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บทนํา

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงประกอบพระราชกรณี ยกิจเกี่ยวกับทางด้านการ
ละครมาตั้งแต่ยงั ทรงพระเยาว์ อาทิ เมื่อครั้งยังดํารงพระราชอิสริ ยยศเป็ นสมเด็จพระเจ้าลู กยาเธอเจ้า
ฟ้ ามหาวชิ ราวุธได้ทรงจับระบํา และทรงแสดงเป็ น “พระนางโซบิเด” ในเรื่ อง “นิ ทราชาคริ ต” เป็ น
ต้น เมื่อเสด็จพระราชดําเนิ นไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเรื่ อง
ละครพูดเป็ นพิเศษ ได้เสด็จพระราชดําเนิ นไปทอดพระเนตรละครในกรุ งลอนดอนหลายเรื่ อง ทรง
วิจารณ์ ล ะคร ทรงสร้ า งเวที ล ะคร ทรงจัดการแสดง และทรงแสดงละครในหมู่ พ ระประยูรญาติ
รวมทั้งร่ วมแสดงกับชาวอังกฤษอีกด้วย เมื่อเสด็จพระราชดําเนิ นกลับจากยุโรป ทรงสร้ างโรงละคร
ทวีปัญญา ในสวนสราญรมย์ สําหรับการแสดงละครพูดโดยเฉพาะ ทรงพระราชนิ พนธ์บทละครต่าง
ๆ เป็ นจํานวนมาก รวมทั้งทรงคัดเลือกผูแ้ สดง ทรงฝึ กซ้อม และทรงควบคุมกํากับการแสดงด้วย
แม้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์บทพระราชนิพนธ์ต่าง ๆ ไว้
มากมายหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็ นบทความ สารคดี โคลงสุ ภาษิต พระราชหัตถเลขา บทละคร
และอื่น ๆ แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะพระราชนิพนธ์บทละครของพระองค์ พบว่ามีไม่ต่าํ กว่า ๑๕๐ เรื่ อง
ซึ่ งสามารถจําแนกตามศิลปะที่ใช้ในการดําเนินเรื่ องได้ ๑๑ ประเภท คือ พระราชนิ พนธ์โขน–เบิกโรง
พระราชนิ พนธ์ละครรํา พระราชนิ พนธ์ละครร้ อง พระราชนิ พนธ์ ละครสังคี ต พระราชนิ พนธ์
เค้าโครงเรื่ อง พระราชนิ พนธ์ละครพูดแบบภาพยนตร์ พระราชนิ พนธ์ดมั บ์แครมโบ (ละครปริ ศนา)
พระราชนิ พนธ์ตาํ นานเสื อป่ า พระราชนิ พนธ์บทละครพูดคํากลอน พระราชนิ พนธ์บทละครพูด
คํา ฉัน ท์ และพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครพู ด ร้ อ ยแก้ว ซึ่ งทรงพระราชนิ พ นธ์ ท้ ัง ที่ เป็ นภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร ๒๕๒๓ : ๘๖ – ๙๑)
พระราชนิ พนธ์บทละครของพระองค์น้ นั มีที่มาทั้งจากจินตนาการของพระองค์เอง จาก
วรรณกรรม ตํานาน พงศาวดารหรื อนิ ทานพื้นบ้านของไทย และที่ทรงแปลหรื อแปลงจากบทละคร
ต่างประเทศ (ทิพย์สุเนตร อนัมบุตร ๒๕๒๓ : ๙๒) แต่ละเรื่ องนําเสนอชีวิตของบุคคลผ่านตัวละคร
โดยอาศัยเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเนื้ อเรื่ องได้อย่างสมบูรณ์ มีองค์ประกอบต่าง ๆ ของบทละคร
เหมาะสมงดงาม ทั้งโครงเรื่ อง ตัวละคร บทสนทนา ฉาก ท่วงทํานองการแต่ง และพระราชวินิจฉัย

บทความนี้ตีพิมพ์ใน ภาษาและวรรณกรรมการ : ภาษาและวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเข้ าอยู่หัว
ปราชญ์ แห่ งสยามประเทศ. บาหยัน อิ่มสําราญ,บรรณาธิการ. กรุ งเทพฯ : พีเพรส. ๒๕๔๘.
๒
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ประจําภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
๑

