคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว จึงปรารถนาที่จะใหตนมีความเจริญรุงเรืองในสิ่งที่กระทําอยูซ่ึงไดแกมีความ
เจริญรุงเรืองในทางธรรม คือรูและเขาใจเรื่องทางธรรมอยางถองแท  
  นอกจากนี้ความเจริญรุงเรืองนั้นยังถือเปนผลที่ไดรับจากการประพฤติปฏิบัติธรรม
อีกดวย โดยสืบเนื่องมาจากธรรมะหรือการปฏิบัติธรรมจะทําใหผูปฏิบัติเปนคนโดยสมบูรณ และ
เปนอารยชนคือเปนคนเจริญและคนประเสริฐ105 ดังที่ไดกลาวมาแลวนั่นเอง 
  อนึ่ง การไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนานั้นเปนการทําใหผูบวชไดอบรมเรียนรู
หลักธรรมเพื่อใหสามารถนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตภายหลังจากลาสิกขาออกไปเปน
ฆราวาสแลว ซ่ึงทุกคนยอมหวังใหชีวิตหลังจากลาสิกขามีความเจริญรุงเรืองในทางโลก คือมี
ความกาวหนาในชีวิตและมีความรุงเรืองในหนาที่การงาน อันเปนความปรารถนาของบุคคล
โดยทั่วไป ดวยเหตุนี้พระอุปชฌายจึงตั้งนามฉายาโดยใหมีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุงเรือง 
เพื่อเปนการอวยพรและเพื่อความเปนสิริมงคลแกตัวผูบวช 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นเกี่ยวกับความเจริญรุงเรืองดังที่ได
กลาวมาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง เชน 
ปวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญทั่ว อติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญยิ่ง อภิวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญยิ่ง โชติโก 
หมายถึง ผูรุงเรือง จิรวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญยั่งยืน วิโรจโน หมายถึง ผูรุงโรจน สุวฑฺฒโน 
หมายถึง ผูเจริญดี ภทฺทโก หมายถึง ผูเจริญ ชุตินฺธโร หมายถึง ผูทรงความรุงเรือง มหามงฺคโล 
หมายถึง ผูมีมงคลมาก วฑฺฒโน หมายถึง ผูมีความเจริญ อุตฺตรภทฺโท หมายถึง ผูเจริญยิ่ง เปนตน 
 
 5.4.2 เกียรติยศและอํานาจ 
  นอกจากความเจริญรุงเรืองแลว เกียรติยศและอํานาจเปนคานิยมอีกประการหนึ่งที่
คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญและสะทอนออกมาใหเห็นจากความหมายของนามฉายา
ของพระสงฆไทย โดยคานิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจนี้ถือเปนคานิยมที่คนสวนใหญให
ความสําคัญและปรารถนาที่จะใหเกิดขึ้นกับชีวิตของตน เนื่องจากเกียรติยศและอํานาจเปนสิ่งหนึ่งที่
                                                 

105พระสาสนโสภณ, หลักพระพุทธศาสนา, 10. 
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แสดงถึงความเจริญรุงเรือง เปนส่ิงที่จะชวยใหเกิดทรัพยสินเงินทอง เกิดความสุข เกิดความสําเร็จ
และความกาวหนา ตลอดจนเปนสิ่งที่ทําใหเปนที่เคารพยกยองและไดรับการสรรเสริญจากบุคคล
อ่ืน 
  อยางไรก็ตาม หากพิจารณาตามหลักพระพุทธศาสนา เกียรติยศและอํานาจอาจเปน
ส่ิงที่ไดรับจากการทําความดีและประพฤติปฏิบัติธรรม โดยที่เกียรติยศและอํานาจดังกลาวไมใช
เกียรติยศและอํานาจที่มาจากยศถาบรรดาศักดิ์หรือจากตําแหนงหนาที่การงาน หากแตเปนเกียรติยศ
และอํานาจอันเนื่องดวยบารมีธรรมที่ตนไดสะสมไวจนทําใหบุคคลอื่นเกิดความเคารพยําเกรง 
  นอกจากนี้ อํานาจในทางพระพุทธศาสนาอาจหมายถึง เดชหรืออํานาจ 5 ประการ
ของพระพุทธเจาที่ขอใหเกิดขึ้นในตัวบุคคล อันไดแก จรณเดช หมายถึง เดชคือศีล คุณเดช หมายถึง 
เดชคือคุณความดี ปญญาเดช หมายถึง เดชคือปญญา บุญเดช หมายถึง เดชคือบุญกุศลทั้งหลาย และ
ธรรมเดช หมายถึง เดชคือธรรม106  เดชหรืออํานาจทั้ง 5 ประการดังกลาวจะทําใหบุคคลเกิดปญญา 
มีความประพฤติเรียบรอย และปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมอันดีงาม 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับเกียรติยศและ
อํานาจดังที่ไดกลาวมาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เชน 
เตชวโร หมายถึง ผูประเสริฐดวยอํานาจ กิตฺติโสภโณ หมายถึง ผูงามดวยเกียรติ กิตฺติภทฺโท หมายถึง 
ผูเจริญดวยเกียรติ กิตฺติโก หมายถึง ผูมีเกียรติ ฐิตสกฺโก หมายถึง ผูมีศักดิ์ตั้งมั่น สุกิตฺติโก หมายถึง ผู
มีเกียรติดี ยโสธโร หมายถึง ผูทรงยศ กิตฺติวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญดวยเกียรติ กิตฺติสุนฺทโร 
หมายถึง ผูงามดวยเกียรติ มหายโส หมายถึง ผูมียศมาก เปนตน 
 
 5.4.3 ความงาม 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย ทําใหพบวาความงาม
เปนคานิยมหนึ่งที่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับตน ทั้งนี้ตามความเปนจริง
แลวความงามถือเปนความปรารถนาของมนุษยทุกคนเนื่องจากความงามหรือความสงางามจะเปน
ศรีและสิริมงคลแกตัว ชวยใหบุคคลรอบขางเกิดความพึงพอใจและรักใครเอ็นดูตน 
  อยางไรก็ตาม ความหมายเกี่ยวกับความงามที่ปรากฏในนามฉายาของพระสงฆนั้น
สามารถอธิบายไดวาเปนความงามทางธรรม คือเปนผูที่ประพฤติปฏิบัติธรรม และตั้งอยูในความดี
งาม โดยการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นอกจากจะทําใหเกิดความเจริญเปนอารยชนแลว ยังทําใหเปน
กัลยาณชนคือคนงาม107 อีกดวย 
                                                 

106สิริ กรินชัย, รวบรวม, บทไหวพระสวดมนต, 51-55. 
107พระสาสนโสภณ, หลักพระพุทธศาสนา, 10. 
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  นอกจากนี้การที่พระภิกษุดํารงอยูในฐานะอันบุคคลพึงยกยอง คือประชาชนให
ความเคารพนับถือ ดังนั้นพระภิกษุจึงตองทําตนใหสมกับที่บุคคลจะยกยองดังกลาว ดวยการ
ประพฤติปฏิบัติตนใหบริสุทธ์ิ ตั้งอยูในศีลธรรมอันดีงาม อีกทั้งยังตองทําตนใหงดงาม ซ่ึงความ
งดงามในที่นี้คือความงามสะอาด และผุดผอง เมื่อบุคคลพบเห็นจะไดเกิดความเลื่อมใสศรัทธา 
สมควรแกการเคารพยกยองและนากราบไหว ทั้งนี้ในพระวินัย 227 : พุทธบัญญัติจาก
พระไตรปฎก108 ไดกลาวถึงเสขิยวัตร 75 สิกขาบท วาดวยความงดงามของพระภิกษุสรุปไดวา
พระภิกษุจะตองแตงกายงามคือแตงกายเรียบรอยเหมาะสมแกกาลเทศะ และมีความประพฤติงามคือ
มีความสํารวมในเรื่องตาง ๆ ทั้งการรับบิณฑบาต การฉันอาหาร การแสดงธรรม และการขับถาย 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับความงามดังที่ได
กลาวมาคือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม เชน กลฺยาโณ หมายถึง ผูมีความงาม 
ฐิตกลฺยาโณ หมายถึง ผูมีความงามตั้งมั่น จิรสุโภ หมายถึง ผูงามยั่งยืน วิจิตฺโต หมายถึง ผูงดงาม 
สิริวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณงาม วิจิตฺตวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณงดงาม โสภโณ หมายถึง ผูมี
ความงาม จารุวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจทอง ฉวิวณฺโณ หมายถึง ผูมีผิวพรรณงาม รตนวณฺโณ 
หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจแกว เปนตน 
 
 5.4.4 ความสุข 
  ความสุขเปนคานิยมอีกประการหนึ่งที่สะทอนจากความหมายของนามฉายาของ
พระสงฆไทย โดยความสุขนั้นเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา ซ่ึงคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธก็ปรารถนา
ความสุข ทั้งความสุขทางรางกายและความสุขทางจิตใจ คือปรารถนาที่จะมีความเกษมสําราญ มี
ความราเริง เบิกบานใจ 
  ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อบุคคลทําความดีหรือทําบุญแลว ผลที่บุคคลนั้นพึง
จะไดรับในเบื้องตนก็คือความสุข ความสบายใจ ทั้งนี้ความสุขนั้นมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา กลาวคือความสุขเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดสมาธิในการบําเพ็ญ
เพียรทางจิต ดังที่พระพุทธเจาตรัสวา “ผูมีสุข จิตยอมตั้งมั่น (เปนสมาธิ)”109 และเมื่อจิตเปนสมาธิ
แลวก็จะบรรลุฌานในลําดับตอ ๆ ไป จนถึงจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาไดแก “นิพพาน” ที่
ก็ถือวาเปนความสุขเชนกัน ความสุขดังกลาวสอดคลองกับมงคลประการที่ 38 ในมงคลชีวิต 38 
                                                 

108ปญญา ใชบางยาง และคณะ, พระวินัย 227 : พุทธบัญญัติจากพระไตรปฎก, พิมพครั้งที่ 2 
(กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2548), 447-525.  

109พระราชวรมุนี [ประยุทธ ปยุตฺโต], พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (กรุงเทพมหานคร : 
ธรรมสถาน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 527. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 112

ประการ คือ จิตเกษม หมายถึง จิตที่มีความสุขอยางแทจริง คือหมดจากกิเลสและพนจากการเวียน
วายตายเกิด ซ่ึงก็คือนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเอง110 
  อยางไรก็ตาม การบวชและการปฏิบัติธรรมในปจจุบัน ไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อ
บรรลุนิพพานอันเปนความสุขสูงสุดของศาสนาพุทธ  หากแต เปนการบวชเพื่อเรียนซึ่งมี
วัตถุประสงคเพื่อใหชีวิตมีความอยูเย็นเปนสุข มีความเพลิดเพลิน เบิกบานใจ ซ่ึงเปนความสุขทั่วไป
ที่บุคคลพึงปรารถนา 
  ตัวอยางนามฉายาของพระสงฆที่สะทอนคานิยมเกี่ยวกับความสุขดังที่ไดกลาวมา
คือนามฉายาที่อยูในกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข เชน ผาสุโก หมายถึง ผูมีความสําราญ เขมโก 
หมายถึง ผูมีความเบิกบาน เขมจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตเบิกบาน ฐิตเขโม หมายถึง ผูมีความเบิกบานตั้ง
มั่น เขมาภิรโต หมายถึง ผูยินดีในความเบิกบาน หฏฐมโน หมายถึง ผูมีใจราเริง เปนตน 
  กลาวไดวาสิ่งที่พึงปรารถนาดังกลาวขางตนทั้งความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและ
อํานาจ ความงาม และความสุข เปนส่ิงที่บุคคลปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับตนทั้งในทางโลกและทาง
ธรรม โดยในทางโลกนั้นความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ ความงาม และความสุข เปนความ
ปรารถนาพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปตองการจะใหเกิดขึ้นกับชีวิตของตน สวนในทางธรรมเมื่อเขามา
บวชในพระพุทธศาสนาทําความดี ประพฤติปฏิบัติธรรมแลว ยอมปรารถนาที่จะใหตนมีความ
เจริญรุงเรืองในธรรม มีเกียรติยศและอํานาจจากบารมีธรรมทําใหบุคคลอื่นยกยอง มีความงามทั้ง
ทางกายและจิตใจใหสมกับที่มีบุคคลอื่นเคารพเลื่อมใส และมีความสุขสงบในชีวิต 
   
  อนึ่ง ความเชื่อและคานิยมที่สะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทยดังที่กลาวมา
ขางตนสวนใหญมีความคลายคลึงกับความเชื่อและคานิยมที่สะทอนจากชื่อของคนไทย กลาวคือ
การตั้งชื่อของคนไทยนั้นแสดงใหเห็นความเชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตํารา
ทักษาเชนเดียวกับการตั้งนามฉายาของพระสงฆ โดยการตั้งชื่อของคนไทยนั้นนิยมใชอักษรที่เปน
สิริมงคลตามตําราทักษาคือเลือกอักษรวรรคเดชหรืออักษรวรรคศรีนําหนาชื่อ และเลี่ยงการใชอักษร
วรรคกาลกิณีในชื่อ111  

นอกจากนี้ความหมายของชื่อของคนไทยยังสะทอนคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึง
ปรารถนาของชีวิตอันไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง ความรูความสามารถ เกียรติยศ

                                                 
110พระสมชาย ฐานวุฑฺโฒ, มงคลชีวิต ฉบับธรรมทายาท, 352. 
111สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ

กาลกิณีในชื่อของคนไทย,” 272.  
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ช่ือเสียงและอํานาจ และความสุขและความรัก112 เชนเดียวกับคานิยมที่สะทอนจากนามฉายาของ
พระสงฆไทย อยางไรก็ตามชื่อของคนไทยนั้นนิยมตั้งโดยใชคําที่มีความหมายเกี่ยวกับทรัพยสิน 
เงินทอง และของมีคา ซ่ึงสะทอนใหเห็นคานิยมเกี่ยวกับความมั่งคั่งอันเปนส่ิงที่พึงปรารถนาที่
สําคัญอีกประการหนึ่งของคนไทย แตคานิยมดังกลาวไมปรากฏจากการวิเคราะหความหมายของ
นามฉายาของพระสงฆไทย ซ่ึงแสดงใหเห็นวาความปรารถนาในทางโลกและทางธรรมนั้นมีความ
แตกตางกัน กลาวคือในทางธรรมนั้นปรารถนาแค ความเจริญรุงเรืองคือความเจริญรุงเรืองในธรรม 
มีเกียรติยศและอํานาจจากบารมีธรรมทําใหบุคคลอื่นยกยอง มีความงามทั้งทางกายและจิตใจสมกับ
ที่มีบุคคลอื่นเคารพเลื่อมใส ก็เพียงพอที่จะทําใหชีวิตมีความสงบสุขได ในขณะที่ในทางโลก
นอกจากจะปรารถนาสิ่งดังกลาวแลวยังปรารถนาความมั่งคั่งรํ่ารวยและทรัพยสินเงินทองซึ่งจะทํา
ใหดําเนินชีวิตไดอยางสุขสบายและเปนที่เคารพรักใครของบุคคลทั่วไปอีกประการหนึ่งดวย 
  กลาวโดยสรุป การวิเคราะหนามฉายาของพระสงฆไทย ทั้งดานกลวิธีการตั้งนาม
ฉายาและความหมายของนามฉายาทําใหเห็นคานิยมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธหลายประการ 
ทั้งคานิยมเกี่ยวกับการตั้งชื่อตามตําราทักษาซึ่งเปนคานิยมที่สะทอนจากกลวิธีการตั้งนามฉายาของ
พระสงฆที่พบวาพระอุปชฌายนิยมตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันเกิดคือพิจารณาอักษรวรรคบริวาร
ประจําวันเกิดของผูบวชตามหลักเกณฑตามตําราทักษาแลวนํามาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงอักษรวรรคกาลกิณี นอกจากนี้ยังมีการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันบวชที่พิจารณาอักษร
วรรคประจําวันบวชตามหลักเกณฑของตําราทักษา รวมทั้งหลีกเลี่ยงอักษรกาลกิณีดวยเชนกัน 
คานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงคซ่ึงพบวาคุณสมบัติที่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธพึง
ประสงคโดยสะทอนจากความหมายของนามฉายาของพระสงฆไดแก ความมีปญญา ความเพียร 
และความอดทน และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ปรารถนาซึ่งจากการศึกษานามฉายาของพระสงฆพบวา
เห็นสิ่งที่ชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธปรารถนาคือความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ ความงาม 
และความสุข 

                                                 
112เรื่องเดียวกัน, 273. 
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บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยนี้มุงศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย โดยวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายา
ของพระสงฆไทยและความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย รวมถึงเปรียบเทียบกลวิธีการตั้ง
นามฉายาและความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตาง ๆ นอกจากนี้ผูวิจัยยังวิเคราะห
ความเชื่อและคานิยมที่สะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทยดวย ทั้งนี้ผูวิจัยมีสมมุติฐานวาการตั้ง
นามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญสัมพันธกับตําราทักษา ความหมายของนามฉายาของพระสงฆ
ไทยสวนใหญเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม และกลวิธีการตั้งนามฉายาและความหมายของนามฉายาของ
พระสงฆไทยในแตละภาคมีความแตกตางกัน 
 ผูวิจัยเก็บขอมูลนามฉายาของพระสงฆไทยจากวัดที่มีพระอุปชฌายและอยูในอําเภอเมือง
ในจั งหวัดที่ เปนตั วแทนของแตละภาค  คือ  ภาค เหนือ  ไดแก  จั งหวัด เชี ยงใหม  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลาง ไดแก จังหวัดนครปฐม และภาคใต 
ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดละ 4 วัด รวมทั้งส้ิน 16 วัด โดยผูวิจัยรวบรวมนามฉายาจาก
ทะเบียนประวัติพระภิกษุที่แตละวัดจัดทําไวตั้งแตป 2541-2550 หลังจากนั้นนํานามฉายาที่รวบรวม
ไดในแตละจังหวัดมาสุมตัวอยางแบบมีระบบคือสุมเฉพาะนามฉายาในลําดับคู เร่ิมตั้งแตป 2550 
เปนตนไปจนครบจังหวัดละ 500 นามฉายา รวมนามฉายาที่ใชในการวิเคราะหทั้งสิ้น 2,000 นาม
ฉายา 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสามารถสรุปเปนประเด็นไดดังนี้ 
 
 6.1.1 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทย 
  ผูวิจัยวิเคราะหเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา โดยจากการศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณพระอุปชฌาย และการวิเคราะหนามฉายา พบวาเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายามี 4 
ประการ ไดแก วันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุล เกณฑทั้ง 4 ประการดังกลาวพระอุปชฌายจะ
นํามาใชพิจารณาและประกอบศัพทขึ้นเปนนามฉายา ซ่ึงแบงเปน 2 กลวิธีใหญ ๆ ดวยกัน คือ การตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑเดียว และการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน 
  การตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียว แบงเปนประเภทยอยไดดังนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 115