อันกว้างไกลที่ทรงแทรกไว้ในเนื้ อเรื่ อง สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริ ยภาพทางด้านการประพันธ์ของ
พระองค์อย่างแท้จริ ง
แม้วา่ ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดร้อยแก้วบางเรื่ อง พระองค์จะโปรดใช้ชื่อสถานที่ที่เกิด
จากจินตนาการของพระองค์ อาทิ มณฑลหัศดินบุรี เมืองมณี บูรณ์ และเมืองสุ วรรณคีรี เป็ นต้น แต่
องค์ประกอบอื่น ๆ ล้วนสมจริ ง พระองค์ทรงกําหนดฐานะ อาชี พ บทบาทของตัวละคร บทสนทนา
และฉาก รวมทั้งทรงตั้งชื่ อตัวละครให้เหมือนเป็ นคนและเหตุการณ์จริ ง พระราชนิ พนธ์ที่ทรงแปล
หรื อแปลงมาจากบทละครต่างประเทศก็ทรงดัดแปลง ปรับเรื่ องให้กระชับ และกําหนดองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมไทย ทําให้ผูอ้ ่านผูช้ มเข้าใจและรับรสของบทละครได้
อย่างสนิทใจ
ผูเ้ ขียนสนใจที่จะศึกษาชื่ อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดของพระองค์ โดยเลือก
ศึกษาจากบทละครพูดร้อยแก้วภาษาไทยทั้งที่ทรงพระราชนิพนธ์จากจินตนาการของพระองค์และที่
ทรงแปลหรื อแปลงมาจากบทละครต่างประเทศ เฉพาะที่ มีเนื้ อเรื่ องเกี่ ยวกับสามัญชนและมีชื่ อ
ตัวละครเป็ นภาษาไทย รวม ๓๘ เรื่ อง คือ กลแตก เกินต้องการ แก้แค้น ขนมสมกับนํ้ายา คดีสําคัญ
ความดีมีไชย งดการสมรส จัดการรับเสด็จ เจ้าข้า,สารวัต! เจ้าคุ ณเจ้าชู ้ ชิงนาง ตบตา ต้อนรับลู ก
ท่านรอง น้อยอินทเสน นิ นทาสโมสร บ่วงมาร ผิดวินยั ผูร้ ้ายแผลง เพื่อนตาย โพงพาง ฟอกไม่ขาว
มหาตมะ ไม่โกรธ รตล.นนทรี ล่ามดี วิไลเลือกคู่ เสี ยสละ เสื อเถ้า หนังเสื อ หมิ่นประมาทศาล
หมอจําเป็ น หมายนํ้าบ่อหน้า หลวงจําเนียรเดินทาง หัวใจนักรบ หาเมียให้ผวั หาโล่ และเห็นแก่ลูก
ผูเ้ ขียนได้ชื่อตัวละครจํานวนทั้งสิ้ น ๓๘๘ ชื่ อ จําแนกเป็ นชื่อตัวละครชายจํานวน ๒๗๒ ชื่ อ
แบ่งเป็ นชื่ อที่เป็ นยศ บรรดาศักดิ์ ราชทินนาม ๙๒ ชื่ อ ชื่ อสามัญ ๑๘๐ ชื่ อ และชื่ อตัวละครหญิง
จํานวน ๑๑๖ ชื่อ แบ่งเป็ นชื่ อที่เป็ นคํานําหน้านามรวมกับราชทินนามของสามี ๑๔ ชื่ อ ชื่ อสามัญ
๑๐๒ ชื่อ จากนั้นนําชื่ อที่ได้มาวิเคราะห์จาํ นวนพยางค์ ความหมายของชื่อ และวิธีการที่ทรงใช้ต้ งั ชื่อ
เพื่อศึกษาพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับการตั้งชื่อตัวละคร
จํานวนพยางค์ ของชื่ อตัวละคร
ชื่อตัวละครที่นาํ มาวิเคราะห์จาํ นวนพยางค์น้ ี ผูเ้ ขียนมุ่งวิเคราะห์เฉพาะชื่ อสามัญเท่านั้น ส่ วน
ชื่ อที่ เป็ นยศ บรรดาศักดิ์ ราชทิ นนามจะนํา ไปวิเคราะห์ ใ นส่ วนอื่ นของการศึ ก ษาต่อไป จากการ
วิเคราะห์จาํ นวนพยางค์ของชื่ อสามัญของตัวละครชายและหญิงจํานวน ๒๘๒ ชื่ อ สามารถแสดง
ผลได้ดงั ตารางต่อไปนี้
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จากตารางที่ ๑ จะเห็นได้วา่ ชื่อตัวละครส่ วนใหญ่ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั
ทรงตั้งขึ้ นเพื่อใช้ในพระราชนิ พนธ์บทละครพูดของพระองค์เป็ นชื่ อพยางค์เดี ยวมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ ๗๑.๙๙ ส่ วนชื่อที่มี ๒ พยางค์ ๓ พยางค์ และ ๔ พยางค์ มีจาํ นวนลดลงตามลําดับ
เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามเพศของตัวละคร พบว่า ทั้งชื่ อตัวละครชายและตัวละครหญิง
ส่ วนใหญ่เป็ นชื่ อพยางค์เดี ยวเหมือนกัน ชื่ อตัวละครชายจํานวน ๑๘๐ ชื่ อ เป็ นชื่อพยางค์เดียวถึง
๑๔๗ ชื่ อ คิดเป็ นร้อยละ ๘๑.๖๖ ตัวอย่างเช่น แก้ว เขียว คง คํา จอน จิต แจ้ง ฉัตร เดช เทพ บุญ และ
อํ่า เป็ นต้น เป็ นชื่อ ๒ พยางค์ ๓๑ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๑๗.๒๒ ตัวอย่างเช่น จรู ญ เฉลียว บุญส่ ง
ประดิษฐ์ สมบุญ และสวัสดิ์ เป็ นต้น ส่ วนชื่ อ ๓ พยางค์ และ ๔ พยางค์ ปรากฏอย่างละ ๑ ชื่ อ คือ
อินทเสน ๓ และมหาตมะ ๔
ส่ วนชื่อตัวละครหญิงจํานวน ๑๐๒ ชื่ อ เป็ นชื่อพยางค์เดียว ๕๖ ชื่ อ คิดเป็ นร้อยละ ๕๔.๙๐
ตัวอย่างเช่น กลิ่น เกด จัน แจ่ม ช้อย ทอง ผ่อง แม้น เล็ก ศรี สร้อย และเอี่ยม เป็ นต้น เป็ นชื่ อ ๒
พยางค์ ๔๒ ชื่อ คิดเป็ นร้อยละ ๔๑.๑๘ ตัวอย่างเช่น กุหลาบ ขจร โฉมศรี นันทา นารี ลออ สง่า และ
สายหยุด เป็ นต้น ที่เหลือเป็ นชื่ อ ๓ พยางค์ ๔ ชื่ อ คิดเป็ นร้อยละ ๓.๙๒ คือ ฉันทนา นฤมล สุ กญั ญา
และอินทิรา
ชื่อตัวละครส่ วนใหญ่ที่เป็ นชื่ อพยางค์เดียวนั้น สะท้อนพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ที่โปรดให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของบทละครพูดสมจริ ง จึงทรงตั้งชื่อตัวละคร
ส่ วนใหญ่ให้เป็ นชื่อที่มีพยางค์เดียว นอกจากนี้ ยงั ทรงตั้งชื่อตัวละครหญิงให้มีชื่อ ๒ พยางค์ มากกว่า
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ตัวละครชายตัวนี้ เป็ นตัวเอกในเรื่ อง “น้อยอินทเสน” มีฐานันดรศักดิ์เป็ นเจ้าทางเหนื อ จึงมีชื่อที่มากพยางค์ แต่
คําว่า “น้อย” เป็ นคํานําหน้านามในภาษาถิ่นเหนือหมายถึงผูท้ ี่ได้บวชเป็ นสามเณรแล้ว มักใช้เป็ นคําเรี ยกขาน ผูเ้ ขียน
จึงจัดให้ชื่อตัวละครตัวนี้มี ๓ พยางค์
๔
“มหาตมะ” เป็ นชื่อตัวละครพิเศษที่ไม่ใช่สามัญชน กล่าวคือเป็ นชื่อตัวละครที่อยูใ่ นจินตนาการของตัวละครที่ชื่อ
“นายสน” ซึ่งตามเนื้อเรื่ องอาจตีความได้วา่ เป็ นตัวแทนจิตฝ่ ายสู งของนายสน (มหาตมะ หมายถึงตัวตนอันยิ่งใหญ่)
ดังนั้นจึงเป็ นตัวละครที่มีชื่อผิดไปจากคนทัว่ ไป

ชื่ อตัวละครชาย ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ภาพรรณ ณ บางช้าง (๒๕๒๗ : ๙๐) ที่พบว่าชื่ อ
บุคคลทัว่ ไปในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิ ราช มีค่าเฉลี่ยจํานวนพยางค์เท่ากับ ๑.๑
และ ๑.๒ สําหรับชื่ อชายและชื่ อหญิงตามลําดับ ตัวอย่างชื่ อบุคคลพยางค์เดียวที่พบในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ได้แก่ ขัน เขียน เจิม เจียม ฉาย ฉุ น เชย ทอง น่วม นิ่ม
นุ่ม บัว เป้ า เผื่อน ฟ้ อน มา มิ่ง ยม ยวง แย้ม ย้อย ลอย เล็ก สาย แสง อิน อ่อน อิ่ม และ
หงิม เป็ นต้น ๕
ความหมายของชื่ อตัวละคร
ผูเ้ ขียนนําชื่ อสามัญของตัวละครทั้งชายและหญิงจํานวน ๒๘๒ ชื่ อ มาวิเคราะห์ความหมาย
การวิเคราะห์น้ ี ผเู ้ ขียนไม่ได้วิเคราะห์ความหมายโดยรวมของชื่อ แต่วิเคราะห์โดยแยกหน่วยศัพท์แต่
ละหน่วยศัพท์ที่แสดงความหมายแต่ละความหมายออกจากกันและจัดไว้ตามกลุ่มความหมาย อาทิ
ชื่อ “ดี” มีหนึ่งหน่วยศัพท์ ผูเ้ ขียนจัดไว้ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความดีงามและความเจริ ญรุ่ งเรื อง
ชื่อ “บุญเกื้อ” มีสองหน่วยศัพท์ ผูเ้ ขียนจัด “บุญ” ไว้ในกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ และ “เกื้อ”
จัด ไว้ใ นกลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกับ ความรั ก และความเอื้ อ อาทร เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อ ดู ค วามถี่ ข อง
การปรากฏของความหมายของหน่ วยศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้ต้ งั ชื่ อ
ตัวละคร ผลการศึกษาสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางต่อไปนี้
4

ตารางที่ ๒ แสดงกลุ่มความหมายของหน่วยศัพท์ของชื่อตัวละครชายและหญิง
กลุ่มความหมาย
จํานวนหน่วยศัพท์ ร้อยละ ชื่อชาย
๑. กิริยาและคุณลักษณะ
๘๖
๒๙.๐๕
๕๓
๒. ธรรมชาติ
๔๓
๑๔.๕๓ ๒๔
๓. ทรัพย์สินและความมัง่ คัง่
๓๖
๑๒.๑๖
๒๖
๔. ความดีงามและเจริ ญรุ่ งเรื อง
๒๙
๙.๘๐
๒๐
๕. ผูห้ ญิงและความงาม
๒๑
๗.๐๙
๖. ความเชื่อ
๑๘
๖.๐๘
๑๘
๗. การเลียนเสี ยง
๑๔
๔.๗๓
๑๔
๘. การดํารงอยู่
๘
๒.๗๐
๘
๙. เกียรติยศและอํานาจ
๗
๒.๓๗
๗
๖
๑๐. อื่น ๆ
๓๔
๑๑.๔๙
๒๑
รวม
๒๙๖
๑๐๐
๑๙๑
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๕

ร้อยละ
๒๗.๗๕
๑๒.๕๗
๑๓.๖๑
๑๐.๔๗
๙.๔๒
๗.๓๓
๔.๑๙
๓.๖๗
๑๐.๙๙
๑๐๐

ชื่อหญิง ร้อยละ
๓๓
๓๑.๔๓
๑๙
๑๘.๑๐
๑๐
๙.๕๒
๙
๘.๕๗
๒๑
๒๐.๐๐
๑๓
๑๒.๓๘
๑๐๕
๑๐๐

ชื่อบุคคลเหล่านี้นาํ มาจากชื่อเดิมของบุคคลที่ได้รับพระราชทานนามสกุล อ้างใน จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ (๒๕๑๑)
๖
กลุ่มความหมายอื่น ๆ นี้ ผูเ้ ขียนรวมกลุ่มความหมายต่าง ๆ ที่มีความถี่ของการปรากฏของหน่วยศัพท์ในแต่ละกลุ่ม
ความหมายน้อยกว่า ๕ ครั้ง โดยแยกพิจารณาเฉพาะกลุ่มของชื่อตัวละครชายและหญิง เช่น กลุ่มความหมายเกี่ยวกับ
ความรักและความเอื้ออาทร ซึ่งปรากฏ ๔ ครั้ง และกลุ่มความหมายเกี่ยวกับความรู ้ความสามารถ ซึ่ งปรากฏ ๓ ครั้ง
เป็ นต้น

จากตารางที่ ๒ จะเห็ นได้ว่าความหมายของหน่วยศัพท์ของชื่ อตัวละครทั้งชายและหญิงที่
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงใช้มากที่สุดคือ ความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะ
ซึ่ งปรากฏความถี่ ร้ อ ยละ ๒๙.๐๕ ส่ ว นความหมายที่ ป รากฏรองลงมาคื อ ความหมายเกี่ ย วกับ
ธรรมชาติ และความหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินและความมัง่ คัง่ โดยปรากฏความถี่ร้อยละ ๑๔.๕๓ และ
๑๒.๑๖ ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาโดยจําแนกตามเพศของตัวละคร พบว่า ทั้งชื่ อตัวละครชายและตัวละครหญิง
ส่ วนใหญ่ปรากฏหน่ วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ ยวกับกิ ริยาและคุ ณสมบัติมากที่สุดเหมื อนกัน โดย
ปรากฏความถี่ร้อยละ ๒๗.๗๕ ในชื่อตัวละครชาย และร้อยละ ๓๑.๔๓ ในชื่อตัวละครหญิง
หน่วยศัพท์ที่อยูใ่ นกลุ่มความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณสมบัติ ได้แก่ หน่วยศัพท์ที่หมายถึง
กิ ริยาอาการของมนุ ษย์ ลักษณะ สภาพ และคุ ณลักษณะต่าง ๆ ที่ปรากฏเป็ นรู ปธรรมอันสามารถ
สัมผัสได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ชื่อตัวละครชายที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่อยูใ่ นกลุ่มความหมาย
นี้ ได้แก่ ขาว เขียว ติ่ง ทุย แบน เบี้ยว ป่ อง ยิม้ ห้อย เหลี่ยม หลอ และอ่อน เป็ นต้น ส่ วนชื่อตัวละคร
หญิงที่ประกอบด้วยหน่ วยศัพท์ที่อยูใ่ นกลุ่มความหมายนี้ ได้แก่ เขียว ช้อย ชั้น พวง แย้ม เล็ก สงวน
สง่า สลับ ห้อย และอิ่ม เป็ นต้น
ความหมายของหน่ ว ยศัพ ท์ที่ ป รากฏความถี่ ม ากเป็ นลํา ดับ ที่ ส องในชื่ อตัวละครชายคื อ
ความหมายเกี่ ยวกับทรัพย์สินและความมัง่ คัง่ โดยปรากฏความถี่ร้อยละ ๑๓.๖๑ หน่วยศัพท์ที่อยูใ่ น
กลุ่มความหมายนี้ หมายถึ งสิ่ งของเครื่ องใช้ ทรัพย์สินมีค่า แก้วแหวนเงินทอง และความรํ่ารวย ชื่ อ
ตัวละครชายที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่อยูใ่ นกลุ่มความหมายนี้ ได้แก่ แก้ว คํา ทอง สุ วรรณ เพชร
รั ต น์ สิ น และมั่ง เป็ นต้น ส่ ว นความหมายของหน่ ว ยศัพ ท์ที่ ป รากฏมากเป็ นลํา ดับ ที่ ส องในชื่ อ
ตัว ละครหญิ ง คื อ ความหมายเกี่ ย วกับ ผู ้ห ญิ ง และความงาม โดยปรากฏความถี่ ร้ อ ยละ ๒๐.๐๐
หน่ วยศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มความหมายนี้ หมายถึงผูห้ ญิง ความสวยความงาม และหญิงงาม ตัวอย่างชื่ อ
ในกลุ่มความหมายดังกล่าว ได้แก่ นารี สุ กญั ญา นฤมล โฉม เฉลา ปลัง่ ผ่อง ลออ วิไลย สําอาง และ
โสภา เป็ นต้น หน่ วยศัพ ท์ที่ มี ค วามหมายเกี่ ย วกับ ผูห้ ญิ ง และความงามนี้ ไม่ ป รากฏเป็ นชื่ อ ของ
ตัวละครชายเลย
ความหมายของหน่วยศัพท์ที่ปรากฏความถี่มากเป็ นลําดับที่สามทั้งในชื่ อตัวละครชายและ
หญิงเหมือนกันคือ ความหมายเกี่ ยวกับธรรมชาติ โดยปรากฏความถี่ร้อยละ ๑๒.๕๗ และ ๑๘.๑๐
ตามลํา ดับ หน่ ว ยศัพ ท์ที่ อ ยู่ใ นกลุ่ ม ความหมายเกี่ ย วกับ ธรรมชาติ ได้แ ก่ หน่ ว ยศัพ ท์ที่ ห มายถึ ง
สรรพสิ่ งที่ปรากฏขึ้นเองโดยมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้น ชื่อตัวละครชายที่ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่อยูใ่ น
กลุ่มความหมายนี้ ได้แก่ จัน แจ้ง เซ่ ง บัว เมฆ ศิ ลา สน และหิ น เป็ นต้น ส่ วนชื่ อตัวละครหญิง ที่
ประกอบด้วยหน่วยศัพท์ที่อยูใ่ นกลุ่มความหมายนี้ ได้แก่ กุหลาบ เกด ขจร จันทน์ ดารา ผึ้ง มลิ มาลี