  1. การตั้งนามฉายาตามวันเกิด เปนการตั้งนามฉายาตามหลักของตําราทักษา คือนํา
อักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายา รวมทั้งหลีกเล่ียงการใชอักษรวรรค
กาลกิณี เชน ผูเกิดวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษรวรรคกาลกิณี
เปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อติพโล หมายถึง ผูมีกําลังยิ่ง อคฺคธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมยอดเยี่ยม 
  2. การตั้งนามฉายาตามวันบวช เปนการตั้งนามฉายาตามหลักของตําราทักษา คือ
นําอักษรวรรคบริวารประจําวันบวชของผูบวชมาขึ้นตนนามฉายา รวมทั้งหลีกเล่ียงการใชอักษร
วรรคกาลกิณี เชน ผูที่บวชวันอาทิตย มีอักษรวรรคบริวารเปน อะ อา อิ อี อุ อู เอ โอ มีอักษรวรรค
กาลกิณีเปน ส ห ฬ จึงตั้งนามฉายาวา อธิจิตฺโต หมายถึง ผูมีจิตสูง อานนฺโท หมายถึง ผูมีความ
เพลิดเพลิน 
  3. การตั้งนามฉายาตามชื่อ เปนการตั้งนามฉายาโดยนําชื่อหรือบางสวนของชื่อซ่ึง
เปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา เชน ผูบวชชื่อ โกวิท จึงตั้งนามฉายาวา โกวิโท 
หมายถึง ผูฉลาด ทั้งนี้รวมถึงการตั้งนามฉายาที่นําศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อของผูบวชมา
ใชในนามฉายา เชน ผูบวชชื่อใจ จึงตั้งนามฉายาวา สุมโน หมายถึง ผูมีใจดี และการตั้งนามฉายา
โดยนําอักษรตัวแรกของชื่อซ่ึงถือเปนตัวแทนของชื่อผูบวชมาใชขึ้นตนนามฉายาดวย เชน ผูบวชชื่อ
ตรีอุดม จึงตั้งนามฉายาวา ติกฺขปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญากลา  
  4. การตั้งนามฉายาตามนามสกุล เปนการตั้งนามฉายาโดยนํานามสกุลหรือ
บางสวนของนามสกุลซ่ึงเปนภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา โดยอาจใชเปนสวน
หนึ่งของนามฉายาดวยการนําไปประกอบกับศัพทอ่ืนหรือใชเปนทั้งนามฉายาก็ได เชน ผูบวช
นามสกุล จันทร จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทโชโต หมายถึง ผูมีความรุงเรืองดุจพระจันทร ทั้งนี้รวมถึง
การตั้งนามฉายาที่นําศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลของผูบวชมาใชในนามฉายาดวย เชน 
ผูบวชนามสกุลวงศโสภา จึงตั้งนามฉายาวา โสภโณ หมายถึง ผูมีความงาม 
  การตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกัน แบงเปนประเภทยอยไดดังนี้ 
  1. การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ เชน ผูบวชเกิดวันอังคาร ช่ือชัยชาญ จึงตั้ง
นามฉายาวา ชยวุฑฺโฒ หมายถึง ผูเจริญดวยชัยชนะ โดยข้ึนตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ช” และ
นําสวนของชื่อคือ “ชัย” มาใชในนามฉายา 
  2. การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล เชน ผูบวชเกิดวันอังคาร นามสกุล
จันทรจํานง จึงตั้งนามฉายาวา จนฺทธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมดุจพระจันทร โดยขึ้นตนดวยอักษร
วรรคบริวารคือ “จ” และนําสวนของนามสกุลคือ “จันทร” มาใชในนามฉายา 
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  3. การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ เชน ผูบวชบวชวันเสาร ช่ือธรรมเลิศ จึงตั้ง
นามฉายาวา ถิรธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมมั่นคง โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวารคือ “ถ” และนํา
สวนของชื่อคือ “ธรรม” มาใชในนามฉายา 
  4. การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล เชน ผูบวชบวชวันพฤหัสบดี นามสกุล
ธนชัย จึงตั้งนามฉายาวา ภูมิชโย หมายถึง ผูมีชัยชนะดุจแผนดิน โดยขึ้นตนดวยอักษรวรรคบริวาร
คือ “ภ” และนําสวนของชื่อคือ “ชัย” มาใชในนามฉายา 
  5. การตั้งนามฉายาตามชื่อกับนามสกุล เชน ผูบวชชื่อวัฒนา นามสกุลมณีสุข จึงตั้ง
นามฉายาวา สุขวฑฺฒโน หมายถึง ผูเจริญดวยความสุข โดยเปนการนําสวนของนามสกุลคือ “สุข” 
มาผสมกับชื่อคือ “วัฒนา” แลวตั้งเปนนามฉายา 
  นอกจากนี้ยังพบการตั้งนามฉายาที่ไมตรงกับเกณฑใด ๆ คือนามฉายาที่ไมสัมพันธ
กับทั้งเกณฑวันเกิด วันบวช ช่ือ และนามสกุล เชน ผูบวชเกิดวันเสาร มีอักษรวรรคบริวารเปน ต ถ 
ท ธ น บวชวันอังคาร มีอักษรวรรคบริวารเปน จ ฉ ช ฌ ญ ช่ือชัยวิชิต นามสกุลราศรี ไดรับนาม
ฉายาวา วิสุทฺสีโล หมายถึง ผูมีศีลบริสุทธิ์ 
  ทั้งนี้การตั้งนามฉายาตามวันเกิดพบมากที่สุด รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวัน
เกิดกับชื่อ และการตั้งนามฉายาตามชื่อ ตามลําดับ 
 
 6.1.2 กลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค 
  ผูวิจัยวิเคราะหเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตาง ๆ พบวา
ภาคเหนือปรากฏเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 3 ประการคือ วันเกิด ช่ือ และนามสกุล ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางปรากฏเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 4 ประการคือ วันเกิด วัน
บวช ช่ือ และนามสกุล ภาคใตปรากฏเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายา 2 ประการคือ วันเกิด และชื่อ 
อยางไรก็ตาม แมวาภาคเหนือจะไมปรากฏเกณฑวันบวช และภาคใตไมปรากฏเกณฑวันบวชและ
นามสกุล แตจากการสัมภาษณทําใหทราบวาเกณฑดังกลาวก็มีใชในแตละภาคดวย เพียงแตไดรับ
ความนิยมนอยมากจนไมปรากฏในขอมูลที่ใชในการวิเคราะห 
  ดานกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตาง ๆ พบวา ทั้ง 4 ภาคนิยมตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑเดียวมากที่สุด โดยกลวิธียอยที่พบมากที่สุดคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิด 
สวนกลวิธีการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบวาทุกภาคนิยมตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ
มากที่สุด นอกจากนี้ยังพบวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคเดียวที่ปรากฏการตั้งนามฉายาที่ไม
ตรงกับเกณฑใด ๆ 
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 6.1.3 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทย 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยจํานวน 2,000 นาม
ฉายา ผูวิจัยสามารถจัดกลุมความหมายไดเปน 8 กลุมความหมาย โดยเรียงลําดับจากมากไปนอยได
ดังนี้ 
  1. กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม เชน ฐิตธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมตั้งมั่น 
อคฺคธมฺโม หมายถึง ผูมีธรรมยอดเยี่ยม 
  2. กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา เชน ธีรปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดุจนักปราชญ 
สุปฺโญ หมายถึง ผูมีปญญาดี 
  3. กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง เชน สุมงฺคโล หมายถึง 
ผูมีมงคลดี ภทฺทโก หมายถึง ผูเจริญ 
  4. กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เชน กิตฺติภทฺโท หมายถึง ผูเจริญ
ดวยเกียรติ สุรเตโช หมายถึง ผูมีอํานาจกลา 
  5. กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม เชน จิรสุโภ หมายถึง ผูงามยั่งยืน จารุวณฺโณ 
หมายถึง ผูมีผิวพรรณดุจทอง 
  6. กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข เชน สุนนฺโท หมายถึง ผูมีความเพลิดเพลินดี 
ผาสุโก หมายถึง ผูมีความสําราญ 
  7. กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร เชน ติกฺขวิริโย หมายถึง ผูมีความเพียรกลา 
มหาวายาโม หมายถึง ผูมีความพยายามมาก 
  8. กลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน เชน ขนฺติธโร หมายถึง ผูทรงความอดทน 
ขนฺติสมฺปนฺโน หมายถึง ผูถึงพรอมดวยขันติ 
 
 6.1.4 ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค 
  จากการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยภาคตาง ๆ พบวา 
ความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาคสามารถจัดได 8 กลุมความหมายเหมือนกัน 
ไดแก กลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม กลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุมความหมาย
เกี่ยวกับสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ กลุม
ความหมายเกี่ยวกับความงาม กลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความอดทน โดยทุกภาคนั้นพบกลุมความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรม
มากที่สุด รองลงมาคือกลุมความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุมความหมายเกี่ยวกับสิริมงคลและความ
เจริญรุงเรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ และกลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม 
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ตามลําดับ สวนกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และกลุม
ความหมายเกี่ยวกับความอดทนนั้นปรากฏในลําดับที่แตกตางกันในแตละภาค แตก็ไมมีความหมาย
ใดเดนกวาความหมายอื่น เนื่องจากทั้ง 3 กลุมความหมายปรากฏความถี่นอยคือไมถึงรอยละ 5 
นอกจากนี้ความถี่ของแตละกลุมความหมายยังตางกันเพียงเล็กนอยเทานั้นอีกดวย 
 
 6.1.5 ความเชื่อและคานิยมท่ีสะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทย 
  จากการวิเคราะหนามฉายาของพระสงฆไทยทั้งดานกลวิธีการตั้งนามฉายาและ
ความหมายของนามฉายา ผูวิจัยพบความเชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา 
คานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค และคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนาดังนี้ 
  ความเชื่อเกี่ยวกับความเปนสิริมงคลและกาลกิณีตามตําราทักษา เปนความเชื่อที่
สะทอนจากกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยที่พบวาการตั้งนามฉายาของพระสงฆสวนใหญ
นิยมใชเกณฑวันเกิด ทั้งการตั้งนามฉายาตามวันเกิด การตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับชื่อ และการตั้ง
นามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล อีกทั้งยังมีการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑวันบวช ทั้งการตั้งนาม
ฉายาตามวันบวช การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ และการตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุล 
ทั้งนี้กลวิธีการตั้งนามฉายาดังที่กลาวมานี้พระอุปชฌายจะพิจารณาเลือกอักษรที่เปนสิริมงคลตาม
ความเชื่อตามตําราทักษาซึ่งก็คืออักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดหรือวันบวชของผูบวชมาใชขึ้นตน
นามฉายา รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใชอักษรวรรคกาลกิณีซ่ึงเชื่อวาจะไมเปนสิริมงคลและจะทาํใหผูบวช
เกิดความทุกขได 
  คานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงค เปนคานิยมที่สะทอนจากความหมายของ
นามฉายาของพระสงฆไทย โดยผูวิจัยพบวาคุณสมบัติที่พึงประสงคของคนไทยที่นับถือศาสนา
พุทธคือความมีศีลธรรม ความมีปญญา ความเพียร และความอดทน ทั้งนี้คุณสมบัติที่พึงประสงค
ตาง ๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นจากกลุมความหมายของนามฉายาที่เกี่ยวกับเรื่องทางธรรม กลุม
ความหมายเกี่ยวกับปญญา กลุมความหมายเกี่ยวกับความเพียร และกลุมความหมายเกี่ยวกับความ
อดทน ตามลําดับ 
  คานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนา เปนคานิยมที่สะทอนจากความหมายของนาม
ฉายาของพระสงฆไทย โดยผูวิจัยพบวาส่ิงที่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับ
ชีวิตของตน คือ ความเจริญรุงเรือง เกียรติยศและอํานาจ ความงาม และความสุข ทั้งนี้ส่ิงที่พึง
ปรารถนาตาง ๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นจากกลุมความหมายของนามฉายาที่เกี่ยวกับสิริมงคลและ
ความเจริญรุงเรือง กลุมความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ กลุมความหมายเกี่ยวกับความงาม 
และกลุมความหมายเกี่ยวกับความสุข ตามลําดับ 
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6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยและตั้งขอสังเกตที่นาสนใจดังตอไปนี้ 
 

6.2.1 ผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยในบทที่ 3 พบวาทั้งการตั้ง
นามฉายาโดยใชเกณฑเดียวและการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันตางก็นิยมพิจารณาเกณฑวนั
เกิดมาใชในการตั้งนามฉายา เห็นไดจากการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑเดียวที่พบการตั้งนามฉายา
ตามวันเกิดมากที่สุด สวนการตั้งนามฉายาโดยใช 2 เกณฑรวมกันพบการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับ
ช่ือมากที่สุด รองลงมาคือการตั้งนามฉายาตามวันเกิดกับนามสกุล นอกจากนี้ยังพบการตั้งนามฉายา
ที่พิจารณาเกณฑวันบวช ทั้งการตั้งนามฉายาตามวันบวช การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับชื่อ และ
การตั้งนามฉายาตามวันบวชกับนามสกุลอีกดวย การตั้งนามฉายาโดยพิจารณาวันเกิดหรือวันบวช
นั้นเปนการพิจารณาอักษรวรรคบริวารประจําวันเกิดหรือวันบวชมาใชขึ้นตนนามฉายา รวมทั้ง
หลีกเลี่ยงการใชอักษรวรรคกาลกิณีในนามฉายาซึ่งตรงกับหลักเกณฑของตําราทักษา จึงกลาวไดวา
การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญสัมพันธกับตําราทักษา ซ่ึงตรงกับสมมุติฐานขอ 1 ของ
วิทยานิพนธนี้ 

สาเหตุที่การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญมีความสัมพันธกับตําราทักษานั้น 
ผูวิจัยสันนิษฐานวานาจะเปนเพราะคนไทยมีความเชื่อและผูกพันกับตําราทักษาซึ่งเปนหลัก
โหราศาสตรในการตั้งชื่อที่นิยมปฏิบัติสืบตอกันมา โดยตําราทักษาเดิมนั้นเปนภาษาบาลี พระสงฆ
ซ่ึงไดช่ือวาเปนผูรูคือมีความรูทางภาษาบาลีจึงมีโอกาสไดศึกษาและเรียนรูหลักเกณฑการตั้งชื่อตาม
ตําราทักษา ทั้งนี้นามฉายาของพระสงฆถือเปนชื่อประเภทหนึ่งที่ใชสําหรับพระภิกษุในทาง
พระพุทธศาสนา ดังนั้นเมื่อจะตั้งนามฉายาขึ้นใช พระอุปชฌายจึงไดนําความรูเกี่ยวกับหลักเกณฑ
ตามตําราทักษามาใชประกอบดวยนั่นเอง 

อนึ่ง หลักเกณฑการตั้งชื่อตามตําราทักษานั้นจะพิจารณาอักษรที่เปนสิริมงคลมาใชขึ้นตน
ช่ือ เพื่อใหเจาของชื่อมีชีวิตที่ดี มีความสุขและความเจริญ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใชอักษรวรรค
กาลกิณี เพราะเชื่อวาไมเปนมงคลอาจทําใหเจาของชื่อเกิดความทุกขได ทั้งนี้หลักการตั้งชื่อดังกลาว
นํามาใชทั้งในการตั้งพระนามเจานาย การตั้งชื่อบุคคลทั่วไป รวมถึงการตั้งนามฉายาของพระสงฆ
ไทยดวย โดยในการตั้งพระนามเจานายจะนําอักษรวรรคบริวารมาขึ้นตนพระนาม เนื่องจาก 
“เจานายไมตองการมีอํานาจ เพราะเดชอํานาจนั้นมีอยูแลวในตัว ส่ิงที่ตองการก็คือบริวาร จึงถือเอา
อักษรในวันประสูติวรรคบริวารตั้งพระนาม นอกจากนี้ก็คงจะเปนเครื่องเตือนความจําใหรูวาเกิดวัน
อะไร”113 สําหรับการตั้งชื่อบุคคลทั่วไปนั้นสวนใหญจะใชอักษรวรรคเดชขึ้นตนชื่อผูชาย เพราะ
                                                 

113ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 113. 
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ตองการใหมีอํานาจและความเขมแข็ง ใชอักษรวรรคศรีขึ้นตนชื่อผูหญิง เพราะตองการใหมีความดี
และความสวยงาม114 สวนการตั้งนามฉายาของพระสงฆนั้นนิยมใชอักษรวรรคบริวารขึ้นตน เพื่อให
รูวาพระรูปนั้นเกิดวันอะไร และเพื่อตองการใหมีบริวารมาก ๆ จะไดปฏิบัติธรรมตามกัน115 จากที่
กลาวมา แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความเชื่อ มีความผูกพัน และใหความสําคัญกับการตั้งชื่อตามตํารา
ทักษาเปนอยางมาก 
 
 6.2.2 ผลการวิเคราะหกลวิธีการตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาคในบทที่ 3 
นั้น สอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 บางสวน กลาวคือ ผูวิจัยตั้งสมมุติฐานวากลวิธีการตั้งนามฉายา
ของพระสงฆไทยในแตละภาคมีความแตกตางกัน ทั้งนี้ผลการวิเคราะหพบวาภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต มีจํานวนกลวิธียอยที่ใชในการตั้งนามฉายาแตกตางกัน 
อันเปนผลจากความนิยมเกี่ยวกับเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาแตกตางกัน โดยภาคเหนือไมนิยม
เกณฑวันบวช สวนภาคใตไมนิยมเกณฑวันบวชและเกณฑนามสกุล จนไมปรากฏกลวิธีการตั้งนาม
ฉายาที่เกี่ยวกับเกณฑดังกลาว ทําใหทั้ง 2 ภาคปรากฏกลวิธีการตั้งนามฉายานอยกวาภาคอื่น ๆ ซ่ึง
ผลการวิเคราะหสวนนี้สอดคลองกับสมมุติฐาน 
 อยางไรก็ตาม แมจํานวนกลวิธีการตั้งนามฉายาของแตละภาคแตกตางกัน แตทั้ง 4 ภาคก็
ปรากฏกลวิธีการตั้งนามฉายาตามวันเกิดซึ่งเปนการตั้งนามฉายาตามหลักเกณฑของตําราทักษามาก
ที่สุดเหมือนกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว สาเหตุที่เปนเชนนี้นาจะเปนผลมาจากความเชื่อ
และความผูกพันกับตําราทักษาซึ่งเปนหลักโหราศาสตรที่คนไทยเชื่อถือและนิยมปฏิบัติสืบตอกันมา
ดังที่ไดกลาวแลวขางตน โดยความเชื่อและความผูกพันกับตําราทักษาดังกลาวไดแพรกระจายไปใน
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบกับพระอุปชฌายทั่วประเทศจะไดรับการอบรมเกี่ยวกับ
กฎเกณฑและหนาที่ของการเปนพระอุปชฌายจากกรมการศาสนา ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติการตั้ง
นามฉายาที่ใหความสําคัญกับการตั้งนามฉายาวันเกิดซ่ึงมีความสัมพันธกับตําราทักษา116 ดวยเหตุนี้
พระอุปชฌายในทุกภาคจึงนิยมตั้งนามฉายาโดยพิจารณาเกณฑวันเกิดตามหลักเกณฑของตํารา
ทักษามากที่สุดเหมือนกัน 
 

                                                 
114เสฐียรพงศ วรรณปก, ศาสตรและศิลปแหงการตั้งชื่อ, 11. 
115ส. วัฒนเศรษฐ, ปทานุกรมการตั้งชื่อและนามสกุล, 72. 
116สัมภาษณ พระสิงหวิชัย, รองเจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร รองเจาคณะอําเภอเมืองเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม, 18 พฤษภาคม 2550. 
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 6.2.3 ผลการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยในบทที่ 4 ที่พบวานาม
ฉายาของพระสงฆไทยสวนใหญมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมนั้น ตรงกับสมมุติฐานขอที่ 2
ของวิทยานิพนธนี้ สาเหตุที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะความคิดที่วาชื่อจะมีผลตอชีวิตของบุคคลที่
เปนเจาของชื่อ ดังนั้นจึงตั้งชื่อบุคคลตามคุณลักษณะและความคาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นกับเจาของชื่อ   
นั้น ๆ  เชน ผูชายตองมีความเปนผูนํา มีความเขมแข็ง เกงกลาสามารถ และมีความกลาหาญ จึงตั้งชื่อ
ผูชายใหมีความหมายเกี่ยวกับความยิ่งใหญ อํานาจ ชัยชนะ ความเขมแข็งและความกลาหาญ สวน
ผูหญิงตองมีความสุภาพออนหวาน มีรูปรางสวยงาม มีกิริยามารยาทนารัก นาทะนุถนอม จึงตั้งชื่อ
ผูหญิงโดยใหมีความหมายเกี่ยวกับความสวยความงาม และความบริสุทธิ์ออนหวาน ซ่ึงผล
การศึกษาของวรางคณา สวางตระกูล117 และไศลรัตน อิสระเสนีย118 ก็ยืนยันความคิดเกี่ยวกับการตั้ง
ช่ือดังกลาว 
 การตั้งนามฉายาของพระสงฆไทยอาจมีความคิดเชนเดียวกับการตั้งชื่อบุคคลดังกลาว
ขางตน โดยการบวชเปนพระในพระพุทธศาสนามีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรม
วินัย ดังนั้นบุคคลทั่วไปยอมคาดหวังวาพระภิกษุตองมีความสํารวม มีความบริสุทธิ์ และประพฤติ
ปฏิบัติธรรม ตั้งมั่นอยูในความดี ประกอบกับคนไทยนิยมยกยองผูกระทําความดี ตั้งอยูในศีลธรรม 
ซ่ึงเปนไปตามหลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่วาจะทําความดี ละเวนการทําชั่ว และทําจิตใจใหผอง
ใส ดวยเหตุนี้พระอุปชฌายจึงตั้งนามฉายาของพระสงฆโดยใหมีความหมายมุงไปในทางธรรม
เพื่อใหสอดคลองกับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณลักษณะของพระภิกษุของคนในสังคมและหลัก
ปฏิบัติของชาวพุทธดังกลาว 
 
 6.2.4 จากผลการวิเคราะหความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยจําแนกตามภาค ผูวิจัย
พบผลการวิเคราะหที่ไมสอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ี 3 ที่วาความหมายของนามฉายาของพระสงฆ
ไทยในแตละภาคมีความแตกตางกัน เนื่องจากผลการวิเคราะหพบวานามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 
4 ภาคมีจํานวนกลุมความหมายเทากันและลําดับการปรากฏของแตละกลุมความหมายเหมือนกัน
เปนสวนใหญ โดยนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง 4 ภาคสวนมากมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทาง

                                                 
117วรางคณา สวางตระกูล, “การศึกษาภาษาที่ใชในการตั้งช่ือของคนไทยในกรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2540).  