สายหยุด และลํา ไย เป็ นต้น เป็ นที่ น่ าสัง เกตว่า หน่ วยศัพท์ที่ มี ค วามหายเกี่ ยวกับ ธรรมชาติ ใ นชื่ อ
ตัวละครหญิงมักจะเป็ นชื่อของดอกไม้เป็ นส่ วนมาก
การปรากฏของความถี่ของความหมายหน่วยศัพท์ที่ทรงใช้ในการตั้งชื่ อตัวละครดังกล่ าว
อาจสะท้อนพระราชนิ ย มในพระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎเกล้า เจ้าอยู่หัวที่ มี พระราชประสงค์จะให้
พระราชนิ พนธ์บทละครมีลกั ษณะสมจริ ง กล่าวคือให้ตวั ละครมีชื่อเหมือนหรื อใกล้เคียงกับชื่อของ
คนจริ ง ๆ ในสังคมในรัชสมัยของพระองค์ งานวิจยั ของสมชาย สําเนี ยงงาม (๒๕๔๕ : ๑๑๕) ก็
พบว่า ชื่ อของคนไทยที่ต้ งั ก่อนปี พ.ศ. ๒๔๖๔ ปรากฏหน่วยศัพท์ที่มีความหมายเกี่ ยวกับกิริยาและ
คุณลักษณะมากที่สุดเช่นกัน ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะเป็ นชื่ อที่บ่งบอกลักษณะของเจ้าของชื่ อได้ชดั เจน
ใช้เรี ยกแทนตัวได้เหมาะสม เป็ นเครื่ องเตือนใจถึงลักษณะ อาการ หรื อเหตุการณ์เมื่อแรกเกิด ไม่เป็ น
ชื่อที่สูงเกินฐานะ และมีความหมายเข้าใจง่าย ซึ่ งเป็ นความนิยมของคนในสมัยนั้น
นอกจากนี้ความหมายของหน่วยศัพท์ที่ปรากฏในชื่อตัวละครยังสะท้อนพระราชนิ ยมในการ
ตั้งชื่อให้เหมาะสมกับเพศของตัวละครอีกด้วย กล่าวคือ แม้จะทรงตั้งชื่ อตัวละครชายและหญิงให้มี
ความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุณลักษณะมากที่สุดเหมือนกันตามความนิยมของสังคมสมัยนั้น แต่จะ
เห็นได้ว่าทรงใช้ชื่อที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติยศและอํานาจ เช่ น เดช ฤทธิ์ เป็ นชื่ อตัวละครชาย
เท่านั้น ในทํานองเดี ยวกันชื่ อที่มีความหมายเกี่ยวกับผูห้ ญิงและความงามก็จะปรากฏเฉพาะเป็ นชื่ อ
ตัวละครหญิงเท่านั้น พระราชนิ ยมดังกล่าวนี้ อาจเป็ นพื้นฐานของแนวทางปฏิบตั ิในการตั้งชื่อบุคคล
ให้ส อดคล้องกับ เพศในยุค ปฏิ วตั ิ วฒั นธรรม ช่ วง พ.ศ. ๒๔๘๕-๒๔๘๗ สมัย รั ฐบาลจอมพล ป.
พิบูลสงคราม ก็เป็ นได้
ชื่ อตัวละครทีท่ รงใช้ มาก
เมื่ อ พิ จ ารณาความถี่ ข องการปรากฏของชื่ อ ตัว ละครในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครของ
พระบาทสมเด็ จพระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่หัว พบว่า มี ชื่ อตัวละครจํา นวนหนึ่ ง ที่ ท รงใช้ม าก ทั้ง นี้ ชื่ อ
ตัวละครดังกล่าวอาจเป็ นชื่อที่อยูใ่ นพระราชนิยม
ชื่ อตัวละครชายที่ ท รงใช้ม ากที่ สุ ดคื อ “จอน” ปรากฏเป็ นชื่ อตัวละครในพระราชนิ พ นธ์
บทละครถึ ง ๖ เรื่ อ ง คื อ “นายจอน” ในเรื่ อ ง หาเมี ย ให้ผ วั หมายนํ้า บ่ อหน้า ล่ า มดี วิไ ลเลื อ กคู่
“เด็กชายจอน” ในเรื่ องหนังเสื อ และ “นายร้อยเอกจอน” ในเรื่ องชิงนาง ชื่ อ “จอน” นี้ เดิมทีผเู ้ ขียนคิด
ว่า หมายถึง ชายผมข้างหู ที่ระลงมาที่แก้ม ซึ่ งอาจเป็ นการนําลักษณะเด่นของเด็กที่เป็ นเจ้าของชื่ อ
มาตั้งเป็ นชื่ อ ดังที่คนโบราณนิ ยม เช่น เกิ ดมาตัวแดง ก็ต้ งั ชื่ อว่าแดง มีรูปศีรษะแป้ นก็ต้ งั ชื่ อว่าแป้ น
เป็ นต้น แต่เมื่อศึกษาชื่อตัวละครบางตัวที่มีชื่อเป็ นภาษาอังกฤษ พบว่าในเรื่ องความดีมีไชย มีตวั ละคร
ชื่อ “จอน แฟรงก์” เป็ นผูร้ ้ายที่พูดภาษาไทยได้ซ่ ึ งหลวงกําจัดทุรชนได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเขาเมื่อ
ตอบคํา ถามของพระยากําแหงณรงค์ไ ว้แต่ เพีย งว่า “ชื่ อจอน แฟรงก์ แต่อย่าถามว่า ชาติ อะไร ผม

บอกไม่ถูก” (ความดี มีไชย : ๑๕๒) นอกจากนี้ ในพระราชนิ พนธ์บทละครเรื่ องล่ามดี ๗ นั้น ก็มีตวั
ละครที่เป็ นล่ามชื่ อ “นายจอน” ซึ่ งคล้ายกับสํานวนที่ทรงแปลเป็ นภาษาอังกฤษที่ผูเ้ ป็ นล่ามมีชื่อว่า
“John Smith” ผูเ้ ขี ยนจึ งคิ ดว่าชื่ อ “จอน” ในพระราชนิ พนธ์บทละครอาจจะเป็ นคําเลี ยนเสี ยงชื่ อ
ภาษาอังกฤษว่า “John” ก็เป็ นได้ ทั้งนี้ อาจจะมีพระราชประสงค์ที่จะทรงล้อเลียนหรื อเสี ยดสี พวก
ฝรั่ง เพราะตัวละครที่ชื่อ “จอน” ในพระราชนิ พนธ์บทละครของพระองค์ส่วนใหญ่มกั มีสถานภาพ
เป็ นคนรับใช้ หรื อไม่ก็เป็ นผูท้ ี่ไม่ค่อยมีความรู ้เท่าใดนัก ยกเว้นนายร้อยเอกจอน ในเรื่ องชิงนาง
อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล (๒๕๑๘ : ๒๒๕) กล่าวถึงเรื่ องล่ามดี
และ A Good Interpreter ไว้วา่ ในเรื่ องล่ามดี “John Smith ชื่อล่ามนั้นโอนมาให้เป็ นชื่อบิดานางเอก”
ซึ่ งเมื่อผูเ้ ขียนตรวจสอบกับต้นฉบับพบว่าชื่อของบิดานางเอกเขียนว่า “นายยอนสมิท” จึงเป็ นเรื่ องที่
ผูส้ นใจควรศึกษาต่อไปว่าชื่อ “จอน” นั้น มีความหมายประการใด
ส่ วนชื่ อตัวละครชายที่ปรากฏมากรองลงมาคือ “พัน” ปรากฏ ๔ เรื่ อง และชื่ อ “มัง่ ” “คง”
“คํา” และ “สวัสดิ์” ปรากฏชื่อละ ๓ เรื่ อง
ชื่อตัวละครหญิงที่ทรงใช้มากที่สุดคือ “สายหยุด” และ “สงวน” โดยปรากฏเป็ นชื่ อตัวละคร
ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครชื่ อละ ๔ เรื่ อง คื อ สายหยุด ในเรื่ อง แก้แค้น ความดี มี ไ ชย บ่ วงมาร
โพงพาง และสงวน ในเรื่ อง บ่วงมาร เจ้าข้า,สารวัด! เจ้าคุณเจ้าชู ้ เสื อเถ้า ชื่ อตัวละครหญิงที่ทรงใช้
มากที่สุดทั้งสองชื่อนี้ หากพิจารณาจากความหมายจะพบว่ามีความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ และกิริยา
และคุณลักษณะ ซึ่งเป็ นความหมายที่พบมากในชื่อของตัวละครหญิงในพระราชนิ พนธ์บทละครของ
พระองค์ ส่ วนชื่ อที่ปรากฏมากรองลงมาคือ “ผ่อง” และ “ศรี ” ปรากฏชื่ อละ ๓ เรื่ อง ทั้งนี้ การที่ทรง
เลือกใช้ชื่อดังกล่าวมากอาจแสดงให้เห็นพระราชนิยมในการเลือกสรรคําในการตั้งชื่อที่มีความหมาย
สอดคล้อ งกับ เพศของเจ้า ของชื่ อ โดยเฉพาะชื่ อ ดอกไม้ที่ ท รงใช้ม ากดัง ได้ก ล่ า วแล้ว ในเรื่ อ ง
ความหมายของชื่อ
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ชื่ อตัวละครทีไ่ ม่ ใช่ ชื่อสามัญ
นอกจากชื่อตัวละครที่เป็ นชื่อสามัญดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ยังมีชื่อตัวละครอีกจํานวนหนึ่ ง
ที่เป็ นชื่อของข้าราชการและผูท้ ี่ได้รับพระราชทานยศ บรรดาศักดิ์ และราชทินนาม
ยศ หมายถึง “ฐานันดรที่พระมหากษัตริ ยโ์ ปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ ง มี
สู ง ตํ่า ตามลํา ดับ กันไป” (พจนานุ ก รมฉบับ ราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๘๙๓) อาทิ ยศ
ข้า ราชการทหารบกจะมี ค าํ ว่า “นาย” เติม ข้างหน้า ตั้ง แต่นายร้ อยตรี ขึ้ นไปจนถึ ง นายพลเอก ยศ
๗

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิ พนธ์บทละคร แปลจากภาษาฝรั่ งเศส ของ Tristan
Bernard เรื่ อง “L’Anglais tel qu’on le parle” เป็ นสองสํานวน คือเรื่ อง A Good Interpreter ซึ่ งเป็ นบทละคร
ภาษาอังกฤษมีภาษาไทยปน และเรื่ อง ล่ามดี ซึ่งแปลกลับกันเป็ นบทละครภาษาไทยมีองั กฤษปน

ข้า ราชการพลเรื อนตามกระทรวงต่ า ง ๆ ยกเว้นกระทรวงวัง จะได้รับ ยศรองอํา มาตย์ตรี โท เอก
เที ย บเท่ า กับ ชั้นนายร้ อย อํา มาตย์ต รี โท เอก เที ย บเท่า ชั้นนายพัน และมหาอํา มาตย์ตรี โท เอก
เทียบเท่าชั้นนายพล เป็ นต้น ๘ บรรดาศักดิ์ หมายถึง “ฐานันดรศักดิ์ที่พระราชทานแก่ขา้ ราชการหรื อ
บุคคลทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น เจ้าพระยา พระยา พระ หลวง ขุน หมื่น พัน และทนาย โดยมีราชทินนาม
ต่อท้าย” (พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๖๐๕) ส่ วนราชทินนาม หมายถึ ง
“ชื่ อบรรดาศักดิ์ หรื อสมณศัก ดิ์ ชั้นสัญญาบัตรที่ พ ระเจ้า แผ่นดิ นพระราชทาน” (พจนานุ ก รมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ : ๙๔๙)
เมื่อพิจารณาโครงสร้างของชื่อตัวละครดังกล่าวพบว่ามีโครงสร้าง ดังนี้
ชื่อตัวละครชาย ปรากฏโครงสร้าง ๒ แบบ คือ
๑. ยศ + บรรดาศักดิ์ + ราชทินนาม ยศที่ปรากฏในโครงสร้างแบบนี้ มักเป็ นยศของ
ผูท้ ี่รับราชการทหาร ตัวอย่างเช่น นายพันโทพระพีระภาพพิบูลย์ นายพันตรี หลวงพิสิฐสรการ และ
นายเรื อเอกหลวงเชี่ ยวชลธาร เป็ นต้น
๒. บรรดาศักดิ์ + ราชทินนาม ตัวอย่างเช่น หมื่นหาญคีรีเขตร์ ขุนรั ตนแพทย์ หลวง
กําจัดทุรชน พระประเสริฐไมตรี และพระยาศรีบุรีรมย์ เป็ นต้น
ส่ วนชื่อตัวละครหญิงที่เป็ นภรรยาของผูม้ ีบรรดาศักดิ์ มีชื่อแตกต่างกันตามบรรดาศักดิ์ใหญ่
น้อยของสามี โดยปรากฏโครงสร้างแบบเดียว คือ คํานําหน้า + ราชทินนามของสามี คํานําหน้านั้น
มัก ใช้ ค ํา ว่ า “คุ ณ หญิ ง ” นํา หน้ า ชื่ อ ภรรยาเอกของพระยา หรื อ พระ ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน
เครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ และใช้คาํ ว่า “คุ ณนาย” หรื อ “นาง” นําหน้าชื่ อภรรยาของผูท้ ี่มีบรรดาศักดิ์
รองลงไป ตัวอย่างเช่ น คุ ณหญิงประดิษฐ์ ราชการ (ภรรยาของพระยาประดิษฐ์ ราชการ) คุ ณหญิง
วัชรินทร์ เดชะ (ภรรยาของพระยาวัชรินทร์ เดชะ) นางจําเนียรวานิช (ภรรยาของหลวงจําเนียรวานิช)
และ นางแพทยศาสตร์ สมบูรณ์ (ภรรยาของหลวงแพทยศาสตร์ สมบูรณ์ ) เป็ นต้น
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ชื่ อตัวละคร : พระราชนิยมในการสะท้ อนความสมจริ งตามนัยทางสั งคม
ชื่อตัวละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้งขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงพระราช
นิยมในพระองค์ที่ทรงสะท้อนความจริ งที่ปรากฏในสังคมในรัชสมัยของพระองค์ได้เป็ นอย่างดี ซึ่ ง
นอกจากจะทรงตั้ง ชื่ อ ตัว ละครให้ ส มจริ ง โดยทรงคัด สรรคํา ที่ มี จ าํ นวนพยางค์แ ละความหมาย
สอดคล้องกับชื่ อคนจริ งๆ ในสังคมแล้ว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั ยังทรงแสดงแนว
พระราชดําริ เกี่ยวกับการให้ความสําคัญของชื่ อของคนในสังคมไว้ในพระราชนิ พนธ์บทละครของ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สารานุกรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว เล่ ม ๒. กรุ งเทพฯ : เจริ ญวิทย์
การพิมพ์, ๒๕๒๔.
๘