118ไศลรัตน อิสระเสนีย, “ความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวกับภาษาที่ใชในการตั้งช่ือจริง” 
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2546).  
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ธรรม สาเหตุที่เปนเชนนี้นาจะเปนเพราะทุกภาคมีความคิดเกี่ยวกับการตั้งชื่อซ่ึงรวมถึงการตั้งนาม
ฉายาของพระสงฆตามคุณลักษณะและความคาดหวังของคนในสังคมดังที่กลาวไวใน 6.2.3 
เหมือนกัน รวมถึงผูที่นับถือพระพุทธศาสนาในทุกภาคมีหลักปรัชญาอันเปนหัวใจสําคัญของ
พระพุทธศาสนาคือ “การทําความดี ละเวนการทําชั่ว และทําจิตใจใหผองใส” อีกทั้งยังให
ความสําคัญกับการทําความดี และนิยมปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
เชนเดียวกัน เนื่องจากเชื่อวาการประพฤติธรรมจะทําใหตนเปนคนเจริญ119 และทําใหตนมีความสุข
ดังที่พุทธศาสนสุภาษิตบทที่วา “ธมฺมปติ สุขํ เสติ” ซ่ึงหมายถึง “ผูมีความอิ่มใจในธรรมยอมอยูเปน
สุข” “ธมฺมจารี สุขํ เสติ” ซ่ึงหมายถึง “ผูประพฤติธรรมยอมอยูเปนสุข” หรือ “ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมา
วหาติ” ซ่ึงหมายถึง “ธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแลวยอมนําความสุขมาให” เปนตน ประกอบกับ
จุดมุงหมายหลักของการบวชในพระพุทธศาสนาของคนไทยทั้ง 4 ภาคนั้นเปนอยางเดียวกันคือมุง
ใหผูบวชไดประพฤติปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจตามหลักพระธรรมวินัย ดวยเหตุนี้พระ
อุปชฌายจึงนิยมตั้งนามฉายาโดยใหมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมเหมือนกันทั้ง 4 ภาค 
 จากที่กลาวมาแสดงใหเห็นความเปนปกแผนของพระพุทธศาสนา กลาวคือทุกภาคมี
ความคิดตามแนวพระพุทธศาสนาเปนอยางเดียวกัน ไมมีการแบงแยกเปนภาค อีกทั้งความคิด
ดังกลาวยังมีความเขมแข็งพอที่จะทําใหคนในทุกภาคแสดงออกผานการตั้งนามฉายาโดยมี
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมมากที่สุดเหมือนกันอีกดวย 
 
 6.2.5 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการตั้งนามฉายาทั้งเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา
พระอุปชฌาย โครงการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย พ.ศ.2541120 และคูมือพระอุปชฌาย121 ผูวิจัย
พบวาเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายามี 3 ประการ คือ วันเกิด ช่ือ และนามสกุล แตจากการวิเคราะห
ขอมูลและสัมภาษณพระอุปชฌาย ผูวิจัยพบเกณฑที่ใชในการตั้งนามฉายาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประการ
คือวันบวช ซ่ึงพระอุปชฌายจะนํามาใชเมื่อผูบวชจําวันเกิดของตนไมได หรือใชเมื่อมีการบวชหมู 
โดยมีความคิดวาวันบวชเปนวันสําคัญเทียบไดกับวันเกิด กลาวคือเปนวันที่ผูบวชจะไดเกิดจาก
ฆราวาสเปนพระภิกษุเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา  

นอกจากนี้ผูวิจัยยังพบอีกวาเกณฑช่ือและเกณฑนามสกุลที่ไดจากการศึกษาเอกสารมี
รายละเอียดแตกตางกับเกณฑช่ือและเกณฑนามสกุลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลและสัมภาษณพระ
                                                 

119พระสาสนโสภณ, หลักพระพุทธศาสนา, 10. 
120ทวี พลรัตน, ชุมพล อนุกานนท และกัณหา ชานอย, รวบรวม, เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา

พระอุปชฌาย โครงการประชุมสัมมนาพระอุปชฌาย พ.ศ.2541, 115-138. 
121พระธรรมวโรดม, คูมือพระอุปชฌาย, 50-72. 
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อุปชฌายอีกดวย กลาวคือเกณฑช่ือที่ไดจากการศึกษาเอกสารเปนการนําชื่อของผูบวชที่เปนภาษา
บาลี-สันสกฤตอยูแลวมาใชตั้งเปนนามฉายา แตเกณฑช่ือท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลและสัมภาษณ
พระอุปชฌายจะรวมถึงการนําบางสวนของชื่อ ศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อ
มาใชตั้งเปนนามฉายา และอักษรตัวแรกของชื่อมาใชขึ้นตนนามฉายาดวย เนื่องจากถือวาสวนของ
ช่ือ ศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับชื่อหรือสวนของชื่อ และอักษรตัวแรกของชื่อนั้นเปนตัวแทน
ของชื่อผูบวช สามารถใชระบุตัวบุคคลไดเชนเดียวกับชื่อ เพื่อแสดงใหรูวาบุคคลนั้น ๆ มีศรัทธา
เล่ือมใสและไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนาแลว 

สวนเกณฑนามสกุลที่ไดจากการศึกษาเอกสารก็เปนเพียงการนํานามสกุลของผูบวชที่เปน
ภาษาบาลี-สันสกฤตอยูแลวมาตั้งเปนนามฉายา แตเมื่อวิเคราะหขอมูลและสัมภาษณพระอุปชฌาย
แลว พบวาเกณฑนามสกุลนั้นยังรวมถึงการนําบางสวนของนามสกุล และศัพทที่มีความหมาย
เชนเดียวกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลมาใชตั้งนามฉายาดวย โดยถือวาสวนของนามสกุลและ
ศัพทที่มีความหมายเชนเดียวกับนามสกุลหรือสวนของนามสกุลนั้นเปนตัวแทนของนามสกุลผูบวช 
ซ่ึงสามารถระบุเชื้อสายหรือวงศตระกูลของผูบวชไดเชนเดียวกับนามสกุล 

 
6.2.6 การตั้งนามฉายาของพระสงฆนั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการประกอบพิธีบวช และ

เพื่อใหผูบวชลืมเรื่องทางโลกแลวหันมาระลึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในทางธรรม โดยสวนใหญ
มักจะใชนามฉายาที่มีความหมายไปในทางธรรม แตจากการวิเคราะหนามฉายาของพระสงฆ ผูวิจัย
พบวามีการนําชื่อจริงซ่ึงถือเปนชื่อทางโลกของผูบวชมาใชในการตั้งนามฉายาดวย สาเหตุที่มีการนาํ
ช่ือจริงของผูบวชมาใชตั้งนามฉายานั้นนาจะเปนเพราะตองการใหช่ือและนามฉายามีความสัมพันธ
กัน  เพื่อแสดงให เห็นอยางชัด เจนวาบุคคลที่มี ช่ือนั้น  ๆ  ได เขามาบวชเปนพระภิกษุใน
พระพุทธศาสนาแลว 

อยางไรก็ตาม ผูวิจัยสังเกตวาการตั้งนามฉายาโดยใชเกณฑช่ือนั้นสวนใหญจะเปนการนํา
สวนของชื่อมาประกอบกับศัพทอ่ืนที่มีความหมายไปในทางธรรม เชน ผูบวชชื่อ กมลวัฒน ตั้งนาม
ฉายาวา ธมฺมวฑฺฒโน หรือผูบวชชื่อสุรเดช ตั้งนามฉายาวา เตชธมฺโม เปนตน การตั้งนามฉายาโดย
ใชบางสวนของชื่อประกอบกับศัพทที่มีความมีความหมายในทางธรรมดังกลาว แสดงใหเห็นวาแม
จะนําชื่อทางโลกมาใชในการตั้งนามฉายาแตก็ยังคงมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องทางธรรมทําใหผูบวช
ระลึกถึงหนาที่ในทางพระพุทธศาสนาอยู 
 
 6.2.7 จากการวิเคราะหความเชื่อและคานิยมที่สะทอนจากนามฉายาของพระสงฆไทยทําให
พบวาความหมายของนามฉายาสะทอนส่ิงที่พึงปรารถนาในทางธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนา
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พุทธอันไดแก ความเจริญรุงเรืองในธรรม ความมีเกียรติยศและอํานาจจากบารมีธรรมทําใหบุคคล
อ่ืนยกยอง ความมีความงามความผุดผองทั้งทางกายและจิตใจสมกับที่มีบุคคลเคารพเลื่อมใส และมี
ความสุขสงบในชีวิต ทั้งนี้ส่ิงที่พึงปรารถนาในทางธรรมของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธดังกลาว
สอดคลองกับความปรารถนาสิ่งที่ดีงามในชีวิตทางโลกที่สะทอนจากความหมายที่เปนสิริมงคลใน
ช่ือของคนไทยอันไดแก ความดีงามและความเจริญรุงเรือง เกียรติยศช่ือเสียงและอํานาจ และ
ความสุขและความรัก ซ่ึงตรงกับหลักจิตวิทยาที่วามนุษยทุกคนมีความตองการ 5 ขั้น ไดแก ความ
ตองการทางสรีระ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความรักและการยอมรับ ความ
ตองการการยกยองจากผูอ่ืน และความตองการกระทําสิ่งตาง ๆ ตามความสามารถของตนเอง และ
ตรงกับหลักของพระพุทธศาสนาที่กลาวถึงการดํารงชีวิตใหบรรลุจุดหมายขั้นแรกหรือประโยชน
ปจจุบันไววาคือ มีสุขภาพรางกายแข็งแรง มีเงิน มีอาชีพสุจริต พึ่งตนเองไดทางเศรษฐกิจ มี
สถานภาพดี เปนที่ยอมรับนับถือ มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนที่นับถือ ตามที่สมชาย 
สําเนียงงาม122กลาวไวดวย 
 อยางไรก็ตาม ช่ือของคนไทยยังสะทอนคานิยมเกี่ยวกับความมั่งคั่งอันเปนส่ิงที่คนไทย
ปรารถนาจะใหเกิดขึ้นกับชีวิตอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเชื่อวาความมั่งคั่งและทรัพยสินเงินทองจะ
ทําใหชีวิตเกิดความสุขสบายและเปนที่เคารพรักของบุคคลอื่น แตคานิยมดังกลาวไมปรากฏจากการ
วิเคราะหนามฉายาของพระสงฆไทย แสดงวาความมั่งคั่งและทรัพยสินเงินทองนั้นไมถือวาเปนส่ิง
สําคัญในทางธรรม 

สวนคุณสมบัติที่พึงประสงคที่สะทอนจากความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยทั้ง
ความมีศีลธรรม ความมีปญญา ความเพียร และความอดทน ตางก็เปนคุณสมบัติของบุคคลที่จะชวย
จรรโลงพระพุทธศาสนา ทําใหบุคคลไดเขาใกลพระพุทธศาสนาและใกลชิดพระธรรมคําสั่งสอน
มากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันคุณสมบัติดังกลาวก็ ถือเปนคุณสมบัติของคนดีที่บุคคลพึงมี โดยบุคคลที่
มีคุณสมบัติเหลานี้จะสามารถพัฒนาตนและพัฒนาชีวิตใหมีความเจริญรุงเรืองตอไปได 

กลาวไดวาคานิยมเกี่ยวกับสิ่งที่พึงปรารถนาและคานิยมเกี่ยวกับคุณสมบัติที่พึงประสงคที่
สะทอนจากความหมายของนามฉายาของพระสงฆไทยดังที่กลาวมานั้น เปนคานิยมที่คนไทยที่นับ
ถือศาสนาพุทธเชื่อวาจะทําใหชีวิตของตนมีความเจริญและมีความสุขสงบทางธรรม แตใน
ขณะเดียวกันคานิยมตาง ๆ เหลานี้ก็ทําใหบุคคลเกิดความรุงเรือง มีความกาวหนาและสุขสบาย
ในทางโลกไดเชนกัน 
 
                                                 

122สมชาย สําเนียงงาม, “ลักษณะภาษาที่แสดงความเปลี่ยนแปลงของความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลและ
กาลกิณีในชื่อของคนไทย,” 275-276. 
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6.3 ขอเสนอแนะ 
ผูวิจัยเห็นวายังมีประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจและสามารถนํามาศึกษาไดในโอกาสตอไป ดังนี้ 
 
6.3.1 ศึกษาการตั้งนามฉายาของพระสงฆในพื้นที่ที่เปนกลุมชาติพันธุตาง ๆ เพื่อดูวามี

ลักษณะเฉพาะหรือไม อยางไร 
6.3.2 ศึกษาการตั้งราชทินนามของพระสงฆไทยโดยใชวิธีการทางอรรถศาสตรชาติพันธุ 
6.3.3 ศึกษาการใชคําเรียกขานของพระสงฆ 
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กอเกียรติ ครุธมฺโม มุนินคํา กอบชัย อุตฺตมธมฺโม มุขสมบัติ การุณพันธ กนฺตวีโร ปญญากาศ 
กําจัด กิตฺติธโร ประสมทรัพย กําพล ชาติเมธี สุขแกว กิตติพงษ กิตฺติปฺโญ ปญญาแกว 
กิตติพงษ อกฺกโชโต เทพวงศ กิตติภูมิ ภูริปฺโญ พิบูลยรัตน กิตติศักดิ์ สุภทฺโท ใจโพธิ์ 
กิตธัช โฆสธมฺโม บุญโท  กุศล โกสโล ทนันชัย เกชา สนฺตกาโย ยกยองประชาไพร 
เกริกเกียรติ จตฺตมโล มณีศักดิ์ เกรียงไกร สุปฺโญ ตลับนาทวิจิตร เกียรตินันต ธมฺมวโร กองเอียด 
เกียรติพงศ กิตฺติภทฺโท พิพัฒนเทียนชัย   เกียรติศักดิ์ จารุธมฺโม บุตรสัมฤทธิ์     เกียรติศักดิ์ นรินฺโท แซลิ้ม 
แกวพระจันทร สิริจนฺโท ยศปญญา ไกรวิชญ สติสมฺปนฺโน ผลบุญดี ไกรสรณ ยติโก จินตนาวิจักษ 
ขจร วรปฺโญ คําแดง ขรรธชัย สุธมฺโม สุธรรมา ขวัญชัย ภูริญาโณ ปงลังกา 
เขง มหาธีโร แซกู เขม ปภสฺสโร ดอกแกว เขมรัฐ จนฺทธมฺโม เตเฉลย 
คณิจ ชุตินฺธโร ปอกยะดา คเณศ อภินนฺโท ต้ือตัน คธาวุธ อุกฺกฏฐปฺโญ ครุธาโรจน 
คมกริช ฐิติสีโล เกงคุมพล คมศักดิ์ ชุติปฺโญ ดวงพระจันทร คํา สุเมโธ จันตะ 
คําปน สีลสํวโร ดวงแสง คําสิงห สุขวฑฺฒโน ชัยมงคล ฆทาธิป วรปฺโญ พระเพ็ญ 
จตุชัย อาวุธธมฺโม กกวุน จตุพจน จนฺทวณฺโณ ไกรทองสุข จตุพร รมณียธมฺโม โชติอนันต 
จตุรงค อุปสโม ยอดคําปา จรัญ สุจิณฺโณ เปาปา จักกริช ปยธมฺโม โสภณ 
จักรกฤษณ กุสลจิตฺโต พรหมจารีย จักรกฤษณ ถิรจิตฺโต พุทธะ จักรพงษ ชวโน อินตายวง 
จักรพันธุ สิริปฺโญ ศิริพินทุ จักรา ยโสธโร ยศธิ จักรินทร กิตฺติภทฺโท มาชวน 
จักรินทร ปฺญาทีโป แกวอราม จักรี สิริมงฺคโล รัตนสันติ จัทรคํา คุณธมฺโม ดีขอ 
จาตุรงค ปภสฺสรจิตฺโต พงศกรไพศาล จารู กิตฺติภทฺโท สาครมาลี จํารัส สุจิตฺโต มหาวัจน 
จิรกิตต อภิวฑฺฒโน รุงจิรสกุล จีรพงษ จิรสุโภ จอมนํา จีรพันธ จิรธมฺโม ศรีเจริญสิริกุล 
จีรยุทธ อมโร คุณาพร จุติพงษ คุณํกโร บุตรเขียว จุมพฏ จิตฺตโสภโณ สืบจอน 
เจริญ อติภทฺโท ไชยกล เจริญลักษณ สุจิตฺโต แซวาง เจริญศักดิ์ โกวิโท ชุมสาย ณ อยุธยา 
เจรียง ชยมงฺคโล ไชยมงคล ใจ สุมโน คําแควน ใจคํา สีลโชโต เพชรพญาไม 
ฉัตร อานนฺโท มานันท ฉัตรชัย ฉนฺทธมฺโม อุตสาหปน ฉัตรชัย ยโสธโร ยศประสิทธิ์ 
ฉัตรชัย สุมงฺคโล สุมงคลบุญ เฉลิมรัฐ สีลสํวโร เบ็งเครือ เฉลิมสิทธิ์ รตนโชโต ศิวอักษร 
ชนินทร ทนฺตจิตฺโต ดุลยไชย ชยสร สมปฺุโญ สมบุญมาก ชรินทร อธิปฺโญ แกวคําแสน 
ชวลิต อธิปฺโญ เช้ือมหาวัน ชวัลลิทย อุชุจาโร นามติวงศ ชัยเฉลิม วิสุทฺธจิตฺโต สอนปาน 