พระองค์อีกด้วย กล่าวคือทรงมีพระราชดําริ ว่านอกจากชื่ อจะมีไว้เพื่อใช้เรี ยกขานกันแล้วยังอาจจะ
เป็ นเครื่ องหมายบอกถึ ง อายุ บุ ค ลิ ก ลัก ษณะ สถานภาพทางสัง คม ตํา แหน่ ง หน้า ที่ ก ารงาน และ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวได้ดว้ ย
๑. ชื่ อกับอายุ และบุคลิกลักษณะ
แนวพระราชดํา ริ เ กี่ ย วกับ การใช้ชื่ อ เป็ นเครื่ องหมายบอกถึ ง อายุแ ละบุ ค ลิ ก ลัก ษณะนั้น
ปรากฏชัดเจนในบทสนทนาของตัวละครในเรื่ องความดีมีไชย ดังตัวอย่าง
สายหยุด “ข้านึกแล้วเทียวว่าจะไม่เป็ นการ ชื่อเสี ยงก็ออกตุ่ยยังงั้น ชื่ออะไรไม่ชื่อ ชื่ อโพชื่อ
ไทรอะไรมิรู้ ฟังดูแต่ ชื่อก็บอกงุ่มง่ ามเสี ยแล้ว”
เอม
“โธ่! คุณนายไม่รู้จกั เอง เขาคล่องพอตัวเทียวเจ้าค่ะ”
สายหยุด “สําหรับคนเช่นเอ็งน่ะเห็นจะพอละซิ แล้วก็มิแก่ครํ่าเครอะหรื อ?”
เอม
“พุทโถ! อายุเพิ่งยีส่ ิ บเท่านั้นแหละเจ้าค่ะ”
สายหยุด “ก็อะไรชื่ อเสี ยงออกแก่ยงั งั้น”
(ความดีมีไชย)
ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็ นว่า ผูท้ ี่มีชื่อพยางค์เดี ยว และมีความหมายเกี่ ยวกับธรรมชาติ
อย่างเช่น พลทหาร“โพ” ในสายตาของสายหยุดบุตรี พระพิพิธพัฒนากรนั้น เป็ นบุคคลที่อยูค่ นละวัย
กับตน เป็ นชื่อของคนในสมัยเก่า และอาจมีลกั ษณะเชื่องช้า ทําอะไรไม่ทนั การ ทั้งนี้เพราะชื่อบุคคล
ที่เป็ นรุ่ นราวคราวเดียวกันและสถานภาพทัดเทียมกันกับสายหยุดที่ปรากฏในเนื้อเรื่ องนั้น มักเป็ นชื่ อ
สองพยางค์เป็ นส่ วนมาก เช่น คนรักของสายหยุด ชื่อ “นายสวัสดิ์” (นักเรี ยนนายร้อย) เพื่อนนักเรี ยน
นายร้อยของนายสวัสดิ์ ชื่อ “นายบุญฦา” นายทหารกองโรงเรี ยนนายร้อยชั้นมัชฌิมา ชื่อ “นายร้อยตรี
จรู ญ” และ “นายร้อยตรี หม่อมหลวงเสวตร์ ” เป็ นต้น ความคิดดังกล่าวของสายหยุด สะท้อนพระราช
นิยมที่ทรงให้ความสําคัญกับชื่อได้เป็ นอย่างดี
๒. ชื่ อกับสถานภาพทางสั งคม
นอกจากชื่ อ จะมี นัย บอกอายุ แ ละบุ ค ลิ ก ลัก ษณะของเจ้า ของชื่ อ ได้แ ล้ว ชื่ อ ยัง มี นัย บอก
สถานภาพทางสั ง คมของเจ้า ของชื่ อได้อี ก ด้วย ในพระราชนิ พ นธ์ บ ทละครของพระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตัวละครที่มีสถานภาพเป็ นนายแม้จะมีชื่อที่เป็ นพยางค์เดียวเป็ นส่ วนใหญ่
แต่ก็จะปรากฏชื่อที่มีสองพยางค์ดว้ ย แต่ชื่อของตัวละครที่มีสถานภาพเป็ นคนรับใช้มกั จะเป็ นชื่ อที่มี
พยางค์เดี ยวเท่านั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะจํานวนพยางค์ของชื่ อมีนยั ที่บอกสถานภาพทางสังคมของ
บุคคลได้ ตัวอย่างเช่น ชื่อตัวละครในเรื่ อง “หนังเสื อ” ชื่อตัวละครที่มีสถานภาพเป็ นนาย ได้แก่ สุ ธน
สุ กญั ญา ประเสริ ฐ ส่ องศรี ส่ วนชื่ อตัวละครที่เป็ นคนรับใช้ ได้แก่ พัน ผ่อง ธู ป เด็กชายจอน เป็ นต้น
นอกจากนี้ บทสนทนาของตัวละครในเรื่ องน้อยอิ นทเสนยังแสดงถึ งพระราชดําริ ดังกล่ าวนี้ อย่า ง
ชัดเจนอีกด้วย ดังตัวอย่าง

หลวงวรเวส
มลิ
หลวงวรเวส

“...อ้ ายแดงมานี่!”
“นี่ลูกน่ะมันไม่มีชื่อหรื อ ถึงได้ตอ้ งเรี ยกมันว่าอ้ายแดง?”
“ชื่อมันน่ะมีดอก ฉันเห็นมันหรู เกินกว่าทีจ่ ะใช้ เรียกทุกวันๆ นึกว่าเรามีงาน
มีการถึงค่ อยให้ มันเป็ นนายบุญโรจน์ ถ้าอยูก่ ะบ้านในหมู่กนั เองให้มนั เป็ น
แต่อา้ ยแดงก็จะพอ”
มลิ
“เออ! ลูกมีชื่อเป็ นผู้ลากมากดีอยู่ดี ๆ กลับไม่ชอบ อยากให้ มันมีชื่อเหมือน
ลูกขีข้ ้ า”
(น้อยอินทเสน)
ตัวอย่างข้างต้นจะเห็ นได้ว่าคําพูดของมลิแสดงให้เห็นว่าชื่อบุคคลสามารถบอกสถานภาพ
ทางสังคมของเจ้าของชื่ อได้เป็ นอย่างดี ผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมสู ง อยู่ในชาติตระกูลดีจะมีชื่อที่
แตกต่างกับผูท้ ี่มีสถานภาพทางสังคมตํ่า ทั้งนี้อาจจะสังเกตได้จากจํานวนพยางค์และความหมายของ
ชื่อเป็ นสําคัญ พระนามของพระบรมวงศานุ วงศ์ และชื่ อของผูท้ ี่อยู่ในตระกูลของผูม้ ีบรรดาศักดิ์ ใน
สมัยก่อนมักเป็ นชื่ อที่มีจาํ นวนพยางค์มาก และมีความหมายเกี่ ยวกับสิ่ งที่ดีงามอันพึงปรารถนาของ
มนุ ษย์ ส่ วนชื่ อสามัญชนมักเป็ นชื่ อพยางค์เดียวและมีความหมายเกี่ยวกับกิริยาและคุ ณลักษณะเป็ น
ส่ วนใหญ่ ความคิดที่วา่ ชื่ อสามารถบอกนัยของสถานภาพทางสังคมของเจ้าของชื่อได้น้ ี อาจสื บทอด
ต่อกันมาจนกลายเป็ นสาเหตุประการหนึ่ งที่ทาํ ให้คนไทยในปั จจุบนั พยายามตั้งชื่ อหรื อเปลี่ยนชื่ อให้
มีจาํ นวนพยางค์มากขึ้นเพื่อแสดงสถานภาพทางสังคมของตนให้ดูเสมือนอยูใ่ นระดับชนชั้นสู งโดย
ไม่คาํ นึงว่าสถานภาพทางสังคมที่แท้จริ งของตนนั้นเป็ นอย่างไร
๓. ชื่ อกับตําแหน่ ง หน้ าทีก่ ารงาน
ชื่อตัวละครที่เป็ นยศ บรรดาศักดิ์ และราชทินนาม นั้น มีนยั บอกตําแหน่งหน้าที่การงานของ
เจ้าของชื่ อได้ดว้ ย ทั้งนี้ โดยสังเกตจากยศ และความหมายของราชทินนามเป็ นสําคัญ ตัวอย่างเช่ น
พลตรี พระยากํ า แหงณรงค์ ยศ พลตรี บ่ ง ว่ า เป็ นนายทหารบก ราชทิ น นามหมายความว่ า มี
ความสามารถ เก่งกล้าในเชิ งรบ นายร้อยเอกขุนบําบัดพยาธิ เป็ นผูบ้ งั คับกองพยาบาล ราชทินนาม
บอกนัยของหน้าที่การงานว่าเกี่ ยวกับการรักษาโรค พระประเสริ ฐไมตรี รับราชการกระทรวงการ
ต่างประเทศ ราชทินนามบอกนัยของหน้าที่การงานว่าเกี่ยวกับการเจริ ญสัมพันธไมตรี หลวงสุ นทร
ทิพ โอสถ เป็ นแพทย์ หลวงพิทักษ์ ธ รรมนู ญกิจ เป็ นผูพ้ ิพากษา และหลวงพรพานิช กรรม เป็ น
นายพานิช เป็ นต้น
๔. ชื่ อกับความสั มพันธ์ ในครอบครัว
คนไทยแต่ เ ดิ ม มัก แสดงความสั ม พัน ธ์ ข องคนในครอบครั ว เดี ย วกัน โดยการตั้ง ชื่ อ ลู ก
ตามลําดับของการเกิ ด เช่ น อ้าย ยี่ สาม ไส งัว่ คือหนึ่ ง สอง สาม สี่ และห้า ตามลําดับ แม้ต่อมา
การตั้งชื่ อตามความนิ ยมดังกล่ าวอาจลดน้อยลง แต่ชื่อของคนในครอบครัวเดี ยวกันก็ม กั จะยังคง

แสดงความสัมพันธ์กนั โดยการใช้ภาษา ชื่อตัวละครในพระราชนิ พนธ์บทละครแสดงความสัมพันธ์
ในครอบครัวในลักษณะต่อไปนี้
๔.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างชื่ อพ่อแม่กบั ลูก
พระราชนิ พ นธ์ บ ทละครที่ ผู ้เ ขี ย นนํา มาศึ ก ษาทั้ง ๓๘ เรื่ อ งนั้น มี เ นื้ อ เรื่ อ งที่ บ่ ง
ความสัมพันธ์ของตัวละครแบบพ่อแม่-ลูกจํานวน ๑๙ คู่ ปรากฏชื่อที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชื่ อ
พ่อแม่กบั ลู ก ๑๐ คู่ โดยความสัมพันธ์ดงั กล่าวอาจจําแนกได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ทางเสี ยงพยัญชนะ
เช่ น ยี่ สุ่ น -โสภา ๙, ลํ้า -ลออ, เป๋ า-เปี ย, รอด-ฤกษ์, อํ่า -เอม ความสั ม พัน ธ์ ท างความหมาย เช่ น
มลิ-มาไลย, คํา-มณี , ทอง-เพ็ชร์
๔.๒ ความสัมพันธ์ระหว่างชื่ อพี่กบั น้อง
เนื้ อเรื่ องที่บ่งความสัมพันธ์ของตัวละครแบบพี่กบั น้อง มีจาํ นวน ๑๓ คู่ ปรากฏชื่ อที่แสดง
ความสัม พันธ์ ระหว่า งชื่ อพี่ ก ับ น้องมากถึ ง ๑๐ คู่ โดยความสัม พันธ์ ดัง กล่ า วอาจจํา แนกได้ ดัง นี้
ความสัมพันธ์ทางเสี ยงพยัญชนะ เช่น เทพ-เทียบ ๑๐, จันทน์-จิต, เฉลา-เฉลิม, สุ ธน-สุ กญั ญา, ประเสริ ฐ
-ส่ องศรี , สวิง-สวาย-สวัสดิ์ ความสัมพันธ์ทางความหมาย เช่น ละมุน-ละไม, บุญส่ ง-บุญสม เป็ นต้น
เมื่ อ พิ จ ารณาชื่ อ ของคนในสั ง คมที่ ป รากฏในสมัย ของพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็พบตัวอย่างที่สนับสนุ นให้เห็นถึ งการตั้งชื่ อที่มีความสัมพันธ์ดงั กล่าวอยู่ดว้ ย พระนาม
พระประยูรญาติของพระนางเธอลักษมีลาวัณที่เป็ นพระโอรส พระธิ ดา ในกรมพระนราธิ ปประพันธ์
พงศ์ (เจ้า ชายวรวรรณากร) รวม ๒๖ พระองค์ นั้น พระนามของพระโอรสทุ ก พระองค์แ สดง
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งพี่ น้ อ งโดยใช้ ค ํา ลงท้า ยเหมื อ นกัน ได้แ ก่ ม.จ.สกลวรวรรณากร(๑) ๑๑
ม.จ.วรรณไวทยากร(๓) ม.จ.วัล ภากร(๔) ม.จ.นิ ต ยากร(๖) ม.จ.สุ วิช ากร(๙) ม.จ.ศิ ว ากร(๑๑)
ม.จ.สิ ทธยากร(๑๒) ม.จ.ไปรมากร(๑๓) ม.จ.วรวีรากร(๑๕) ม.จ.โวฒยากร(๑๖) ม.จ.ดุลภากร(๑๗)
ม.จ.หัชชกร(๑๙) ม.จ.ฉันทนากร(๒๓) ม.จ.เจตนากร(๒๔) ม.จ.อภิญญากร(๒๕) ม.จ.สุ นทรากร
(๒๖) ส่ วนพระนามของพระธิ ดานั้นแสดงความสัมพันธ์โดยใช้คาํ คล้องจองต่อเนื่ องกันไป ได้แก่
ม.จ.พรพิ ม ลพรรณ(๒) ม.จ.วัล ภาเทวี ( ๕) ม.จ.วรรณี ศ รี สมร(๗) ม.จ.อรทิ พ ยประพัน ธ์ ( ๘)
ม.จ.นันทนามารศรี (๑๐) ม.จ.ลักษมีลาวัณ(๑๔) ม.จ.บรรเจิดวรรณวรางค์(๑๘) ม.จ.ศรี สอางค์นฤมล
(๒๐) ม.จ.อุบลพรรณี (๒๑) ม.จ.ฤดีวรวรรณ(๒๒)
นอกจากนี้ รายนามชื่ อ พี่ น้ อ งของ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่ น มาลากุ ล ก็ ส ะท้อ น
ความสัมพันธ์ดงั กล่าวด้วยเช่นกัน โดยใช้ชื่อที่มีเสี ยงพยัญชนะต้นเหมือนกัน ได้แก่ ม.ล.ปก ม.ล.ป้ อง
ม.ล.ปอง ม.ล.ปิ่ น ม.ล.เปนศรี ม.ล.เปี่ ยมสิ น ม.ล.ปนศักดิ์ ม.ล.ปานตา ม.ล.ประวัติ และม.ล.นกน้อย
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ชื่อแรกเป็ นชื่อพ่อหรื อแม่ และชื่อหลังเป็ นชื่อลูก
๑๐
ชื่อแรกเป็ นชื่อพี่ และชื่อหลังเป็ นชื่อน้อง
๑๑
ตัวเลขในวงเล็บข้างหลังชื่อคือลําดับการเกิด โดยนับรวมทั้งพระโอรสและพระธิดา