                                                 
 123ช่ือแรก คือ ช่ือจริง ช่ือกลาง คือ นามฉายา และชื่อทาย คือ นามสกุล  
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ชัยชาญ ชยวุฑฺโฒ ทองสุข ชัยพร ธมฺมวโร เวียงงามทอง ชัยภัทร เตชธมฺโม เดชะบูรณ 
ชัยยนต ปภสฺสโร พาดี ชัยวัฒน ชยวฑฺโฒ เล็กสุวรรณ ชัยศรี กนฺตธมฺโม จันทรเติม 
ชาญนรงค สุทฺธสีโล ชาวละหาง ชาญวิทย เขมปฺโญ ขีดดี ชาติณรงค เตชสี ชาติทาคอ 
ชาลี ชยวํโส จะกุ ชํานาญ วิสุทธฺสีโล ธนะวัฒน ชิงชัย วฑฺฒนจิตฺโต กลาพงศ 
ชินพงศ ธีรวํโส มณีเกี๋ยง เชษฐา เขมจาโร กิจนุกูล เชาว อคฺคธมฺโม ชาญเดช 
เชิดศักดิ์ สุเมธโส ทะแกว โชคชัย โชติปฺโญ พรหมขุนทด โชติ ธมฺมโชโต ถนอมศักดิ์ศรี 
ไชยสิน ปฺญาวโร สุริยา ไชยา ชยานนฺโท สีมาเรณู ไชโย ธมฺมชโย วงศศักดิ์ศรี 
ฌลาทิต อิทฺธิโชโต อริยจารุกุล ญาณวิทย อติธมฺโม โฉมงาม ณฐนน เขมธมฺโม ภักดิ์เกษม 
ณรงค จตฺตมโล อรินแจ ณรงค จิรวฑฺฒโน สมฤทธ ณรงค ฐิตมโน ขันปาลี 
ณรงค เมธิโก โพตัน ณรงคศักดิ์ ฐิตธมฺโม อินทรหอม ณัฐ ชยวุฑฺโฒ ชัยขัน 
ณัฐกิจ กิตฺติภทฺโท ทวีศักดิ์ ณัฐนันท อินฺทปฺโญ ทะสุนทร ณัฐพล จิตฺตสํวโร ประชุณหะ 
ณัฐสันต ฐานวุฑฺโฒ พลาหาญ ดนุชา ชาตเมธี อิศรางกุล ณ อยุธยา ดลวัฒน สุทฺธจิตฺโต งามภักดิ์ 
ดวงจันทร สิริจนฺโท ขวัญตาภิรมยพร ดวงดี หิริมโก สายเกิด  ดาวนอย สุเมโธ ดวงประเสริฐ 
ดํารง ธีรวโร ครองเมือง ดํารงคเกียรติ ติกฺขวิริโย สุขยิ่ง ดํารงชัย ชยเสฏโฐ ยิ่งสมัคร 
ดุลยรักษ ธมฺมฏโฐ ทองศรีนุน เดนชัย วฑฺฒโน ทองทาออน แดง ขนฺตยาภิรกฺโข ถาคําติ๊บ 
แดลเนียล นิสโภ จัสปาล ตาน จิตฺตธมฺโม อินแสง ต๊ิบ อภิวฑฺฒโน ลอแกว 
แตง อนุตฺตโร ทะยศ ทนงศักดิ์ ปฺญาสาโร คราประยูร ทรงภพ คมฺภีธมฺโม ทองศรีนุน 
ทรงวุฒิ อคฺคธมฺโม อนรรฆพฤต ทรงศักดิ์ ธมฺมธโร งามดี ทรงศักดิ์ ธมฺมธโร สมศรีรื่น 
ทวี โกวิโท สมรักษ ทวี ฐิตธมฺโม แสนกุย ทวีชัย ธมฺมนนฺโท แทงทอง 
ทวีพงษ ฐิตปฺโญ อินวงศหงาว ทวีวัฒน ชินวโร ทิพยปญญา ทวีศักดิ์ ปฺญาธโร พนาพิหาร 
ทองพูน สติสมฺปนฺโน เสือเขียว ทองหลอ อติภทฺโท ปานทอง ทองอินทร ญาณปฺปสุโต ขันลาง 
ทองอินทร อธิปฺโญ สุรินทร ทิพยพนากรณ ชยาภินนฺโท เลาลี ทิวา ปฺญาธโร พวงตรง 
ทิวากร ทีปธมฺโม สิงหกาล ทิศาฤทธิ์ อินฺโท อินทรวัฒนา เทพรักษ โฆสปฺโญ บุญประเสริฐ 
เทวฤทธิ์ ทีปธมฺโม เจริญตา เทวินทร อภิวฑฺฒโน ถาวรธรรม เทียนชัย ขนฺติสมฺปนฺโน พิศจาร 
ธงชัย กตคุโณ จารุธนานนท ธงชัย ปภสฺสโร จันทรสุข ธงชัย อคฺควโร ยงยืน 
ธนกร กนฺตสีโล พิบูลยรัตนกุล ธนกร โอภาโส โอภาสสถาวร ธนกฤต วุฑฺฒิธมฺโม ชัยคําหลา 
ธนบัตร สุสณฺฐาโน ทับทิมทอง ธนภัทร วิริยนนฺโท สุรียวิริยะ ธนภูมิ โฆสธมฺโม ฟองเลา 
ธนะชัย ธมฺมาราโม แสนคํา ธนันต กิตฺติธโร วรรณวณิชยกุล ธนัสถ อริยธโน ตังหงส 
ธนาวุฒิ ขนฺติธมฺโม เช่ียววงศ ธนิก ธมฺมธโร วรรณปก ธนิต ธมฺมิโก ศรีฉ่ํา  
ธรรมนูญชัย ธมฺมทีโป แมขุนรวมอาภา ธวัช จิตฺตปุญโญ แกวประเสริฐ ธวัชชัย ธมฺมานนฺโท ดอกพุทรา 
ธวัชชัย ธีรปฺโญ ยาสาร ธัญวรัตม อุปสโม สวางศรี ธัณยพงศ ขนฺติสุโภ บุญวงศ 
ธานินทร ฐิตสีโล มณีศักดิ์ศรี ธิติพันธ ฐานธมฺโม รินวงษ ธิวา ฐานวุฑฺโฒ ถาวรวิจิตร 
ธีรพงศ ธีรวํโส ตาใจ ธีรภัทร ธีรปฺโญ สิริภัทรตระกูล ธีรยุทธ อินฺทปฺโญ ศรีประโคน 
ธีรวุฒิ ธีรวํโส วินัยโกศล ธีระ ธีรปฺโญ แผวบาง ธีระวัฒน ธีรวํโส ปนทะนะ 
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ธีระศักดิ์ ธีรปฺโญ ดวงศิริ ธีระศักดิ์ ธีรวํโส วงศจันทร นพกร อธิปฺโญ ทรัพยราชัน 
นพดล ธีรปฺโญ อินทรปญญา นพดล ปสนฺนมโน คําคง นพนันท ธมฺมนนฺโท แดงสนั่น 
นพพร พลวฑฺฒโน โพธิคํามา นรินทร นรินฺโท โตเศรษฐี นฤนาถ จิรธมฺโม คีรีชํ่าชอง 
นันทไชย ชยานนฺโท บัวเหล็ก นิคม ปฺญาวโร มณีกุล นิคม สีลสาโร สมบัติใหม 
นิยม สุเมธโส ความเพียร นิรุตต อคฺคเตโช สีรานันท นิรุทธ โชติปฺโญ เทียรนิกุล 
นุสิทธิ์ สุภทฺโท ภิรมย บดิน สุทฺธสีโล ปรีชาธรรมวงศ บรรเจิด กิตฺติสาโร วงศสุโท 
บรรพต ภูริปฺโญ คีรีเทียมเมฆ บรรลือ กิตฺติสมฺปนฺโน สมพงษ บวร ปวโธ พงษชาติ 
บัณฑิต ปณฺฑิโต สาระแปง บุญ ติกฺขวีโร ชัยศรี บุญชาย สีลวฑฺฒโน ชุมแสงหิรัญ 
บุญชู ธีรปฺโญ ปญญาธรรมม ี บุญตัน จิตฺตปฺุโญ วงศรัตน บุญตัน จิตฺตสํวโร วงศทอง 
บุญไท ปภสฺสโร ดวงประเสริฐ  บุญเพิง อินฺโท อินทวงศ บุญมี ธมฺมรโต สิริศรีสวัสดิ ์
บุญมี อคฺคปฺโญ ผาวัน บุญเรือง จิรธมฺโม อนุโยค บุญเรือง มหาวีโร อินตะมูล 
บุญฤทธิ์ สปฺปฺโญ มณีสอน ปฏิญาณ ชุติปฺโญ กาพยไชย ปณิธาน ฐิติสีโล ชุมทอง 
ประกาศิต ถิรวิริโย คําวงษา ประชา นิสโภ นามสีฐาน ประชารัฐ สุขธมฺโม สุขยอย 
ประดิษฐ ฐิตธมฺโม หวานแกว ประดิษฐ ฐิติธมฺโม นวลชัย ประดุจ  มหทฺธโน เขื่อนเปก 
ประพัฒน สิริปฺโญ คําราชา ประพันธ ฐิตสโล หนอตุน ประพันธ ปภสฺสโร วงศทราย 
ประภัทร ธมฺมภทฺโท พรรณราย ประภัส ปภสฺสโร ปนตาอาย ประยูร กิตฺตคุโณ อุปรอด 
ประวิทย ปภสฺสโร คํานวล ประสบโชค ปวฑฺฒโน บัวเนียม ประสิทธ วิริยธโร ชัยปญญา 
ประสิทธิ์ วิชิโต พิชิตโชคพนา ประเสริฐ สุจิณฺโณ ปญญาดวง ปรัชญา เขมธมฺโม เล็กผูกเสมา 
ปรารถนา ปโยโค เวสโกสิทธิ์ ปวิณ อธิปฺโญ ปญจบุตร ปญญา เตชธมฺโม ศรีเจริญ 
ปติพงศ ถิรธมฺโม ลือชัย ปตุภูมิ จิตฺตทนฺโต สุวรรณหลา ปยะ ปยสีโล แสนคติ 
โปะป สิริวฑฺฒโน เกศประกาย ผล ปรกฺกโม เรืองใส ผาเพชร วชิรญาโณ ราศี 
พงศ ปภสฺสโร แซวาง พงศกร สุธมฺโม สมทานี พงษฑูรย ธมฺมภิฺโญ ภิญโญธรรม 
พงษพันธ สุทฺธปฺโญ ทองเลิศ พงษพิสุทธิ์ ภทฺทวโร ธนะแกว พงษภัค สุเมธโส แสนสุภา 
พงษศักดิ์ สิริจนฺโท พรมวงศ พนม จนฺทวณฺโณ สิริวรรณภา พร ขนฺติมโน กิ่งแกว 
พรชัย วรชโย สิทธิอุไร พะหนอลี สุมงฺคโล แมรําพึง            พัชรพงษ ฐิตปฺโญ รัตนวิชชุตานนท 
พัฒน วฑฺฒนธมฺโม ใจมั่ง พิทักษ สุมงฺคโล วันลอง พิทักษชาติ ธมฺมจาโร โชคนิรมิตร 
พิพัฒนพงษ ฐานิสฺสโร ใจกวาง พิษณุพงษ ญาณธีโร โพธิสาร พิสุทธิ์ วชิรปฺโญ เอ็นดู 
พีรพล วิริยนนฺโท ศุภวิริยกุล พีระ วีรวํโส วงศสุน พีระพงษ มหาวีโร พยัฆกาฬ 
พุทธศักดิ์ ผาสุโก การประเสริฐ พูนศักดิ์ ปฺญาวโภ ดํารงรักษธัญญา พูลไท ถิรธมฺโม ลวากร 
ไพฑูรย สุเมธโส คิดการ ไพฑูลย ปริปุณฺโณ สอนโต ไพบูลย กิตฺติคุโณ แหงไธสง 
ไพรัช ธนปฺโญ โพธิ์แกว ไพรัตน ภูริปฺโญ โคสะพละกิจ ไพศาล สิริวโร ศรีพร 
ไพศาล สุมงฺคโล เอี่ยมทอง ฟรังซัว ธมฺมิโก ชัยลอย ภงศกร มหาปฺโญ ศรีแกว 
ภัทรพล สุภทฺโท โนภิระ ภาคิน อารโย ยอดยิ่ง ภาคิไนย ภทฺทปฺโญ ภูธร 
ภาณุวัฒน อุตฺตมปฺโญ รังสรรค ภานุมาศ ฐิตสีโล ศรีชํ่า ภานุมาศ สุมโน ไชยเมือง 
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ภานุวัฒน ปฺญาวธิโร แสงทอง ภีระ วีรจิตฺโต แสนแกว ภูเมธ สุเมโธ พูนสุวรรณ 
ภูริพัฒน ยติโก หอมแกว มงคล สุมงฺคโล จันทรดิลกุล มนตรี สนฺติมโน สันติกุล 
มนตรี สุเมธโส กันทา มนัส สุทฺธจิตฺโต วงษพิทักษ มนัสวี สุทฺธิญาโณ สุทธิ์คันสนีย 
มานพ จารุธมฺโม ศรีสัตบุตร มานิต ชาครธมฺโม กันทา มานิตย  โชติปฺโญ แสงมา 
มาลา สติสมฺปนฺโน ชาคริตนิรันดร มิตร สุจิตฺโต หลอวงศ มีชัย จนฺทโชโต โพชะราช 
ยันยง วรธมฺโม สกุลนรสิงห  ยิ่งยอด คมฺภีรปฺโญ เสมอดี ยุทธศักดิ์ วรธมฺโม วุฒิชวย 
รณเชษฐ ปฺญาวฑฺฒโก ศรีแกว ระทม สุเมโธ จําเริญพนาไพร รัตน รตนโชโต อุนถิ่น 
รัศมี ภูริปฺโญ บุตรสัมฤทธิ์  เรืองชัย อธิปฺโญ ปตลา เล็ก ปยสีโล แปนประมุข 
เลิศชาย อคฺคธมฺโม ใจปง วชิระ ถิรวิริโย จริงสูงเนิน วชิราวุธ วชิรปฺโญ วันแกน 
วรพล วรพโล ตนจันทน วรวิทย ธมฺมวโร สวายพล วราวุธ วรปฺโญ โกชวย 
วรินทร ขนฺติสาโร อินทรียพงษ วัชระ โชติโก วงศาสุธาฤทธิ์ วัชระ อติภทฺโท อุปถัมภ 
วัชรากร ธีรปฺโญ ปญญาแกว วันชาติ ภูริจิตฺโต พรรณนาสกุล วิชัย ปภสฺสโร พิศจาร 
วิชัย วิชโย หยวน วิชัย วิชโย อินทะภาพ วิชัย สุวีโร มิมะพันธ 
วิชัยวัฒน รกฺขิตธมฺโม หอมนาน วิทยา กิตฺติภทฺโท วงศพยัคฆ วิทยา พุทฺธวํโส พุทธวงศ 
วิทุน ปฺญาปสุโต กาญจนไกรสร วินัย อิสฺสโร ไตรเพิ่ม วิภาส ภทฺทปฺโญ อัศวสิรินิมิตร 
วิภูษิต อิสฺสรเมโธ จิตตเที่ยง วิรัช วิรโช สุวรรณหงส วิโรจน จิรวฑฺฒนเมธี สายดวง 
วิโรจน โชติโรจโน จูมะโรง วิโรจน วิโรจโน ชัยเจริญตระกูล วิวัฒน อุทาโน หงสแสน 
วิศินกรณ อธิปฺโญ แซวาง วิษณุ คุณธโร ขาวชวย วิสิทธิ์ ฐิตยโส วงศใส 
วิสุทธิ์ ฐานิสฺสโร สุขเกษมสันต วิสุทธิชัย วิสุทฺโธ ชัยสิทธิ์ วีรศักดิ์ มหาวีโร ใจมา 
วีระชัย ธมฺมรกฺขิโต เฮงสวัสดิ์ วีระศักดิ์ ธนปาโล โพธิ์ชาลี วุฒิกร อคฺคธมฺโม อุปคํา 
วุฒิชัย สุทฺธจิตฺโต สุทธิภรณ วุฒิชาติ อุตฺตมปฺโญ ทองคําเกิด ศรชัย ธมฺมวโร ทองกวาวพนา 
ศรันดร ผุลฺลธมฺโม เครือนอย ศราวุฒิ ฐิตมโน แสงสงา ศรีธน ธนปาโล บัวจันทร 
ศรีสวรรค อคฺคธมฺโม กําริสุ ศักดิ์ชัย เหมวณฺโณ ลังกาพินธุ ศิระวัฒน ชยวฑฺฒโน วองชิงชัย 
ศุภกิจ กิตฺติภทฺโท สุดสาคร ศุภกิจ ปฺญาวุโธ เทอดสุวรรณ ศุภเกียรติ ยติยุตฺโต สุขดี 
ศุภชัย ชยสุโภ คีรีเขตสุวรรณ ศุภนิชา นนฺทิโย จิตตหาญ ศุภศักดิ์ ชวโน ศุภวิบูลยผล 
สงกรานต คมฺภีรปฺโญ พลธนะ สงกรานต ฐานิสฺสโร ตูนู สถิตย จิตฺตสํวโร วงศคา 
สมเกียรติ ธนภทฺโท พรหมมาตร สมควร อคฺคธมฺโม ทะนะ สมคิด ปฺญาวชิโร สมัย 
สมคิด วิจิตฺตธมฺโม สุวภาพพิศุทธิ์ สมจริง โรจนธมฺโม กอรี สมเจตน ธมฺมปาโล รังควิรัตนกุล 
สมชัย จิรธมฺโม จิราภาอมร สมชัย ธีรปฺโญ ไกษร  สมชัย อริยเมธี แซทาว 
สมชาติ กิตฺติธโร วงศเจริญ สมพร สมวโร วนาแพรวพรรณ สมมาตย ฐานวโร บุตรสัมฤทธิ์ 
สมยงค อคฺคธมฺโม โสมอินทร สมฤทธิ์ อคฺคจิตฺโต ทรัพยใส สมศักดิ์ ญาณธีโร ศรีจั่ว  
สมาน ฐานวโร กมลมาลย สมานมิตร สุจิตฺโต บุญประดิษฐ สยาม อธิจิตฺโต แสงสกุล 
สรณ สุทฺธจิตฺโต ฟกโต สรศักดิ์ สุเมโธ สัตนาโค สวัสดิ์ นิสโก ขัติครุฑ 
สหวัฒน ธีรวโร เครือมูล สหวัฒน สนฺตจิตฺโต เติมไตรพร สันติ สนฺตกาโย ทองบัวจันทร 
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สันติ สนฺตจิตฺโต ผองใสกระสินธ สัมพันธ วรปฺโญ โสภา สาธิต ธีรปฺโญ โปธาเศษ 
สายัณห สุเมโธ เนตรทิพย สําเริง จนฺทโชโต ทองจันทร สุขสาคร คมฺภีรธมฺโม แกวกําเนิด 
สุขุม ชวโน อินทรทะ สุจิต สุจิตฺโต จันทเลิศ สุชน ปหฏโฐ เธียรธนโชติ 
สุชัย ปยธมฺโม ทาแกง สุชาติ คุณงฺกโร สีตระเวร สุชาติ โชติปฺโญ ปนจักคํา 
สุชาติ ถาวรสีโล พนาอมรชัย สุชาติ อคฺคปฺโญ กาธิกาล สุดใจ กิตฺติภทฺโท คนทัตย 
สุทธิรักษ อคฺคธมฺโม แกวศรีวงศ สุทัศน อุตฺตมญาโณ จันทรอวน สุทิน จนฺทธมฺโม บัวจันทร 
สุนทร สุนฺทโร จันทิมา สุนทร สุนฺทโร เลหแสน สุบิน สมนฺตปาสาทิโก บุญสอน 
สุพจน โชติธมฺโม ฟกเล็ก สุพจน หิริธมฺโม ขันสุยะ สุพล สฺญโม อุดกันทา 
สุพล สุมโน เครือมะโนรมย สุพินธุ สนฺตจิตโต ศรีพิชญวศิน สุเภียน คมฺภีรธมฺโม แกว 
สุเมธ สุเมโธ เฉลยภาพ สุรชัย เตชธมฺโม อานุภาพธรรม สุรชัย ธนภทฺโท อินตาแกว 
สุรเดช ฐานิสฺสโร ชิดถุง สุรเดช เตชธมฺโม ตามพระหัตถ สุรัตน จิตฺตสํวโร ชูอารมณ 
สุราษฎร เขมาภิรโต แกวกาญจนะ สุริยัน ปฺญาธโร ไชยชนะ สุริยา ปฺญาพโล กิจเฟองฟู 
สุริยา ปภสฺสโร ไชยชนะ  สุริยาวุฒิ สุเมโธ สายใจ สุรีย อติพโล พุกษา 
สุรีย อติพโล คําใส สุวรรณ สุวณฺโณ ขันธรัตน สุวัฒน สุวฑฺฒโก อาฟู 
เสกสรร สุเมธโส ทวิสุวรรณ เสนห ญาณธีโร ปาเมืองมูล เสนห สุทฺธปฺโญ แกวไหล 
หงสทอง สปฺปฺโญ โพธิราช หยี สิริปฺโญ แซเจา หลา สุเมธโส มูลใจทราย 
องอาจ วรธมฺโม บุตรสัมฤทธิ์ อดิชัย อคฺคธมฺโม ชนกบุญ อดิเรก ฉวิวณฺโณ โลหสุวรรณ 
อดิศักดิ์ มหาปฺโญ สิทธินอย อติชาต อติพโล ผลสมบูรณ อติศักดิ์ สุมโน ศรีอรุณ  
อธิป อคฺคปฺโญ จันทรเจริญ อธิป อุกฺกฏฐปฺโญ ชัยสวัสดิ์อารี อธิวัฒน อธิจิตฺโต ประพาน 
อนพัทย ธมฺมโชโต เอี่ยมวสันต อนันต จิตตฺทนฺโต ดีคําปา อนันต ปุญญมโน จุลธง 
อนันต รตนปฺโญ ทัพผดุง อนันต อตฺตทนฺโต แซโพง อนันต อธิวโร กันธิวงศ 
อนันตธนา สิริปฺโญ สิทธิวงษ อนุกร อตฺตทนฺโต สรอยฟา อนุชาติ โสภโณ วงศโสภา 
อนุสรณ ฐิตสุโข พรหมสุข อภิชาติ อภิปุณฺโณ เขียวละออ อภิเชษฐ อภิปฺุโญ เมฆกระจาย 
อภิวัฒน ถาวรจิตฺโต คํามูล อภิวัฒน อภิวฑฺฒโน บุตรอุดม อมรเทพ อคฺคธมฺโม อิทรสัมพันธ 
อรรถพล ขนฺติธมฺโม ปราโมทย อรินทร ปณฺฑิโต เลิศวิไลพนาวงศ อัครณัฐ อคฺคธมฺโม กังสดาล 
อัคริมา ปภสฺสโร เลาหปญญา อังเดร เมธิโก เกรมาเดส อัญชัย กุสลจิตฺโต ประภากรเนตร 
อันดารักศิริ ธีรปฺโญ ออนทํา อัศนัย ปฺญาพโล ไวยานนท             อัษฎาวุธ เอกคฺคจิตฺโต โสภารัตนาวัน 
อากาศ ฐานวีโร ศรีวิศาลภพ อาคม วรปฺโญ เพชรบริบูรณดี อาทิตย ภูริปฺโญ ขําวงษ 
อาทิตย อธิจิตฺโต โหรเวช อานนท ปฺญาปโชโต ประทุม อานนท อานนฺโท โตชูวงศ 
อานุภาพ วชิรชโย ชัยเพ็ชร อายง สุนฺทโร แซวาง อํานาจ อธิปฺโญ หลอสกุล 
อิทธิ อิทฺธิวโร ต้ังสีฟา อินตา นนฺโท จันตะ อินทร อินฺโท กาบแกว 
อุดม สิริภทฺโท อาย อุดม สิริวณฺโณ คะนาระตะ อุดมศักดิ์ ชวโน ชุมแสงหิรัญ 
อุดมศักดิ์ สิริปฺโญ ยืนยาว อุดร ชวนปฺโญ ชาวยอง อุดร ปยธมฺโม พิศจาร 
อุทัย อุปวฑฺฒโก ใบงิ้ว อุทิศ ปภสฺสโร สนิตยโชติ อุเทน สุทฺธจิตฺโต พรมสี 
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เอกชัย อุฏรายี ปญญารัตน เอกรัตน มหาปฺโญ สินสุข เอกลักษณ ธมฺมวโร แกวคําปา 
เอกลักษณ สนฺตมโน อมรบุตร เอกสิทธิ์ ภทฺทปฺโญ คําแวน เอกอาทิตย ภทฺทธมฺโม คําอาย 
เออปอ ปฺญาพหุโล แซโซง โอม อจลธมฺโม นิลกําแหง  
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กมล เขมธมฺโม หมื่นใจ กมล ธมฺมโชโต ลมงาม กมล ปยสีโล แกวเฮา 
กมลชัย สุจิตฺโต แกวกลางเมือง กริช ติกฺขปฺโญ สินธุศิริ กฤชดา ยโสธโร อุมากร 
กฤตสรรพ ฐิตวิริโย มณีภาพ กฤษฎา ขนฺติพโล นารอง กฤษณ กลฺยาโณ ภาประเวช 
กฤษณะ กิตฺติภทฺโท อนุบุดศรี กอบชัย กนฺตวีโร คําทาสี กังวาล สิริมงฺคโล ใหมคามิ 
กันตพล กนฺตธมฺโม พลเหลา กําพล เขมจิตฺโต นิชกรรม กิตติ กิตฺติธมฺโม พูลสวัสดิ์  
กิตติ ฐิตธมฺโม ชํานาญกุล กิตติคุณ กิตฺติภทฺโท เบญจมาศ  กิตติชัย กิตฺติวุฑฺโฒ โลหะจารุ 
กิตติพงษ กิตฺติภทฺโท พันธุพงษ กิตติพงษ กิตฺติวํโส วัชรากร กิติพัฒน กิตฺติยโส ยะโส 
กุสุมา สนฺตกาโย บุญหลา เกษมศานต เขมธมฺโม แวงวรรณ เกียรติศักดิ์ กิตฺติภทฺโท การดี 
เกียรติศักดิ์ โสภโณ จงเทพ โกวิท โกวิโท ศรีเมือง โกวิทย โกวิโท ทองบัวรวง 
ไกรวุฒิ ธมฺโมธโร สาพิมาน ไกรสร กิตฺติปฺโญ เหลาภา ขวัญใจ ปฺญาสาโร สันสี 
ขวัญชัย อุชุโก พรรณภักดี คงเดช สิริเตโช ศิริมาเทพ คมกฤษณ สุภทฺโท เจริญไชยศรี 
คําปน วิสุทฺโธ สระอุบล คุณวุฒิ สิริมงฺคโล พิมพบุตร เคน ยโสธโร โยธายศ 
เคน อภินนฺโท ชินเฮือง จตุพิธ ฐิตพโล ชัยเทพ จักรกริช เขมธมฺโม แกวเนตร 
จักรพันธุ โชติปฺโญ หารวิชา จักรเพชร จิตฺตทนฺโต กาญจนศร จามร จิรวฑฺฒโน ไชยศักดิ์ 
จําลอง วิมโล เนตรรังษี จิตติชัย รตนปฺโญ หินกอง จิรโชติ จิรธมฺโม จันทรคามิ 
จิรพันธ จิรวฑฺฒโน นามรัตนศรี จิรศักดิ์ จิรธมฺโม หรัญรัตน จีรศักดิ์ มหายโส สุศรี 
เจริญ ธมฺมวโร คานสีนาม เจริญชัย อติภทฺโท จันทกล เจริญชัย อธิจิตฺโต ทศมานนท 
ฉลองกรุง ขนฺติมโน ฮาตวงศ  ฉัตรมงคล วรปฺโญ ออนสีฟน เฉลิมเกียรติ กิตฺติธมฺโม วิลาพล 
เฉลิมชัย อาวุธธมฺโม ไวยสุรสัตย ชยานันท ธมฺมโชโต สิงหสุรศักดิ์ ชรินทร จิรสุโภ อุตพงษ 
ชวน อานนฺโท ศิรินันทพร ชัชรินทร อุปสโม สมบัติตรา ชัชวาลย ฐิตคุโณ จันทรเทพ 
ชัยเฉลิม ขนฺติพโล ศรีคุณแกว ชัยณรงค ธมฺมโชโต ประการแกว ชัยยงค กิตฺติปฺโญแกวไตรรัตน 
ชัยยัน กิตฺติชโย ดวงทาทอน ชัยวัฒน สนฺตมโน ชุมชื่น ชัยวิชิต วิสุทฺธิสีโล ราศรี 
ชาคริต ชาคริโต วันคํา ชาญณรงค วรปฺโญ ประทุมโม ชาญณรงค อมรธมฺโม แดงกันลัน 
ชาญวิทย จิรธมฺโม มูลพงษ ชาญศักดิ์ ฐิตสีโล ปองดี ชํานาญ จิรวฑฺฒโน เทพศิริ 
ชํานาญ ธมฺมธโร เนื่องไชยศ ชํานาญ ธมฺโมวโร ลาบุตร ชิษณุ ธีรปฺโญ เผือกขวัญดี 
ช่ืนชม ธมฺมวโร ไวยัง ชูศักดิ์ อินฺโท ปกเคทา โชติศักดิ์ ธมฺมโชโต สิทธิจันทร 
ไชยกุล ปฺญาวโร กุดราศรี ไชยยศ สิริจนฺโท ศรีสุจารย ฐิติพงษ ฐิตธมฺโม พิมพิลา 
ณรงค ปฺญาธโร สหกอง ณรงค สุจิตฺโต วันนันท  ณรงค สุภทฺโท บุญรักษา 
ณรงคฤทธิ์ อาวุธปฺโญ ตะนัยศรี ณรงคศักดิ์ ฐานวีโร วายทุกข ณรงฤทธิ์ ขนฺติธมฺโม โสเพ็ง 
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ณวัตน สุวุฑโฒ ศรีปดถา ณัฐการณ อคฺคปฺโญ เรียบรอยเจริญ ณัฐพงศ ณฏฐวํโส แดงบุดดา 
ณัฐพงศ ณฏฐิโก เทียมเทศแกว ณัฐพล กิตฺติสุนฺทโร โลหสุวรรณ ณัฐพล ปณฺฑิโต สินธุภูมิ  
ณัธชัย อติภทฺโท ศรีโทโคตร ดํารง อคฺคธมฺโม จันโสดา ดุสิต สุธมฺโม ก่ําแหล 
เดชอุดม เตชธมฺโม ปองเศษ เดนศักดิ์ ธมฺโมวโร คําหวาน ตะวัน สุวีโร หาญสินธุ 
เตโชพล เตชพโล ยศตา ถาวร อุตฺตมธมฺโม อูคํา ทนงศักดิ์ ธมฺมโชโต เหลาภา 
ทรงเกียรติ จิตฺตทนฺโต ศรีออนมาก ทรงเดช เตชสีโล พรมมายรม ทรงพล ขนฺติพโล แสงแสน 
ทวี สิริจนฺโท วาจาลีย ทวี อคฺคธมฺโม แซอึ้ง ทวีชัย ทนฺตจิตฺโต สามารถ 
ทวีป อานนฺโท มาโชติ ทวีศักดิ์ มหาวิริโย เสนาวัน ทวีศักดิ์ วิสุทฺโธ ขันขวา 
ทศพร กิตฺติโสภโณ สืบแสง ทศพล กิตฺติปฺโญ อุทาภักดี ทองศรี สุทฺธจิตฺโต อันฤทธิ์ 
ทักษิณ วรปฺโญ นารีนนท ทิชานนท สุวีโร ปกิคา ทินกร จิรธมฺโม ศรีมูลตรี 
เทพชัย อธิวโร อุทัยบุรมย เทอดศักดิ์ ธีรปฺโญ ปญญามี ธงชัย อธิจิตฺโต คารมหวาน 
ธนชัย ชวโน เรืองสมบัติ ธนดล ฐานิสฺสโร ภิรมย  ธนพัน ธนวฑฺฒโน สุพัฒนวรากูร 
ธนัท โชติปฺโญ มวงพล ธนาจร ฐิตธมฺโม ภูดินดาน ธนายุทธ โรจนวํโส คําดี 
ธนิต ธนปฺโญ ศรีสถิตย ธนูศิลป อติพโล ตางนุจา ธเนศ คมฺภีรปฺโญ เกษโข 
ธรรมนูญ ธมฺมฏโฐ สิงทอง ธวัชชัย สุเมโธ แฝงลําดวน ธวัชชัย หาสธมฺโม คชนาม 
ธํารงศักดิ์ ธมฺมสโร เอกสันเทียะ ธีรยุทธ ธีรปฺโญ ชาวโยธา ธีรยุทธ ธีรปฺโญ ปญญาทิพย 
ธีรวัฒน ธีรวฑฺฒโน ยมสาร ธีรวุฒิ ธีรวุฑฺโฒ ปุริสาย ธีระ ธีรปฺโญ บุญศิริชัย 
ธีระเวท ธีรปฺโญ จันทรโสภณ นคร จนฺทโชโต จันทร นพคุณ อคฺคปฺโญ พิเคราะหกิจ 
นพรัตน นาถธมฺโม พลเทพ นพรัตน สุนฺทโร พัฒนแกว นราวุธ สุจิตฺโต สืบเพ็ง 
นรินทร นรินฺโท คําทอน นวานิช ครุธมฺโม มูลพิมพ นักรบ อติภทฺโท บุญเสวงษ 
นันทชัย ชยานนฺโท ภวภูตานนท นันทวุฒิ วรธมฺโม แกวทาสี นาวิน วิสุทฺโธ แผนทอง 
นาวิน อติภทฺโท ศรีเกษ นิกร ทีปธมฺโม พันตาเอก นิคม อธิปปฺโญ ศรีไตรเฮือง 
นิพันธุ สิริวณฺโณ วรรณศิริ นิยม ติกฺขปฺโญ ดานแกว นิรันดร นรินฺโท ศรีโยไว 
นิวัฒน นรินฺโท จันทรเปลง นิวัฒน ปภสฺสโร ศรีเหลือง นิเวศ กุสลจิตฺโต แข็งเวร 
บดินทร ปภสฺสโร แววสอน บพิตร สุเมโธ บุปผโชติ บรรจง สิริวฑฺฒโน โพธิจักร 
บรรดิษ สุวฑฺฒโน วรโคตร บรรเล็ง อธิปฺโญ หาญประชุม บริบูรณ ปุงฺคโว บุญใหญ 
บัญชา ขนฺติพโล ปตตาพัง บุญ ปฺญาวฑฺฒโน ชมภู บุญจิตร กตปฺุโญ มหาโคตร 
บุญถม ขนฺติพโล ขานเกตุ บุญทัน ขนฺติโก ศรีมุงคุณ บุญเยี่ยม โรจนธมฺโม พิรักษ 
บุญศรี จตฺตมโล ศรีใสย บุญสวาท สุภทฺโท กองศูนย ปกรณ วิสุทฺโธ เจริญพันธุ 
ปรมินทร เตชธมฺโม เหลาพิเดช ปรเมทย จิรสุโภ ยางคํา ปรเมศวร ธีรปฺโญ ไสมาล 
ประจักษ ฐิตธมฺโม คําไร ประจักษ มหาปฺโญ บุญพูน ประชิด ปวโร คํานิล 
ประทัด ปฺญาวโร ทองจันฮาด ประพันธ ปฺญาธโร ไชยแสน ประไพ ธีรปฺโญ ไชยเทพา 
ประมวล ปวโร นาสูงเนิน ประมุข ปยสีโล สุเมรราย ประยูร โชติโก ผุยขันธ 
ประรินยา อคฺคธมฺโม พรมรัตน ประวิทย รตนโชโต รัตนสมบัติ ประวิทย สุมโน บุญมาก 
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ประสบโชค ถิรปฺโญ พลทํา ประสาน ถิรธมฺโม ศรีไสย ประสาน อติสโย วิชัยวงษ 
ประสิทธิ์ วรวฑฺฒโน อารีย ปรัชญา อติภทฺโท วีรวรรณ                ปรัชญา อุกฺกฏฐวิริโย สรอยประเสริฐ 
ปราโมทย ปฺญาธโร ดวงเพียราช ปราโมทย ปภสฺสโร ทองกอง             ปราโมทย อินฺทปฺโญ อินทรวงษศรี 
ปริญญา ปยสีโล สาเกทอง ปริญญา มหาวายาโม รอดโพธิ์ทอง ปริทรรศ กนฺตธมฺโม สีธารี 
ปรีชา จนฺทธมฺโม จันทรจํานงค ปรีชา สุมโน ลาจอย ปรีดา สุมโน มานารักษ 
ปญญา ปฺญธโร มูลโคตร ปญญา รตนปฺโญ วีรวรรณ ปญญา วรปฺโญ ลาวงศ 
ปานทอง ฐิตสีโล สุพรม ปยพงษ ปยธมฺโม อิงคนินันท ปยะ ปยธมฺโม แกวอาจ 
ปยะ ปยสีโล รัตตสนธิกุล ปยะพงศ ปยธมฺโม บุญสูตร ปรยุทธ รามธมฺโม นวลภูมิวัน 
ผดุงศักดิ์ ปภสฺสโร ขุนทอง ฝาย อคฺคธมฺโม อัคเทพ พงศธร ขนฺตสุโภ ศรีสวัสดิ์ 
พงศพรรดิ สิริชโย สิริชัยสกุลชาติ พงศเพชร วชิรปฺโญ รอดทอง พงศักดิ์ เตชธมฺโม เดชบํารุง 
พงษศักดิ์ ฐิตธมฺโม เปยจําปา พงษศักดิ์ เตชพโล พรสุวรรณ พนมกรณ ธมฺมกาโน คําเหลา 
พนมยงค จนฺทโชโต จันทรปญญา พนัส วรวฑฺฒโน สุพลไทย                 พยนต พฺรหฺมปฺโญ ไกรลาสรัตนศิริ 
พยุงศักดิ์ ธมฺโชโต ภูเขาลาด พรเทพ วรวฑฺฒโน พจนวิวัฒน พรพิทักษ โชติโก เสนา 
พัชรชัย ปฺญาธโร พลวัน พัฒนพงศ อคฺคธมฺโม ชํ่าชอง พิกุล กนฺตวีโร บุระคํา 
พิชชา ญาณธีโร นาคสมบูรณ พิชิต วชิรปฺโญ ศรีสารคาม พิเชษฐ สุทฺธมโน รักษาพล 
พิทักษ รกฺขิตธมฺโม เพียงคาม พิทักษ สุจิตฺโต สําราญพล พิทักษ อานนฺโท นนทะคําจันทร 
พินิด ภทฺทมโน ทองคํา พินิตย โกวิโท อุทัยแพน พิภพ อภินนฺโท วรรัตน 
พิมล ยสินฺทโร ซายยศ พิศาล เตชธมฺโม นุริตานนท พิษณุ อธิปฺโญ คุณช่ืน 
พีระ มหาวีโร วิสัยแกว                      พีระวัฒน มหาปรกฺกโม กิจชัยสกุลฤทธิ์  พูลศักดิ์ ฐิตธมฺโม วอนวัฒนา 
ไพบูลย จตฺตมโล บํารุง ไพโรจน สุจิตฺโต แสนศักดิ์ ไพศาล วรปฺโญ แกวอาจ 
ภวธน สิริเตโช เดชศิริ ภัทรพล กิตฺติภทฺโท วิสุทธิแพทย ภาคภูมิ ปหฏโฐ อุปจันโท 
ภาคภูมิ สุทฺธจิตฺโต มีแสง ภานุพงษ สุมงฺคโล อิสสระไพบูลย ภิรมย เขมปฺโญ ปตตาทานัง 
ภูมินทร ฐิตธมฺโม สีหนาท ภูวดล วรธมฺโม วงษโต มงคล ธมฺมวโร นะตะ 
มงคล สุมงฺคโล ภูเชตวัน มณี เตชปฺโญ พาเทพ มนตชัย ยโสธโร เนื่อง ณ สุวรรณ 
มนตรี โชติโก ลามนเทียน มนตรี ธีรปฺโญ กองสําลี มนตรี มหาวีโร บินตาป 
มนตรี อธิปฺโญ เกตมาลา มนัส ปภสฺสโร ชุมพล มนูญ ปฺญาวุโธ ดาดื่น 
มนูญ สุทฺธจิตฺโต สุขรัตน มนูญชัย มนฺุโญ ชัยคุณ มังกร ธีรปฺโญ วัฒนมงคล 
มานพ โชติธมฺโม แสนหลวง มานพ ปฺญาวโร นรินยา มานพ สิริจนฺโท ไชยศรีจันทร 
มานะชัย สุเมโธ เหยียดรัมย เมธี สุเมโธ วงศภูธร ยอดธง อุฏฐาโน ระวิโรจน 
ยิ่งยง สุจิตฺโต กอนชาลี ยุกติชาติ ปภสฺสโร มูลพงษ ยุติธรรม สุมโน นารีจันทร 
ยุทธนา โสภณสีโล นรินยา ยุทธนากร ปภสฺสโร วงชัยสง ยุทธพล คุณซฑฺฒโน วงศนคร 
รณรงค เตชวโร แสงมณี ระเดน ฐิตวิริโย พิมพจันทา รังสรรค อคฺคธมโฺม ตาลจรัส 
รัฐศาสตร วิจิตฺตวณฺโณ วรรณวิจิตร รุงเพ็ชร วชิรปฺโญ เตคําหัน  ลิขิต ธมฺมฏโฐ สงศรี 
เลวัด วรธมฺโม อนุอัน เลิศ สุภทฺโท สุรกาญจน วชิรพันธ วชิรธมฺโม ภูเทียนศรี 
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วชิระ วชิรธมฺโม แกวสิงห วชิระ วชิรธมฺโม ชิตทรงสวสดิ์ วชิระ วชิรปฺโญ แกวคนตรง 
วรพจน ปฺญาธีโร คุระวรรณ วรรณชัย อติสโย วิมูลคํา วรรธนรรฆ วิทูโร ทองมูล 
วรวิทย อคฺควิชโช ลครทิพย วรวุธ วรปฺโญ วิมลเนตร วโรฌา มหาปฺโญ อุดมดี 
วสันต ธีรปฺโญ คุมภัย วสันต สุทฺธิปฺโญ ขานเกตุ วัชรินทร วชิรปฺโญ เศวตศิริ 
วันชัย กตปฺุโญ สัญจรโคกสูง วิจิตร วิจิตฺโต วัชราพล วิชัย วิชโย จันทะวงศรี 
วิชัย วิชโย วิมานนท วิชัย สนฺตกาโย สิทธิจันทร วิชา อาสนฺนมโน รุงอรุณ 
วิชาญ อุปสนฺโต ภูงามดี วิเชียร วชิรธมฺโม ฉินทมาตร วิทูรย วิทูโร ภูวนารถ  
วิทยา จนฺทโชโต บํารุงเอื้อ วิทยา ฐิตธมฺโม ภูมิวณิชกิจ วินัย กลฺยาโณ สุวรรณโคตร 
วินัย โฆสธมฺโม อานนทสุวรรณ วินัย ภูมิปฺโญ พันตัน วิภัก ปภสฺสโร นามภักดี 
วิมล อคฺคธมฺโม ใตศรีโคตร วิระชน สุนฺทรธมฺโม ศรีอุบล วิริยะ มหาวิริโย สิงหสุรศักดิ์ 
วิโรจน วิโรจโน เมืองนาง วิโรจน วิโรจโน อรรคแสง วิศณุ ปภสฺสโร สระแกว 
วิศรุต สุเมธโส อนเนตร วิษณุ ปณฺฑิโต พลเสนา วิษนุ เตชธมฺโม คําเงิน 
วิสุทธิ์ วิสุทฺโธ เณรสุวรรณ วีรชาติ วีรชาโต ยางเครือ วีรพงษ ติกฺขปฺโญ ขูลีลัง 
วีรพล วีรพโล ทิมวัน วีรพล วีรพโล เทศพรม วุฒิกรณ วิจิตฺโต คเณรูพรรณ 
วุฒิชัย กิตฺติโสภโณ เปาทอง ศรันย ปฺุญนาโค ขานหยู   ศราวุธ ปวโร ดวงชะรา 
ศราวุธ อติภทฺโท พลราช ศักดา อาสโภ วัจนามัย ศักดิ์ชัย จิรสุโภ ศักดิ์กลาง 
ศักดิ์ดา ธมฺมธโร ดีประเสริฐ ศักดิ์ดา ธมฺมวโร สิงหคูบอน ศักดิ์นรินทร ธมฺมานนฺโท ดาหาญ 
ศักดิ์ประเสริฐ กตคุโณ โพธิ์ศรี ศักดิ์วิมล วิมโล เตรียมการ ศักดิ์สมุทร จิตฺตสํวโร ศิโร 
ศักรินทร ธมฺมวโร มุลนี ศาสตรา ชวนปฺโญ สุศรี ศุภชัย จิรธมฺโม ขันแกว 
ศุภชัย ปฺญาวโร อุทัยปุย ศุภฤกษ ฐิตธมฺโม ศิริพรรณ ศุภวัฒน กตคุโณ ชางทองคํา 
สกาว สุมโน นามแกว  สดใส สุเมโธ จันทพิมพ สถิตย ภูริปฺโญ วงศทรัพย 
สนัด คุณํกโร วินทะไชย สมชาติ วิสุทฺธสีโล หอมขจร สมชาย สนฺตจิตฺโต พระศรี 
สมชาย อคฺคธมฺโม จัตุพาณิชย  สมบัติ ฐิตสีโล ศรีสุจารย สมบัติ ปฺญาพหุโล รักจันทอง 
สมบัติ ภทฺทธมฺโม รักษาภักดี สมบัติ วิโรจโน โกษา สมบูรณ ติขิณพโล ศิริกิจ 
สมปอง มหาปฺโญ คําศรีเมือง สมพงศ รตนโชโต นาสุริวงศ สมพงษ ขนฺติพโล เทียมมาลา 
สมพงษ จนฺทปฺโญ จันทรปญญา สมพงษ อติภทฺโท ศรีเมืองเฮา สมพิศ โชติโก จอมคําสิงห 
สมภพ นรินฺโท แสงฉายา สมภพ สุจิตฺโต รินระทึก สมโภชน วรธมฺโม กองสําลี 
สมยศ ยโสธโร สิมลา สมร จนฺทปฺโญ มาลาหอม สมศักดิ์ จารุวณฺโณ รินฤทธิ์ 
สมศักดิ์ ธมฺมสโร บุญใน สมศักดิ์ สนฺตมโน ไชยแสนการ สมศักดิ์ สุมโน คําหาญ 
สมหมาย สุธมฺโม ฤทธิ์พันธ สมัคร ชาตเมธี เจริญศิร ิ สมัย สุจิตฺโต ประทุมทา 
สมาน ญาณเมธี เนตนางรอง สมาน สนฺตจิตฺโต เหลาเนตร สมารค ธมฺมปาโล ฮามคําไพ 
สมิง ปยธมฺโม กากแกว สมิทธิ์ วิสุทฺธิจิตฺโต แกวแสนคํา สยามรัฐ อกฺกปฺโญ แพนสมบัติ 
สรพงษ อุชุจาโร สิทธิจินดา สรศักดิ์ ภูริปฺโญ ศรีหาอินทร สราวุธ นิมฺมโล แสนเย็น 
สังวาร เขมธมฺโม เย็นรัง สังวิน ถิรธมฺโม วงศศรีอาจ สัญญา ฐิตธมฺโม สุยอย  
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สันตชัย ธมฺโมธโร ฤทธิ์ภาพ สันติ สนฺตจิตฺโต ชมภูพาน สันติ สนฺตจิตฺโต พูลสวัสดิ์ 
สันติ สนฺตมโน อามาตยพล สันทัด สุจิณฺโณ จิตบรรจง สามารถ นิปุโณ เถาวดี 
สารสินธุ นนฺโท นนทโส สาโรช ปยธมฺโม เอกอุ สําเนาว พลญาโณ อุทัยแพน 
สําราญ ภทฺทโก พันตัน สําเร็จ เตชธมฺโม สถิตยนา สิงหา เตชธมฺโม ทุมพิลา 
สิทธิชัย วิจกฺขโณ วุฒิพันธ สิทธิชัย สิทฺธิชโย ปฐภี สิทธิพร ปฺญาวชิโร แกวโยธา 
สิทธิพล ญาณธีโร ลี่อํานวยเจริญ  สิทธิพันธ จิรสุโภ ปรีเลขา สิริพันธ สิริธมฺโม ทองใบ 
สิริวัชร มหาปฺโญ ปลัดกอง สุข กุสลจิตฺโต อันนอก สุชาติ สุชาโต สุโพงโฮง 
สุชาติ อคฺคปฺโญ ฝางมาลา สุดเขต สุมโน พราหมณกระโทก สุทธินันท สุทฺธปฺโญ โคตรทาน 
สุทัศน ถาวรธมฺโม นะตะสัตย สุทัศน สนฺตจิตฺโต ตางสมบัติ สุทัศน สนฺตมโน สีเหมน 
สุทัศน สุทฺธจิตฺโต อนุสา สุธรรม สุธมโฺม ละโคตร สุปญ สุปฺโญ มาตรา 
สุพจน สุปฺโญ เยอสูงเนิน สุพัฒน ธมฺมธโร มลิวัลย สุพัฒน วิสุทฺโธ อันพาพรม 
สุภชัย สนฺตจิตฺโต เนื่องมัจฉา สุภาชัย ปฺญาทีโป แสนพินิจ สุเมธ สุเมโธ นิกุลประยงค 
สุเมธ สุเมโธ อาษาภา สุรเดช สุรเตโช นาคะพงษ สุรพงษ ปวโร เปาเงิน 
สุรศักดิ์ สุรปฺโญ ไกรวัน สุรศักดิ์ สุรสกฺโก แพงสองคอน สุรสิทธิ์ ปยธมฺโม นนตรี 
สุรัช ฐิตโสภโณ มาสโสภา สุริยา จารุธมฺโม มะเสนา สุริยา โชติปฺโญ ดาวะที 
สุริยา ปสฏโฐ บรรดาศักดิ์ สุริยา ปยสีโล สีกาลุน สุวรรณ คุณยุตฺโต ทุมมาศ 
สุวัจน วิมโล กงภูเวช สุวัฒน สุปฺโญ มะปญญา  สุวิทย ปยสีโล พาแกดํา 
เสถียร คุณสมฺปนฺโน พันธุสารคาม เสถียร อุปสนฺโต คําทุม เสรี ปฺญาธโร สวนสุข 
เสาร ปฺญาวชิโร หินกลาง โสมิน ธมฺมปาโล กุมาร หลา จนฺทโชโต จันทร 
หัตถชัย สุทฺธจิตฺโต ลาดหนองขุน ใหม วิสุทฺโธ ศรีแกว องอาจ อิทฺธิเตโช กองทอง 
อดิศักดิ์ ภูริปฺโญ พรหมโท อดิศักดิ์ อติภทฺโท ศิริวงศจักร อติพล อติพโล ฮิราตะ 
อธิป ภูริปฺโญ บุตรดา อนันต ญาณเมธี มาลี อนันต สุนฺทโร ศรีกุ 
อนันต สุวฑฺฒโน วีรวรรณ อนุจิตต สุจิตฺโต ฉิมงาม อนุชาติ วิริยธโร หอมขจร 
อนุชิต อคฺคธมฺโม พลศรี อนุภัทร คมฺภีรธมฺโม เอี่ยมใส อนุวัฒน มหาวิริโย วิริยะ 
อนุวัฒน สุธีโร พลบํารุง อภิชัย ชาตเมธี สวนดอกแกว อภิชาติ ติกฺขปฺโญ ภูสีฤทธิ์ 
อภิชาติ ภูริปฺโญ ทับทิมพราย อภิชาติ อภินนฺโท แผงออน อภิชิต อภิวฑฺฒโน ตีกา 
อภิเชษฐ จิรธมฺโม จันโสดา อภินันท อภินนฺโท ผลภิญโญ อภิรักษ อคฺคธมฺโม ภูดวงขวา 
อภิรักษ อภินนฺโท ประโกสันดัง อภิรัฐ สุเมธโส ธรรมสา อมรเทพ อมรธมฺโม วงศศรีสุข 
อรรถณพ อคฺคปฺโญ โมในยกุล อรรถพงษ อคฺคธมฺโม สุวรรณเรือง อรินทร ฐิตปรกฺกโม ทัพเจริญ 
อริยพงษ อคฺคธมฺโม ไชยเดช อัคเดช อคฺคธมฺโม จันทรเสน อังคาร ธมฺมสโร วิชาไชย 
อังไพร วฑฺฒโน แตงออน อาคาร ปฺญาทีโป ปองซาย อาจอนงค ฐิตธมฺโม สุตะนนท 
อาทิตย ทีปธมฺโม คงกลาง อานันท อานนฺโท คําสีแกว อาวุธ สุเมโธ ศรีสถิตย  
อิทธิพล สํวุฑโฒ สมศิลา อิศเรศ ฐิตธมฺโม สิงหรณ อุดร ธมฺโมโชโต มะเต 
อุเทน อินฺทโชโต ลาวงศ เอกชัย ธีรปฺโญ วงษปญญา เอกรินทร อธิปฺโญ สุขยอย 
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เอกลักษณ สิริจนฺโท จันทรจํานงค เอกวิทย เอกวิชฺโช หนูหวง เอนก อธิปฺโญ เช้ือชาติ 
เอื้อพงศ วิสุทฺธิปฺโญ ลิมปพนาสิทธิ ์ โอภาส มหาปฺโญ จํานงพันธ 
  
ภาคกลาง 
กนิษฐกันต สุวณฺณภทฺโท ศรีสุวรรณภัทร กมลวัฒน จิรวฑฺฒโน แทงพวงทอง กฤณ สุทฺธจิตฺโต เตียสุวรรณ 
กฤติพล ธมฺมทีโป อมรปยพงศ กฤษฎา วรธมฺโม อินทรจักร กฤษณะ มหทฺธโน โสธรประทาน 
กฤษดา ธมฺมจาโร ช่ืนชม กอเกียรติ ภูมิชโย ธนชัย กอบกิจ ปริปุณฺณสีโล เจริญสุข 
กันตภณ ถิรปฺโญ คีตวศิน กัมพล มนาโป พวงงาม กิตติ ฐิตธมฺโม ชมภูนิช 
กิตติชัย มหาปฺุโญ มลคล้ํา กิตติชัย สุเมโธ เอื้อเฟอ กิตติพงศ ปฺุญวํโส บุญมาแยม 
กิตติพงษ กิตฺติปฺโญ สงวนวงษ กิตติพงษ สุปฺโญ สุนทรจักรพงษ  กิตติรัตน โชติโก พลายงาม 
กิตติวัฒน กิตฺติวฑฺฒโน ศรีธนิตเกียรติ กิตติศักดิ์ โสภณจิตฺโต แสงสุวรรณ กิตินัทธ อติภทฺโท ชาวไรนาค 
กิติวัฒน ฐิตสีโล ธชีพันธ กีรติ ถิรวิริโย จําเนียรดํารงการ กูเกียรติ ปภสฺสโร สนธิเดชกุล 
เกียรติชัย สุทฺธจิตฺโต แซจิว เกียรติศักดิ์ วรปฺโญ ยุติธรรม ไกรฤทธิ์ สุทฺธปฺโญ เขื่อนคํา 
ไกรสร ฐิตวายาโม แกวพิน ขวัญชัย คมฺภีรธมฺโม เช้ือสมุทร ขวัญเมือง วิสุทฺธสีโล กําเนิดแกว 
ขันติ สนฺติธมฺโม สีเฟอง  เขียวเพ็ญพิษณู มหาญาโณ เสมทับ คเชนทร สุทฺธสีโล วริวงษ 
คเชนทร อุชุโก ถิ่นมาบแค คณิน นรินฺโท แจมเล็ก คทาเทพ สุเมโธ โบสิทธิพิเชษฐ 
คมสันต วรธมฺโม รัตนปญญา  คํารณ อุชุจาโร โพธิ์ดี  จตุรงค อิทฺธิโก เจริญรัตน 
จตุรภัทร อคฺคธมฺโม ผาติอภินันท จรัญ กนฺตสีโล พันธุศรี จักรกฤษณ เตชธมฺโม พรสุดาชัย 
จักรธร วรธมฺโม ใจบริสุทธิ์กุล จักรพล ถิรธมฺโม บุญสวาง จักรพันธ กุสลจิตฺโต สุนันท 
จักริช ชาคโร ชางทุงใหญ จินดา ปยธมฺโม ตาทองศรี จิรภัทร จิรวฑฺฒโน วรรัฐกฤติกร 
จิรวัฒน จิรวฑฺฒโน สกุลสม จิรวัฒน จิรวฑฺฒโน เหลืองวิพัฒน จิรายุ อภิปุณฺโณ อนเพ็ง 
จีรพันธ จิรธมฺโม ธรรมาภิมุข จีระ สุทฺธธมฺโม มากบุญงาม จีระศักดิ์ ชนาสโภ เขาทอง 
จุมพล สุธมฺโม พรมโต จุมพล อุตฺตโม อุดมกาญจนานนท เจริญ ฐิตคุโณ เขียงออน 
เจษฎา อภิวฑฺฒโน รุจยากรสกุล เจษฎาภรณ สุธมฺโม ช่ืนเจริญ ฉลอง ลาภสมฺปนฺโน ยังอยู 
ฉัตรชัย ธมฺมสุทโธ ศรีอุนดี เฉลิมพร อธิปฺโญ สุรภาพ เฉลิมวัฒน ชยวุฑฺโฒ สงวนพานิช 
ชนชนะ ชินวํโส ตันวิทยา ชนมวรรธน ถิรปฺโญ เยือกเย็น ชลนธี โรจนญาโณ ชาวนาปา 
ชลากร อุชุจาโร สุคนธศิร ิ ชวลิต ชวลิโต คะสีทอง ชวิกร มหาปฺโญ วาทีนุกิจ  
ชัชชัย อิทฺธิเตโช รุงเรือง ชัชวาล นนฺโท สุขพัฒน ชัยชาญ อุปลวณฺโณ พูลบัว 
ชัยพร พฺรหฺมโชโต เกจุน ชัยรัตน อคฺคปฺโญ อินทรเผื่อน ชัยรัตน อิสฺสโร ทองมณโฑ 
ชัยวัฒน มหามงฺคโล ตุมพลอย ชัยศีรินทร สุขถาวโร สุขสถาพร       ชัยอนันต กิตฺติปาโล ศศะรมย 
ชาญชัย รัตนโชโต ลิ้มรัตนพันธ ชาญณรงค อคฺควณฺโณ พูพะเนียด ชาตรี อคฺคปฺโญ คํามณี 
ชานุ อชิโต คงวัดใหม ชาย อคฺคธมฺโม ปยะวรรณางกูล ชํานาญ อุกฺกฏฐวิริโย ใจเยือกเย็น 
ชินธัตถ ชยธมฺโม ไชยพินิจสิริ ชูเกียรติ มหทฺธโน อยูคงดี เชฎวุฒิ มหาปฺโญ ขุนสายทอง 
เชษฐพัฒน เชฏฐสุทฺโธ สุทธิวาทนฤพุฒิ   เชาลิต ธมฺมโชโต ชุดา เชาวลิต ฐิตเขโม อินทไทร 
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เชิญยศ ฐิตวิริโย ชาคริยานุโยค ไชยกิจ ขนฺติสมฺปนฺโน ขาวประเสริฐ ฐาปกร สุมงฺคโล วิภากูล 
ฐิติศักดิ์ จนฺทโชโต จันทรประภากุล ณพพร กลฺยาโณ วัฒนอาภรณชัย ณรงค สุวณฺโณ ชางสอน 
ณัฎฐพล อุปสนฺโต สังขทอง ณัฐ ปฺญาธโร โฉมดี ณัฐพงศ เขมปฺโญ โชติรัศมีศิริ  
ณัฐพงศ โชติปฺโญ มลคล้ํา ณัฐพงศ สุปฺโญ วิศิษฐกิจการ ณัฐพงษ กิตฺติธโร ประภานิชยการ 
ณัฐพร กิตฺตินนฺโท สอดสุข ณัฐวุฒิ ฐิตธมฺโม วงษดอกไม ณัฐวุฒิ ปฺญพโล ลพสถิตย 
ดนัย ฐิตธมฺโม พุทธนา ดนัย ธมฺมจาโร สุขพัฒน  ดนัย อคฺคธมฺโม โฉมชื่น 
ดัสสกร ฐิติธมฺโม สุขพัฒน ดํารงค ยโสธโร หมื่นขจร ดํารงศักดิ์ วุฑฺฒิธโร กอเกษมพร 
ดํารงศักดิ์ สุทฺธจิตฺโต แกวใส ตฤณกร กลฺยาโณ บูรณสิงห ตอเกียรติ จิตฺตโสภโณ รําพึงจิตต  
ทชากร อฎิฺวณฺโณ มณฑาสุวรรณ ทนงค ธมฺมโชโต ช่ืนชม ทนต ปฺุญวฑฺฒโน สายฉิมโฉม 
ทยากร โชติปฺโญ ทองนอย ทรงวรรธน สุธมฺโม สุชาติอุดมสาน ทรงวุฒิ ปฺญาธโร สายทอง 
ทวิช ขนฺติมโน ชังคมานนท  ทศพร เตชปฺโญ อินคลา ทศพล สติสมฺปนฺโน ช่ืนชม 
ทองสุข ปฺุญสุวณฺโณ พูลทวี ทิพย ฐิตกุสโล เศรษฐสระ ทิวา วิจิตฺโต ทูลยอดพันธ 
ธนกฤษ โฆสปฺโญ ธเนศธนาธร ธนพล สุธมฺโม ศรีสวาท ธนภัทร ยุตฺตโยโค ภูรุงเรือง 
ธนวัฒน ธนวฑฺฒโก ผลิเจริญสุข ธนากร เขมจิตฺโต บุญพระ ธนิตย ญาณธโร เบี้ยวปล้ืม 
ธรรมนูญ กิตฺติธโร แซลี้ ธรรมรัตน ฐานวโร ทวีนุช ธรรมรัตน สุจิณฺโณ ถือเย็น 
ธรรมเลิศ ถิรธมฺโม กุลจิตติคงทวี ธวัชชัย ชิตมาโร กาวีจันทร ธวัชชัย ปฺุญภทฺโท คอมสิงห 
ธัชวัตร อคฺคปฺโญ หรรษาภิรมยโชค ธิติกร ธีรปฺโญ บุญคุม ธีรเดช ธีรเตโช ยิ่งวิริยะประพันธ 
ธีรพงศ ธมฺมสาโร สวยงาม ธีรพงศ ธีรปฺโญ ไทยปรีชา ธีรพงษ ธีรวํโส เกิดรวมบุญ 
ธีรพันธ ธีรวโร ยั่งยืน ธีรยุทธ สุวีโร ชูราศรี ธีรวุฒิ ภูมิธีโร ชลประยูร 
ธีระรัฐ ธีรปฺโญ ทองบุญมา ธีวานนท อติคุโณ ศรียิ่งพงศ นคร กิตฺติปฺโญ แซลี้ 
นคร สิริภทฺโท ธรรมรัตนชัย นปกรณ ปฺุญธโร บุญสง นพดล เขมกาโร สงวนพันธุ 
นพดล อธิปฺุโญ นําประดิษฐ นพปพรรณ เขมจิตฺโตสาธุธรรม นพพล กิตฺติกุโล เอื้องกิตติกุล 
นรเทพ ปณฺฑิโต ศรีสวัสดิ์ นรวัฒน กิตฺติภทฺโท อุนพันธุ นรินทร กิตฺติสาโร พุมดียิ่ง 
นรินทร จิรสุโภ เถื่อนไฮ นรินทร สุทฺธมโน บุษยา นรุฒน กิตฺติสาโร คนยงค  
นฤดล ขนฺติวโร คุมไพรี นฤนาท อคฺคธมฺโม จันทรลอยนภา นักรบ กิตฺติภทฺโท ศรีสนิท  
นันทพล สุนนฺโท กระโหทอง นาวิน สนฺตจิตฺโต จิตสงบ นิกูล อคฺคปฺุโญ แซลิ้ม 
นิคม จิตฺตปุญโญ ทับยาง นิตย ธมฺมปาโล สวางจิตร นิติธร สกฺโก ทาวลา 
นิติศักดิ์ อติภทฺโท ชุติสาจารย นิธิ ธมฺมวีโร วีระพัฒน นิธิศ อุชุโก สุขเกษม  
นิรพล ธีรวโร จวงสอน นิวัฒน ถิรสีโล อบมาลี นิสิต วรมงฺคโล อุณหเลขจิตร 
นุกูล อุชุจาโร ตรียาวุฒิวาทย นุธิพงศ ฐิตกลฺยาโณ เหลืองทวีทรัพย นุสรณ รตนโชโต ชางโต 
บรรชา โฆสนาโม ทองดอนโต บวร ปวโร อยูญาติมาก บวร สุจิตฺโต สุขโพธิ์เพชร 
บวรชัย วิสุทฺธสีโล วงศพันธทอง บวรพจน โกวิโท ชางเสนาะ บัณฑิต ปณฺฑิโต นักคุย 
บัณฑิต ปณฺฑิโต รัตนรักษ บุญเกื้อ ลาภสมฺปนฺโน เกทอง บุญเชิด อชิโต หวยหงษทอง 
บุญโชติ สุทฺธจิตฺโต เคียงสุวรรณ บุญมี ธมฺมวโร มอบจัน บุญยืน กิตฺติปฺุโญ จันทรละมูล 
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บุญเลิศ เตชพโล สรงกระสินธุ  บุญสง สุทฺธสีโล เคียงกิติวรรณ บูรณิศ มหาปฺโญ ธนรักษ 
ปกปอง นิปโก ศศิโรจน ประกิจ เขมาภิรโต สังขกลิ่นหอม ประจักษ สิริธมฺโม ศรีทับทิม 
ประชุม อภิปุณฺโณ ใจเยือกเย็น ประณัฐ กิตฺติสาโร สุวรรณเนตร ประทวน ธมฺมโชโต บุญสิน 
ประทีป ธีรวํโส กอเกษมวงศ ประทีป สฺญโม เปยแกว ประพนธ ขนฺติมโน ธนจินดานนท  
ประพันธ กิตฺติธโร ฮวบบางยาง ประพันธ วรปญโญ รุงแจง ประยูร สุวีโร พูลผล 
ประวิทย สุชีโว ศักดิ์บุญญารัตน ประสบชัย สนฺติปาโล ยมกวาง ประสาท ปยธมฺโม ทิมทอง 
ประสาร มหาลาโภ สุสัณกุลธร ประสิทธิ์ ปฺญาวุโธ อินทรบํารุง  ประสิทธิชัย สนฺตกาโย ปฐมวงศธนาวุฒิ   
ปรัตถกร โฆสนาโม บุญสง ปริญ ฐิตธมฺโม อนุกูลธรรมโชติ ปรีชา ธนวฑฺฒโน จินตธนาวัฒน 
ปรีชา ลาภิโก สามงามเอี่ยม ปรีชา สิริปฺโญ มรกฎจินดา ปญญา ปฺญาวชิโร ศิริทรัพย 
ปญญา ภูมิปฺโญ ทองแท ปติพงษ สุทฺธจิตฺโต ศิริพันธ ปนะ ธมฺมทีโป รุจิวิพัฒน  
ปยณัฏฐ ปยสีโล ศิวปราชญ ปยะ ชุติปฺโญ อัมพะปา พงศธร ฐิตืสีโล ฮวดเชี่ยวชาญ 
พงศศิษฎ มหาคุโณ เต็มเปยม พงษเทพ ธมฺมเทโว เจริญสุข พงษศักดิ์ สนฺตกาโย จันทรคําฉาย 
พงษศิริ มหาคุโณ เกตุษา พนม กิตฺติโก แตงจั่น  พยุงศักดิ์ โกสโล ตุมภู 
พรเทพ วายาโม บูชา พรหมินทร กิตฺตปฺโญ กําเนิดแกว พรากร อคฺคปฺโญ แกวพิจิตร 
พลธร ขนฺติธโร รักใคร พสิษฐ สุภทฺโท วรวัฒนาชัยนนท พัลลภ รตนวณฺโณ ช่ืนชม 
พาศน ฐิตวาสโน ปทมเบญจกุล พิชัย สุวีโร ช่ืนชม พิชิต ญาณธีโร ใจเยือกเย็น 
พิชิต สิริธมฺโม ชัยมาลา พิเชษฐ ฐิติญาโณ โชคเกรียงไกร พิทนุ ปยสีโล ยันตรีสิงห 
พิทยา มหาวิริโย หวังโพลง พิภพ ปฺญาโภ บุญประเสริฐ พิษณุ เตชสี เอกคณาลักษมี 
พีรดนย ธนปฺโญ สาวทรัพย พีรพงษ ฐานวีโร พุกยิ้ม พีระพงษ ธมฺมธโร ธีระภากร 
พีระพงษ วีรวํโส วงษตานี พีระพันธ คุณวีโร พุกยิ้ม พุทธิชัย พุทฺธวิริโย ศิริวัฒนานุกูล 
เพิ่มศักดิ์ สนฺตจิตฺโต มณีโชติ ไพฑูรย โกสโล เทียนทอง ไพฑูรย เขมวโร ใจเยือกเย็น 
ไพฑูรย อคฺคธมฺโม ขุนวิเศษ ไพบูลย กตปฺุโญ ทองตัน ไพบูลย ขนฺติโสภโณ ขวาพล 
ไพบูลย ปโยโค ชาวนาปา ไพรสน ขนฺติวโร ทองวิจิตร                ไพโรจน คุณวฑฺฒโน วรวัฒนานนท 
ไพโรจน วรธมฺโม รัตนธิติ ภัคพงษ ฐิตคุโณ พุมฉัตร ภัทร กิตฺติวฑฺฒโน ฉายเพิ่มศักดิ์ 
ภาณุ นิปุโณ ยังเดิม ภาณุ อินฺทวีโร เอกปจจุคมณ ภานุวัฒน อติภทฺโท เกิดเจริญ 
ภาสกร ธมฺมรกฺขิโต สุขพัฒน ภิญโญ อติภทฺโท สุวรรณนที ภูมิพัฒน ฐิตปฺโญ เจริญ 
ภูมิสิทธิ์ ชุติปฺญโญ สุขใสบูลย ภูมี โชติปฺโญ เลาหภูติ มงคล โฆสธมฺโม ทองนอย 
มงคล จิตฺตสํวโร สุมหิรัญ มงคลชัย โชติปฺโญ เหลางาม มนตรี ลาภสมฺปนฺโน อาจสาลี 
มนัส กนฺตสีโล ฮวดเชี่ยวชาญ มนัส คมฺภีรธมฺโม เพ็งเรือง มนัส ปุณฺณวุฑฺโฒ แกวกลิ่น 
มานนท ปโยโค สังกลิ่นหอม มานพ จิรวฑฺฒโน เกตุบุญเหลือ มานิจ นนฺทิโย สุขสมกิจ 
มานิต สนฺตมโน ออนชอย มานิตย รตนวณฺโณ แตงจั่น มาโนช ธมฺมทีโป เกิดหวยชิน 
มาฬส ธมฺมธโร จันทร ยศไกร ยโสธโร ยอดแกว ยศพล ฐิตขนฺติโก สินารุณ 
ยศพล มหายโส เติบโต ยุทธนา ฐิตปฺุโญ ต้ังมั่นอภิธรรม ยุทธนา ธมฺมธโร ยอดแกว 
ยุทธนา ธมฺมธโร สะอาดแกว ยุทธภูมิ สิริปฺุโญ พณิชยพิบูล ยุทธวีร โชติวโร นนทประสาท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149

ยุทธศักดิ์ ฐิตสุโภ พรมโต รักษิต ธีรปฺโญ หงษสะอาด รังสี ปฺุญรํสิโก ควรชม 
รัตนชัย ธนปาโล แตงเที่ยง เริงชัย อภิปุญโญ จันทวงศ ฤทธิ์ สีลธโร เภาจี๋ 
วรกิจ นนฺโท ใจดี วรนาถ ฐิตปฺโญ ลพสถิตย วรนาท นราธิโป เปยโสม 
วรพัฒน ฐิตคุโณ ทรัพยนัทธมณี วราชัย ชุตินฺธโร ทองใหญ วลานนท เขมจาโร สุขสมบัติ 
วสันต ถิรจิตฺโต ผลิเจริญสุข วสุ ขนฺติโก สงวนพันธุ  วัชระ ติกฺขปฺโญ เช้ือโชติ 
วัชระ ธมฺมสาโร นิ่มเปา วัฒนา พลปฺุโญ ผลทวีชัย วัฒนา สุขวฑฺฒโน มณีสุข 
วัฒนา สุจิณฺโณ ยานะ วันวิวัฒน ชยวฑฺฒโน อวยชัย วัลลภ ฉวิวณฺโณ ทองนอย 
วิชัย วิสารโท ออนชอย วิชัย สปฺปฺโญ รื่นเกิด  วิชัย สุจิตฺโต นามโชติ 
วิชา อิทฺธิวโร ประเสริฐแชม วิทยา กิตฺติภทฺโท เพ็งกลัด วิทยา ปยธมฺโม อุปสาร 
วิทยา อตฺตโม สายใจ วินัย ฐานิสฺสโร ฐิตตะมัย วินัย วิจิตฺโต จาคีไพบูลย 
วินิจ สปฺปฺโญ ใจบุญ วิบูลย เตชพโล ภูมิรินทร วิบูลย ธมฺมปุณฺโณ ภูพุกภ 
วิมล สิริมงฺคโล อิ่มแสง วิรัติ อชิโต สงวนพันธุ วิริยะ ปฺุญวิริโย มีศรีสุข 
วิโรจน โกวิโท จันทรชุม วิโรจน จตฺตมโล ฉายทองคํา วิโรจน อาทโร งามพริ้ง 
วิวัฒน ฐานุตฺตโม เพ็งกลัด วิศรุต ธมฺมธโร ปนคณาผล วิษณุ อานนฺโท แซจิว 
วิสุทธิ์ วิสุทฺโธ รุจิวิวัฒน วิสุทธิวิทย ธมฺมธโร ลิ้มวรรณดี วิสูตร โชติปฺโญ ชูสาย 
วีรพจน ธมฺมวโร จิตตเจนการ วีรพล ฐิตวีโร ตะกอง วีรพล วีรพโล ศรีชะอุม 
วีรพล สุทฺธปฺโญ ศรีบัวทอง วีรวัฒน มหาวิริโย ความเพียร วีรวิทย จิตฺตทนฺโต กล่ําเจริญ 
วีรศักดิ์ ปวโร เบี้ยวทุงนอย วีระชัย กิตฺติสาโร หอมตลบ วีระพงษ พลวฑฺฒโน เตชะวิเศษ 
วีระพล ธมฺมปาโล จําเริญ วุฒิชัย ขนฺติสุโภ ปลื้มมีชัย วุฒิชัย ฐานวุฑโฒ สวางจิตร 
วุฒินันท ธนปฺโญ ชูทรัพย เวชิต นนฺโท เหลืองสมานกุล เวสารัช มหาปฺุโญ ตรีโชติ 
ศรนรินทร วิจิตฺโต คมขํา ศรัญู มหาวิริโย เจริญโห ศรัณย มหาปฺโญ ช้ันไพศาลศิลป 
ศรายุทธ มหาคุโณ อุนศิริ ศราวุฒิ ญาณวีโร บุญรอดเลิศวงศ ศิระ มหาวีโร หวยหงษทอง 
ศิริ ฐิตสกฺโก เชาวนศิริ ศิลา เตชธมฺโม เหลืองสมานกุล ศุภชัย โอปกฺกโม เหลางาม 
ศุภลาภ ปฺญาธโร ภาสุรวณิช สนธิชัย อติภทฺโท สงวนสัตย สมเกียรติ ขนฺติธโร แสงโต 
สมเกียรติ ฐานกโร นามาบ สมคิด ยสชาโต ทับทิมทอง สมชาย ชุติปฺโญ มหาเจริญ  
สมชาย ฐิตมงฺคโล หอยสังข สมชาย ปยสีโล พวงสมจิตต  สมชาย ปยสีโล ลุมสอย 
สมเด็จ คมฺภีรปฺโญ สิงหคําราม สมพงษ ธมฺมปาโล อมรปยพงศ สมภพ คุณวโร คงมา 
สมภพ อคฺควณฺโณ นิลวร สมโภชน นนฺทสาโร เหลาทองดี          สมวิสิทธิ์ อคฺคธมฺโม ศิรริัตนไพจิตร 
สมหมาย สุทฺธจิตฺโต รักษวงศ สมาน ขนฺติสาโร วงษา สรณ อนุตฺตโร แตงเที่ยง 
สรัณ วีรพโล มวงมิ่งสุข สราวุฒิ วิสารโท มีภูครัง สหชัย อคฺคธมฺโม แกนสวาสดิ์  
สันติ จิตฺตทนฺโต สารสุวรรณ สันติ ปฺญาวุโธ ชูนิล สันติ สนฺติกโร อุนราด 
สันติภาพ มงฺคโล สอนพา สัมพันธ คมฺภีโร ชาวนาฝาย  สาธิต อจฺจาทโร บุญสิน 
สามารถ มหทฺโน กุลพานิช สายชล ธมฺมสิกฺขโก บุญผาย สายชล ปริปุณฺโณ บุญสวาง  
สายชล อุตฺตโม มหาเจริญ สาโรจน ธมฺมิโก สิริมณีวรรณ สําเริง ปวโร พูสุภา 
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สิงหา สีหวีโร คงแถลง สิทธิชัย จิรสุโภ สุขพิพัฒน สิทธิชัย มหาวีโร ช่ืนชม 
สิทธิเดช คุณยุตฺโต เอกจีน สิทธิเดช ธมฺมโสภโณ แจงใจ สิทธิพงษ ฐานวุฑฺโฒ ศิวพรอนันต 
สิปปนันท ฐิตสีโล สัตบุรุษาวงศ สิริชัย ปฺญาคโม รมโพธิ์ธารทอง สีรักษ อภิมงคฺโล สายสุดตา 
สุกนตธี ฐิตมโน พวงแกว สุกิตต สุกิตฺติโก จรัสชัยวรรณา         สุจิตร สุจิตฺโต อนหลํา 
สุชน เขมวํโส กอเกษมวงศ  สุชาติ กิตฺติธโร เกาลิ้ม สุทธิเกียรติ ชุติปฺโญ สุทธิพงษคุณ 
สุทธิศักดิ์ สุทฺธสโีล ทองมี สุทน ปภสฺสโร ทองคํา สุเทพ อคฺควณฺโณ ปฐมชัยอัมพร 
สุพิศ ปฺุญกาโม อิ่มใจ สุภาพ ถิรธมฺโม ไหลสุพรรณวงศ สุภาพ ภูริปฺโญ เณรนอย 
สุเมธ สุเมโธ มงคลโพธ สุรชัย ขนฺติพโล บุญสวาง  สุรชัย ปฺญาวุโธ จารุกร 
สุรชาติ สุรชาโต ปยทัศนานนท สุรเชษฐ ฉนฺทธมฺโม สุขพัฒน สุรเชษฐ มหาลาโภ นวลรัตน  
สุรเดช สุรเตโช จิระรัตนพิศาล สุรพงษ ผาสุโก เปยโสม สุรศักดิ์ เตชพโล สมศรี 
สุรศักดิ์ ธมฺมกาโม ปนอินทร สุรัตน กิตฺติคุโณ เอมออน สุรัตน สุธมฺโม พวงพรอม 
สุวรรณ ขนฺติสาโร เปยโสม สุวัฒน สุวฑฺฒโน พิทักษไทรทอง สุวัฒนชัย กตกุสโล จิตสงบ 
สุวิทย ฐิตญาโร ทองเกิด สุวิทย ฐิตธมฺโม พัฒนสุวรรณา เสนห ขนฺติสุโภ นิ่มโพธิ์ทอง 
โสภณ โสภโณ จันทรกลิ่น หยวก มหามงฺคโล แตงจั่น หรรษา ธมฺมโชโต ขวัญโต 
หัสดินทร สิริปฺโญ ชังฆมานนท องอาจ สนฺตจิตฺโต ศรีสมุทร อชิรวิทย ฐิตสีโล ปฐมลิขิตกาญจน 
อดิเรก โชติโก สวนทอง อดิเรก ฐิตสีโล พรอารักษสกุล อดิศร อติปฺโญ แยมเกษม 
อดิศักดิ์ สิริวฑฺฒโก เลิศวลัยรัตน อดิศักดิ์ สุจิตฺโต ชะขันเงิน อติศักดิ์ สํวโร ทรัพยเพิ่ม 
อนันต สุนฺทโร นวลปรั่ง อนุชัย วรมงฺคโล นิเวศนปฐมวัฒน อนุชา กิตฺตปฺโญ จันทรสวาง 
อนุชา ฐานิสฺสโร กิตติบุญวัฒน อนุชา สิริมงฺคโล พวงกลิ่น อนุชาติ สุทฺธสีโล บุญทองมี 
อนุพงศ จิรวฑฺฒโน งามรุงกิจ อนุรักษ ธมฺมวุฑฺโฒ วิทางจีน อนุรักษ มหานาโค เจียวลามเนตร 
อนุรักษ มหาปฺุโญ ภูศรี  อนุราช สุจิณฺโณ ช่ืนชมใจ อนุวัฒน กนฺตปฺโญ โพธิ์สีดา 
อนุวัฒน ขนฺติจิตฺโต เกาลิ้ม อนุวัฒน ฐิตคุโณ นิลเปลี่ยน  อนุวัฒน สุทฺธสีโล เศวตวรชัย 
อนุสรณ วฑฺฒโน สงวนรักษา อภิชาติ กตคุโณ สงแก อภินันท โชติปฺโญ นุชเครือ 
อภิรัฐ รกฺขิตธมฺโม สวยอารมณ อภิรัฐ วิสุทฺธสีโล ประศาสตรอินทาร อภิวิทย ธมฺมวิชฺโช ทูลยอดพันธ 
อมรชัย สุรปฺโญ จิตสงบ อมรพงศ มหาปฺโญ แผลงปาน อมรศักดิ์ สุรปฺโญ วงจั่นแกว 
อรรณพ ลาภิโก พินจันทรพร อรรณพ สุมโน มาตะโก  อรรถพล ธมฺมสาโร วองสวัสดิ์ภักดี 
อลงกรณ กนฺตธมฺโม จรัสสุริยา อัครพงษ จิตฺตสํวโร วิสารทพงศ อัมพร สิริวณฺโณ ทองนุช 
อัมพร สุทฺธสีโล ขุนสะอาด อัยการ ธมฺมปาโล ปานจอน อัศนัย ฐิตสีโล ถิ่นมาบแค 
อาคม จนฺทโชโต ไมเหลือง อาคม สุชีโว ภูผึ้ง อาณัฐพงศ ธีรโชโต เขียวเพ็ญ 
อานันท สิริจนฺโท บุญสิน อานัส จตฺตมโล บุญสงเจริญ อํานวย ฐิตมโน ปทุมารักษ 
อํานาจ จารุวณฺโณ ศกุนะสิงห อิทธิชัย ขนฺติสุโภ แสงศิริวุฒิ อิทธิพันธุ อิทฺธิวฑฺฒโน ศุภธนพัฒน 
อิทธิสินธุ สุทฺธปฺโญ สืบสินธุ  อุทัช ถิรปฺโญ สรรคสรางเจริญ อุรุพงษ สุจิตฺโต จิตตจรัส 
เอก ขนฺติธโร บุญเคลือบ เอกชัย คุณากโร คําพัน เอกดนัย สิริสุโข คําวงศปน 
เอกรัตน กิตฺติปาโล จันทรทุงใหญ เอกลักษณ ธีรปฺโญ ศรีกกเจริญ เอกลักษณ ผาสุโก สายทอง 
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เอกวัฒน วรธมฺโม ออนสด เอนก กนฺตสีโล ออนสด  
   
ภาคใต 
กมล ธมฺมธโร ศิริมุสิกะ กรัณย ปยสีโล สุวรรณคง กรีฑา วสโภ แสวงการ 
กฤษณ กนฺตสีโล ยางทอง กลยุทธ ธมฺมวโร เลี่ยมคง กองเกียรติ  ติกฺขวิริโย สนิทมิสโร 
กานต โชติปฺโญ เกิดมณี การุณย ติกฺขวีโร สาสุธรรม กิตติ กิตฺติโก แกวเจือ 
กิตติกร กิตฺติภทฺโท ไชยจิตร กิตติคุณ กิตฺติคุโณ แกวมณี กิตติเชษฐ สุเมโธ เขียวจันทร 
กิตติพงษ สุภทฺโท ชนะสิทธิ์ กิตติศักดิ์ สุจิตฺโต อินทพุทธ กิตติศักดิ์ อติภทฺโท อัจฉริยวัฒน 
กิติพันธ ภทฺทธมฺโม สัญญากิจ กิติศักดิ์ ฐานวีโร จิตตระกูล กิติศักดิ์ สุจิณฺโณ มีทอง 
เกริกกฤต ปริชาโน รุจิระยรรยง เกรียงไกร กตคุโณ สกุลแพทย เกรียงศักดิ์ วรวฑฺฒโน ศรีงาม 
เกษม โกวิโท หวานจิตร เกียรติชัย สุเมธโส หนูตะพงศ เกียรติศักดิ์ สิริมงฺคโล ชายวงศ 
โกวิท โกวิโท ศิริมุสิกะ โกศล โกสโล แปนเนียม ไกรสร กนฺตปฺโญ จิตรักธรรม 
เขียว ภทฺทโก นวลเจริญ คมสันต คุณสมฺปนฺโน สุขชาญ คมสันต อธิจิตฺโต จันทศรี 
ครรชิต โชติปฺโญ อนุกูล คีรินทร สุทฺธมโน แสงคํา จงรัก กิตฺติโก ละเอียดแกว 
จรัญ คมฺภีรปฺโญ ทัศสโร จรัญ อุปสโม พรัมมะณี จรัส ขนฺติโก ศิริอักษร 
จริวัตร ธนปฺโญ สิริรัตน จรูญศักดิ์ คุณงฺกโร สุวรรณตรา จักพงศ สุเมโธ อินทมาศ 
จักรกฤษ มหาปฺโญ ศรีภักดี จักรพงศ มหาปฺโญ ชวยทอง  จักรพงษ อคฺคธมฺโม ดวงแกว 
จักรินทร อชิโต ขุนพวง จํานันท ฐิตธมฺโม ขาวศรี จําเนียร อธิปฺโญ กาญจนานิล 
จิรพงษ จิรสุโภ เซงเข็ม จิรศักดิ์ จิรสุโภ ทองอุน จิระพงศ จิรสุโภ มูสิกศิลป 
เจริญ อุชุจาโร จันทะภาโส เจศดา วฑฺฒโน งามขํา เจือ ขนฺติพโล สุวรรณรัตน 
ฉลอง อธิปฺโญ ภูนุชอภัย ฉลาด โกสโล สุขอนันต ฉัตรชัย กิตฺติภทฺโท ทองสม 
ฉัตรชัย โชติโก ปญญาอัจฉรากุล ฉัตรพล ปฺญาธโร แกวพล เฉลิม ปุริสุตฺตโม คงเจริญ 
เฉลิมเกียรติ จิตฺตทนฺโต แกวชะโน  ชนก นาโค พลาภรณ ชนุน เขมโก ทวีทรัพย 
ชวลิต ชยธมฺโม พูลขาว ชัชวาล ฐิตธมฺโม สรเสณี ชัยชาญ ชวโน ทองถม 
ชัยนเรศ วิสุทฺธสีโล พูลชู ชัยรัตน อติพโล สุภาพ ชัยฤทธิ์ ฐิตคุโณ เมตตา 
ชัยวัต สุเมโธโส เหล็กเพ็ชร ชัยสิทธิ์ ติกฺขปฺโญ นวลน่ิม ชาตรี ขนฺติธโร ขวัญทอง 
ชํานาญ กุสลจิตฺโต นิ่มนวล ชิด ชวนปฺโญ จันทบุรี ชิตพล ฉวิวณฺโณ จิรัตน 
ชุมพล ปฺญาวุฑฺโฒ พุทธพฤกษ ชูชาติ ติกฺขวายาโม คงศรี โชคดี อติภทฺโท เพชรคง 
ไชยา ชวนปฺโญ ชฎารัตน  ไชยา ปฺญาวโร รอดสุวรรณนอย ฐนพงษ กนฺตวณฺโณ รัตนนุพงศ 
ฐิติศักดิ์ สิริจนฺโท ชุมทอง ณฐดนัย กตคุโณ หนูอุไร ณรงค มงฺคโล เกลี้ยงเกตุ 
ณรงคฤทธิ์ เขมํวํโส จันทรแจมศรี ณรงคฤทธิ์ ธีรปฺโญ เจื้อจุย ณรงคศักดิ์ ยโสธโร สุขขอด 
ณวัฒน กิตฺติภทฺโท ศาสนประดิษฐ ณัฐพงษ กตคุโณ วัชรบุญญา ณัฐพล เขมจาโร จุลิวรรณลี 
ณัฐวุฒิ ปฺญาวุฑฺโฒ สมพรหม ดวงดี ปฺญาโภ ชูแกว ดิเรก ปยยวณฺโณ กาญจนประดิษฐ 
ดิศานุรัตน คุณงฺกโร รักนวล เดช โชติธมฺโม เลื่อนเพ็ชร เดชดวง เตชธมฺโม สุวรรณเภสัช 
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เดชา เตชพโล ศรีแสงแกว ตระกูล โชติโก ชัยโชค ตรีภพ กลฺยาโณ แกวมณี 
ตรีอุดม ติกฺขปฺโญ บอวารี ไตรเทพ สิริปฺโญ นงคนวล ทนงศักดิ์ จิตฺตสุโภ แซลิ่ม 
ทรงศักดิ์ ขนฺติจิตฺโต แกวอินทร ทวี ธมฺมธโร วงศสุริยามาศ ทวีรัชต จิรวฑฒโน มากรักษ 
ทอง กาญจนวณฺโณ ชูเนียม ทะนงศักดิ์ สุทฺธสีโล แยมจิตต ทีปวัต อคฺคธมฺโม ชาวสวน 
ธงชัย กิตฺติภทฺโท ฉิมเอื้อ ธงชัย ฐานิสฺสโร พงศาวดาร ธนพนธ ฐิตธมฺโม จิตวิบูลยเ 
ธนวิทย ธนปฺโญ จิตรักธรรม ธนา ธมฺมธโร อางแกว ธนากร กิตฺติคุโณ มุสิเกต 
ธนากร รุจิตธมฺโม สังขสวัสดิ์ ธนิต สุจิตฺโต แกวชูชวย ธรรมนูญ หฏฐจิตฺโต ไขนุม 
ธวัชชัย กตคุโณ ศรีทอง ธานนท กิตฺติโสภโณ สิกขะพันธ ธานี รตนปฺโญ มนตรีวงศ 
ธํารง จิรวฑฺฒโน มีสังข ธํารงค ธมฺมโชโต สมศักดิ์ ธิษัณย ยสชาโต สงศิริ 
ธีรเดช ธีรปฺโญ บุญยัง ธีรเดช ธีรวโร จระมาศ ธีรพงศ ธีรปฺโญ เงินจันทร 
ธีรยุทธ ธีรปฺโญ สุขราษฎร ธีรยุทธ ธีรภทฺโท กรับฉิ่ง ธีรรักษ ธีรปฺโญ เรืองฤทธิ์  
ธีระ ธีรปฺโญ จันทรเมือง ธีระ อุชุโก สรอยสุวรรณ ธีระศักดิ์ ธมฺมาวุโธ มัสยา 
ธีระศักดิ์ ธีรปฺโญ มาศตุเวช ธีระศักดิ์ ปฺญาธโร ทองเกต นคร กตคุโณ ดาวเรือง 
นนท นนฺทโก หนูปลอด นพดล ชาตเมโธ สุวรรณจิตต  นพนนท โกสโล เจริญผล 
นพพล วฑฺฒโน แกวสลับนิล นพรัตน กิตฺติฐาโน พุทธบัญชรกุล นรเศรษฎร เตชธมฺโม แซโคว 
นรเศรษฐ ธีรปฺโญ จันทรประมุข นรานนท อานนฺโท สุขโน นราวิชญ ถิรวิริโย เพชรสุด 
นเรศ อคฺคธมฺโม บุสโร นฤเทพ เตชปฺโญ วงศนุสิทธิ์ นฤเทพ พิมฺพสิริ บุญจังหุน 
นฤพงษ ปยวณฺโณ วงศสุวรรณชาตรี นันทกุมาร อุตฺตมปฺโญ ทิพยมณี นันทวัฒน อติสโย เปดทอง 
นาถพงศ ฐานธมฺโม ชนะสิทธิ์ นาวิน ปยธมฺโม นินวารี นําพล อติพโล ภูนุชอภัย 
นิกร ชาตเมธี ทองสง นิคม โชติโก บัวพรหม นิคม สุทฺธจิตฺโต รงคทอง 
นิคม สุธมฺโม จํานงครัตน นิคม เหมวณฺโณ สุขสง นิตย อาสนฺนมโน แกวแปน 
นิติกรณ นนฺทโก ระวัง นิพนธ คุณงฺกุโร แกวนุกูล นิพนธ ฐิตุสฺสาโห พรหมณเสนะ 
นิพนธ สุเมโธ จิตณรงค  นิพนธ โสธโน อินทรัตน นิรันดร สุสณฺฐาโน กูลสุวรรณ 
นิรุจน จตฺตมโล ราชรักษ นิรุต ขนฺติโก หนูขจร นิวัฒน ฐานสุโภ หวานสนิท 
นุกูล อนุตฺตโร หงสลักษณ บดินทรสิทธิ์ จนฺทสุวณฺโณ ยังชุม บรรจง คุณวุฑฺโฒ แยมแสง 
บรรเจิด วิสุทฺโธ บุญราศรี บริพัฒน สุทฺธสีโล ถาวร บัญญัติ ปณฺฑิโต หาญศึกแกลง 
บัณฑิต ปณฺฑิโต ไชยจันทร บํารุง จนฺทโชโต คงภักดี บุญมา เตชธมฺโม เกิดศิริ 
บุญรอด โชติวโร นวลแกว บุญแรม ปฺญาวโร อักษรแปน บุญสงค ธมฺมวโร สกุลวงษ 
ปฏิพัทธ ขนฺติสุโภ พรหมดวง ประกอบ สุเมโธ หมวดคํา ประคอง คุณงฺกโร เดชทอง 
ประจวบ กุสลจิตฺโต ศรีเลิศ ประจวบ อติพโล เล็กแกวเกื้อ ประทีป ปฺญาวุฑฺโฒ สะการัญ 
ประไพ มหาวายาโม มาศประสิทธิ์ ประยุทธ ถิรจิตฺโต สุวรรณลวน ประวิทย ขนฺติวโร วามุณี 
ประวิทย สุภทฺโท ชีวะสาโร ประสบโชค วรธมฺโม สังเจียม ประสิทธิ์ ปฺญาวุโธ ณรงครัตน  
ประสิทธิ์ ปริปุณฺณสีโล ประทุมแสงหิรัญ   ประเสริฐ ธมฺมวโร บุญเดช ประเสริฐ ปโยโค ไตรสุวรรณ 
ประเสริฐ สุเมธโส พุทธรัตน ปราโมทย ปณฺฑิโต บุษบรรณ ปริญญา ฐิตธมฺโม บัวแกว 
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ปริญญา ปโยโค ธราพร ปรีชา ฐิตโสภโณ ปานเดโช ปรีชา ปฺญาวุโธ แกวกระจาง 
ปรีชา สุจิตฺโต กลิ่นจันทรหอม ปรีชา สุทฺธสีโล จันทโร  ปรีชา สุเมธโส แกวบุตร 
ปรีดา ภทฺทธมฺโม หนูนาค ปญญัติ ชวนปฺโญ พูลแกว ปญญา ธีรปฺโญ ไกรยะปกษ 
ปตพงษ มงฺคโล สุวรรณชาตรี ปติพงศ ฐานิสฺสโร เกราะแกว ปยวิทย ปยสีโล บุญคง 
ปยะ อติพโล หัสวงกรด ปยะวัต ปยสีโล รัตนะ ปุริณทร สิริปฺโญ พ่ึงเที่ยง 
เผด็จ มหาปฺโญ กระบี่นอย พงศกร ปภสฺสโร สังทองกูล พงศพันธ ภทฺทโก นาคพันธ 
พงศศักดิ์ สุจิตฺโต รัตนบุษยาภรณ พนัส อุปสนฺโต โยมเนียม พยง พฺยตฺโต จันทรพรอย 
พยงค ฐานิสฺสโร ศรีนวลเอียด พรชัย ฐิตวายาโม เทพศิริ  พรณรงค เขมจิตฺโต แผเต็ม 
พรพจน พลวฑฺฒโน ณรงคราช พลพริสร วฑฺฒโน ทักษิณาพันธ พัชชัย ฐิตธมฺโม จุลทอง 
พัฒธการณ สิริจนฺโท อินทสุวรรณ พัฒน ยติโก หอมแกว พัลลภ ฐิตปฺโญ พัฒแกว 
พัลลภ เตชปฺโญ ลิ่มลักษณะวงศ พิชาญ สุมงฺคโล รอดบน พิชิต วิชิโต จิราวัฒน 
พิบูลยพันธ สุจิตฺโต กรุณา พีระพล ปฺญาพโล ธานีรัตน เพิ่มศักดิ์ ฐิตสีโล คําชู 
ไพศาล พิมฺพสิริ ดวงสิน ภักดี ธมฺมวโร สุขบัวแกว ภานุ จิตฺตสํวโร ณ ระนอง 
ภานุมาศ อภิวณฺโณ หนอเพชร ภานุวัฒน ฐิตาโภ แสงสีดํา ภิญโญ สุทฺธสีโล สกุลดี 
ภูมิชัย ปริปุณฺโณ สุวรรณดี ภูวดล ฐิตปฺโญ บุญแกว ภูวดี ปวโร ชัยพรหม 
ภูษิต ขนฺติธมฺโม สินจรูญศักดิ์ ภูษิต ชวนปฺโญ ภูษิตตานนท  มงคล สุมงฺคโล แสงเงิน 
มณทณัฐ สุธมฺโม พรหมคงบุญ มนตรี มหาวีโร กัลยาศิริ มนัส ธมฺมสาโร เครือแกว 
มหรรณพ โอปกฺกโม ทวมพิบูลย มาธูร มหาวิริโย หมอกขวัญ  มานะศักดิ์ เมธิโก ศีรษะสมุทร 
มาโนช ปฺญาวชิโร ชัยพรม มิตร เมธิโก ณสีหโต เมง มหพฺพโล บุญญฤทธิ ์
เมธี ปฺญาพโล รัตนวรรณ ยุทธชาติ ปฺญาวุโธ เชาวกูล ยุทธพงศ จนฺทโชโต รอดเศษ 
รงชนาถ ปภสฺสโร เมืองแกว รณกร ธมฺมโชโต ภัทรจิตตธนา รณรงค ฐิตธมฺโม ขุนเพชร 
รังสรรค ติกฺขวายาโม ศรีนฤมล รัตนศักดิ์ จิตฺตสํวโร มณีรักษ ราชัน อธิปฺโญ ไชยสุวรรณ 
ราชันย วิสุทฺธสีโล ไลชะพิษ รุงโรจน กุสลจิตฺโต ศรีวิโรจน รุงฤทธิ์ ธีรปฺโญ สุวรรณการ 
โรจนวุฒิ ยติโก นวลพรหม ฤทธิ์ ฐิตยโส ไชยวรรณ วรเชษฐ โชติธมฺโม ยิ้มแกว 
วรพงษ เตชพโล ชุมขวัญ วรวุฒิ สุทฺธสีโล เปาะทองคํา วรศักดิ์ วิสุทฺโธ พานสัมฤทธิ์  
วรศักดิ์ อคฺคปฺโญ สุขทอง วราวุฒิ วิสุทฺโธ แกวบุตร  วรินทร โอปกฺกมิโก จันทอง 
วสันติชัย อคฺคธมฺโม เมืองมีศรี วัชร วิสุทฺโธ ณ นคร วัชรพงศ ถิรธมฺโม เพชรกรรพุม 
วัชรา วิจิตฺโต หวังปยะวัฒน วัชรา หิริธมฺโม สิงสุดา วัชรินทร สุจิณฺโณ เพ็งจํารัส 
วันชัย คุณวโร ชูสงค วันชัย ฐิตวิริโย โกศรี วิจิตร วิจิตฺโต ชุมอินทร 
วิชัย ธมฺมสโร แกวเกลี้ยง วิชัย วิชโย ทับไทร วิชัย สุเมโธ สําราญ  
วิชัยรัตน โชติโก บุญศรี วิเชษฏ อติพโล ลือขจร วิทยา สุวีโร บุญไกร 
วิทวัส จิรสุโภ แกวประดิษฐ วิทวัส ธีรปฺโญ ศรีสวัสดิ์  วินทัย จิรวฑฺฒโน เพชรหนูเสด 
วินัย ฐานิสฺสโร นกแกว วินิช วสโภ กวิลวรรณ วิรัช วิรโช ฤทธิ์บริบูรณ 
วิรัตน กตคุโณ สุวรรณคง วิรัตน กนฺตวีโร พรหมจันทร  วิรุจน วิโรจโน แกวขุนจิตร 
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วิโรจน ธมฺมสาโร คงทน วิโรจน วรธมฺโม ดิษฐแกว วิศาล ณฏฐิโก มัธยม 
วิสาร ฐิตสีโล สุขสําราญ วิหาร หิริธมฺโม บุญวรรณโณ วีรชาติ วีรชาโต สงอุปการ 
วีรเดช มหาวีโร โพธิโสดา วีรยุทธ มหาวีโร สายทอง วีรวัฒน วีรวฑฺฒโน สงอุปการ 
วีรศักดิ์ มหาวีโร ศิวิลัย วีระ มหาวีโร จันทรพรอย วีระพงศ ปริปุณฺโณ เทพอุบล 
วีระวัฒน มหาวีโร ลีละวัฒน วุฒิชัย ชุติปฺโญ ฤทธิ์ระบือ ศรชัย เมธิโก บุตรสุด 
ศราวุธ ธมฺมสาโร สุวรรณภูมิ ศักดิ์ชัย ธมฺมจาโร เพชรชาติ ศิขรินทร โรจนธมฺโม ศรีษะสังข 
ศิริชัย ฐิตปฺโญ แกวรุงเรือง ศิวดล นาโค บัณฑิต  ศึกษา พฺยตฺโต ชายเกตุ 
ศุภกร สุภกโร วงศเมฆ ศุภชัย ปภสฺสโร มานะจิตต ศุภชัย อภินนฺโท มะลิวงศ 
ศุภมร ขนฺติยุตฺโต กาญจนประทุม เศรษฐ ปฺญาธโร บุญขวัญ เศรษฐพงศ วชิรปฺโญ สโมสร 
สงบ วรธมฺโม สายวารี สงา หฏฐมโน ธรรมสุวรรณ สถาบัน วรธมฺโม สุวรรณการณ  
สถิต ฐานวุฑฺโฒ เตบํารุง สถิตย อธิจิตฺโต ธรรมสุโข สนั่น อกฺกปฺโญ ตรงชาติ 
สมเกียรติ ทนฺตจิตฺโต เอี้ยวประดิษฐ สมเกียรติ ธมฺมวโร ยักกะพันธ สมควร สุทฺธจิตฺโต บุญกองแกว 
สมจิตร มหาปฺโญ เองฉวน สมใจ คุณงฺกโร แกวปนทอง สมใจ โรจนวํโส แทนสวัสดิ์  
สมชาย ฐิตคุโณ ทองสราง สมทบ โกสโล เจตนา สมนึก ขนฺติวโร ยมแกว 
สมนึก ติกฺขปรกฺกโม อารมฤทธิ์  สมนึก สุปฺโญ ชาญปราณีต สมบัติ สุมงฺคโล ชาละโต 
สมบูรณ สิริปฺโญ ขบวนพล สมพงศ ธมฺมธโร มัทราช สมพงษ ภทฺทธมฺโม ขุนเพ็ชร 
สมพงษ สุจิตฺโต หนูเงิน สมพร ฐิตคุโณ คุณารักษ สมพร นนฺโท สุกรมณี 
สมพร สุทฺธจิตฺโต ปาตังกะโร สมพร อติสโย ศิลปะ สมพล มงฺคโล มณีแนม 
สมพักตร อุตฺตรภทฺโท ทองระดา สมภพ สุนฺทโร บัลลังคจักรวาล สมภาส สุธมฺโม สมศรี  
สมยศ ปสนฺนจิตฺโต จงกลพืช สมรักษ วิสุทฺธสีโล กุลศรี สมรักษ อติภทฺโท เฉลิมวรรณ 
สมศักดิ์ ขนฺติโก พูลเกิด  สมศักดิ์ โชติธมฺโม จําภิรมย สมศักดิ์ ธมฺมธโร ไหมแกว 
สมศักดิ์ สนฺตมโน ชายเกตุ สมศักดิ์ สิริปฺโญ ถนนแกว สมศักดิ์ สุมงฺคโล ศิริมนูญ 
สมหมาย กิตฺติโก ลี่เตง สมหมาย ฐิตธมฺโม ศรีเทพ สรกิจ สุจิตฺโต ศรีสุวรรณ 
สรพงษ สุจิณฺโณ เสนา สรวิทย สุธมฺโม จิตรักษ  สรัญ ภูมิปฺโญ โสสะอาด 
สราวุธ สุจิณฺโณ ศาลิคุปต สัญญา กิตฺติภทฺโท แสงวิสุทธิ์ สันต สนฺตจิตฺโต เพ็งแกว 
สันติ โชติโก สุทธิพงศ สันติ สนฺตจิตฺโต อาศัยบุญ สันติ สนฺตมโน ทองขจร 
สันติชัย จนฺทโภ ใสสุข สัมพันธ วิสุทฺธสีโล โลนะกูล สัมพันธ โสภณสีโล มาถนอม 
สาคร จนฺทโชโต ศรีเมือง สาคร ธมฺมวุฑฺโฒ ทองอราม สาทิพย อธิปฺโญ สมมาตร 
สาธร ธมฺมปาโล แสงแกว สาธิต เขมวีโร ลิมปยะประพันธ สาธิต จารุธมฺโม ทองอําพล 
สามารถ ชาคโร ดําเม็ง สามารถ สุธีโร หงษศุภชัย สายัณห ผาสุโก ขําเกิด  
สายัณห วฑฺฒนธมฺโม รักนุย สาโรจ ธมฺมธโร ราชาแกลง สิทธิชัย ธมฺมจาโร ทองหนู 
สิทธิชัย ปโยโค คงมาก สิทธิชัย วิทูโร ผดุงกิจ สิทธิชัย สนฺตมโน เกตุแกว 
สิทธิพงศ สุธมฺโม ปนทอง สิริศักดิ์ โชติโก ทองเงิน สุขใจ สุเมโธ อินชุม  
สุจิณ สุจิณฺโณ ชางคิด สุเจต ขนฺติจิตฺโต อโนมุณี สุชาติ ปยสีโล อินทมา 
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สุชาติ มหาวีโร ศิริสุข สุชาติ สุทฺธจิตฺโต ศรีเพชร  สุดแดน สุธมฺโม แคลวทนงค 
สุทธินันท โชติโก เสรีรัตน สุทธิพงษ สุทฺธวํโส เมฆาระ สุทธิศักดิ์ กุสลจิตฺโต ดวงมณี 
สุทัศน สนฺตจิตฺโ เพชรวงศ สุทาบ สนฺตจิตฺโต พัดมณี สุเทพ ฐิตคุโณ ขาวทอง 
สุธน ธนปฺโญ กิ้มแกว สุนทร จารุวณฺโณ ตรัยภูมิ สุนทร วรธมฺโม นาวประจุล 
สุนทร สุนฺทโร คงกระพันธ  สุนทร สุนฺทโร ปลอดฤทธิ์ สุพจน ฐานิสฺสโร ธรรมสุวรรณ 
สุภาชินัย วฑฺฒโน ทุมขาว สุภาพ ยติโก ปานกระดํา สุเมธ สุเมโธ พะมณี 
สุรเชษฐ ภูริปฺโญ แสงสูง สุรเชษฐ สุภทฺโท ศรีรีภพ สุรเดช สุรเตโช เพชรอาวุธ 
สุรศักดิ์ ธีรปฺโญ สุวรรณวงศ สุรศักดิ์ สีลเตโช เพชรแกว สุรสิทธิ์ ฐิตคุโร บุรีรักษ 
สุระพร โชติปฺโญ สโมสร สุรัตน ปภสฺสรจิตฺโต นอยจาด สุริยัน สนฺตมโน คงแคลวภัย 
สุริยันต ขนฺติสมฺปนฺโน วงศเดช สุริยันต จารุวณฺโณ คุณาชล สุริยา กิตฺติภทฺโท ประเสริฐสุข 
สุริยา สุทฺธจิตฺโต ชะรอยนุช สุวรรณ กิตฺติธโร โภคะสิน สุวัฒน สิริธมฺโม ชารัตน 
สุวิทย สิริจนฺโท อุไรรัตน  เสรี โกวิโท จันทรมี เสรี สนฺตจิตฺโต สวนทอง 
โสภณ โสภโณ คงสม โสภณ โสภโณ บัวแกว โสภาคส สุนฺทโร เยี่ยมเวช  
หรินทร ปฺญาธโร พูลแกว หาญณรงค ปฺญวุโธ ศรีคงแกว องอาจ โชติโก อนุกูล 
อดิศักดิ์ ถิรวิริโย เตชะศรี อดิศักดิ์ สุเมโธ ทองศรีจันทร อดิศักดิ์ อติพโล คชศักดิ์  
อดิศักดิ์ อติพโล ผองผุด อติเทพ วรวฑฺฒโน บิลพัตร อนันต สุธีโร สุวรรณชาตรี 
อนุชา ปฺญาวุโธ เถาถวิล อนุชา สุมงฺคโล กระบิน อนุชาติ ปวโร มนตรี 
อนุชิต กิตฺติภทฺโท สิงหเหนี่ยว อนุชิต อภิธมฺโม พรอมมูล อนุดร ธมฺมวรโร ชูสุวรรณ 
อนุมาศ ฐิตธมฺโม รุงเรือง อภิชัย ติกฺขวายาโม ช่ืนใจ อภิชาติ ธมฺมโชโต รักงาม 
อภิเชษฐ ธมฺมวโร ทองนอก อภิเชษฐ เหมวณฺโณ ถนอมพันธุ อภินันท อภินนฺโท วานิช 
อภิรักษ อภิวณฺโณ มาศเมฆ อภิวัฒน อภิวฑฺฒโน ดวงแกว อภิสิทธิ์ จิรวฑฺฒโน ลาภินี 
อรรณพ ขนฺติสุโภ สะหะกะโร อรรถพร เตชพโล แสงสุวรรณ อรรถพล สุทฺธจิตฺโต หมวดแกว 
อรรถวิทย อชิโต พวงเพ็ชร อรรถสิทธิ์ อติวีโร สุคนธ อรุณ จตฺตมโล แกวงาม 
อวยพร เตชวโร แจงสวาง อัฒพล กาญจนวณฺโณ นาคฤทธิ์ อัศนัย จิรวฑฺฒโน รักษจันทร 
อัษฎาวุธ เขมปฺโญ ไชยพันธ อาทร ปยธมฺโม ศิริกาญจน อาทิตย อคฺคปฺโญ สุนทรรัตน 
อาทิตย อธิจิตฺโต อมรทัต อานนท สุเมธโส สังขชวย อานนท อานนฺโท ขุนศรีรักษา 
อานนท อานนฺโท จงภักดี อานนท อานนฺโท ชุมยวง อานนท อานนฺโท สุวรรณะ  
อานันท อานนฺโท ผองสุวรรณ อํานวย ชวโน กลัดประเสริฐ  อํานวยพร ถิรจิตฺโต พรหมา 
อําพัน กิตฺติโก บุญรัตน อุดม ชวโน ไกรกราย อุทัย อุทโย นุมทิม 
อุเทน วิสุทฺโธ แกวประไพ เอกเจริญ ยติโก ภิกขุวาโย เอกฉัตร จิตฺตทนฺโต จูวาที 
เอกชัย จิรสุโภ เพชรแกว เอกชาติ ภูริปฺโญ ดวงชาย เอกณรินทร กตคุโณ อักษรกาญจน 
เอกพล สิริธมฺโม เจริญพร เอกภพ กลฺยาโณ ทองขาว เอกรัฐ สิริปฺโญ คุมประสิทธิ์  
เอกราช วิสุทฺธจิตฺโต มิ่งมาก เอกอนันต ธมฺมธโร จันทรมาก เอนก จารุธมฺโม รัตนพันธ 
เอมพงศ กิตฺติโก เจียวกก เอื้อน ชยวฑฺโฒ ไชยแกว  
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ประวัติผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล  นายอํานาจ ปกษาสุข 
ที่อยู   57/4 หมู 4 ตําบลบางพระ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120 
ประวัติการศึกษา 
 ปการศึกษา 2547 สําเร็จการศึกษาปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2  

วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ จากคณะอักษรศาสตร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 ปการศึกษา 2548 ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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