นัน่ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชนิยมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงตั้งชื่ อ
ตัวละครให้มีความสัมพันธ์กนั นั้น เป็ นความนิยมของคนในสังคมสมัยนั้นด้วย
อนึ่ ง ชื่ อตัวละครพระราชนิ พนธ์บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวยัง
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสังคมในรัชสมัยของพระองค์ดว้ ย อาทิ การตั้งชื่อเล่น ในสมัยนั้นอาจจะยัง
ไม่ค่อยปรากฏชัดเจนว่ามีการตั้งชื่ อเล่น แต่มีพระราชนิพนธ์บทละครเรื่ องหนึ่งคือเรื่ องหนังเสื อ มีตวั
ละครสองพี่นอ้ ง คือสุ ธน กับสุ กญั ญา ณ ชัยบุรี เมื่อเรี ยกกันเองในบ้านจะเรี ยกกันโดยใช้ชื่อเล่นว่าพี่
ใหญ่และน้องน้อย ตามลําดับ ส่ วนพ่อแม่ก็จะเรี ยกว่าพ่อใหญ่ กับ แม่น้อย ความคิดดังกล่าวอาจมา
จากการที่ตอ้ งการแสดงความสนิ ทสนมกันของคนในครอบครัว และชื่อจริ งเริ่ มมีจาํ นวนพยางค์มาก
ขึ้นด้วย นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ของชื่ อตัวละครกับเหตุการณ์การตั้งนามสกุลนั้น พบว่า หลังจากมี
พระราชบัญญัตินามสกุลในพ.ศ. ๒๔๕๖ ชื่ อตัวละครพระราชนิ พนธ์บทละครของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็มกั จะเป็ นชื่อที่มีนามสกุลด้วยเช่นกัน นับว่าเป็ นการบันทึกเหตุการณ์สําคัญ
ที่เกี่ยวกับชื่อและนามสกุลในสังคมไว้ในพระราชนิพนธ์บทละครได้อย่างครบถ้วน
ชื่ อตัวละคร : พระราชนิยมในการแสดงความสอดคล้ องกับกับบทบาทในเรื่ อง
ชื่อตัวละครที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงตั้งชื่อนั้น สะท้อนพระราชนิ ยมที่
จะทรงตั้งชื่ อให้สอดคล้องกับบทบาทของตัวละครในเรื่ องอยูอ่ ย่างเด่นชัด เช่ น นายเฉลียว วิชาชาญ
(ชื่ อเดิ มของหลวงภักดี ดาํ รงศักดิ์ ) ในเรื่ องหมายนํ้าบ่อหน้า เป็ นผูท้ ี่มีความเฉลี ยวฉลาดสมชื่ อ แม้
ค่อนข้างจะเป็ นความฉลาดแกมโกงก็ตาม ทั้งนี้ แม้แต่คาํ พูดของตัวละครในเรื่ องก็ยงั แสดงความคิด
ดังกล่าวด้วย ดังตัวอย่าง
ประจง “...ที่จริ งเขาก็เป็ นคนดีจริ งด้วย คล่องจริ ง ๆ ใช้อะไรได้อย่างใจ ภาษาอังกฤษก็รู้ดว้ ย
เพราะฉะนั้นเจ้าคุณท่านก็น่ารักเขา นอกจากนี้เขามีลกั ษณะทีส่ มชื่ อเขาอยู่มากด้ วย เขาเป็ นคนเฉลียว
จริง เช่นการจัดการงานวันนี้เป็ นต้น”
(หมายนํ้าบ่อหน้า)
ในเรื่ องหลวงจําเนี ยรเดิ นทาง มีตวั ละครชื่ อนายเนี ยน เสาวรส อําพรางพฤติกรรมอันเป็ น
อุบายของตนได้อย่างแนบเนี ยนมาตั้งแต่ตน้ เรื่ อง จนมาปรากฏความจริ งให้ตวั ละครอื่น ๆ ได้รู้ใน
ตอนท้ายเรื่ อง ในเรื่ องมหาตมะ นายสน แม้จะดูเป็ นคนที่มนั่ ใจในตนเอง ประดุจสนอันสู งใหญ่ แต่ก็
ยังโยกไกวด้วยแรงลมอันเกิดจากจิตฝ่ ายดีของตนได้ ในเรื่ องงดการสมรส ตัวละครที่ชื่อสง่า รู ปวิไลย
เป็ นหญิงที่มีความงามสมชื่อและนามสกุล อีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่ฉลาดมากอีกด้วย
ทิ พย์สุเนตร อนัมบุ ตร (๒๕๑๖: ๑๘๗) พบหลักฐานภาพถ่ ายเอกสารต้นฉบับลายพระ
ราชหัตถเลขา เรื่ องบ่วงมารว่า ในชั้นต้นทรงพระราชนิพนธ์ชื่อตัวละครเอกฝ่ ายหญิงไว้วา่ “แม่สอิ้ง”
แต่ต่อมาได้ทรงเปลี่ยนเป็ น “แม่สลับ” ทิพย์สุเนตรแสดงความคิดไว้วา่ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะมีพระราช

ประสงค์ให้เข้ากับบทบาทของตัวละครตัวนี้ คือเป็ นหญิงที่ไม่เคยอยูก่ ินกับชายใดเป็ นการแน่นอน แต่
อยูก่ บั ผูน้ ้ นั บ้างผูน้ ้ ีบา้ ง อีกทั้งยังเป็ นผูท้ ี่พูดกลอกกลับไปมาเพื่อผลประโยชน์ของตนอีกด้วย
ชื่ อตัวละคร : พระราชนิยมในการแสดงสุ นทรียทางภาษา
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็ นปราชญ์ และนักอักษรศาสตร์ ผูท้ รงพระ
ปรี ชาสามารถอย่างแท้จริ ง พระราชนิ พนธ์ต่าง ๆ ของพระองค์ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็ นนาย
ของภาษาโดยทรงสรรใช้คาํ ที่มีเสี ยงไพเราะและมีความหมายตรงตามพระราชประสงค์เพื่อให้ผอู ้ ่าน
ได้รับสุ นทรี ยรสจากบทพระราชนิ พนธ์ เมื่อครั้ ง พระราชทานนามสกุลนั้น ก็ทรงเลื อกสรรคําอัน
ไพเราะและเป็ นมงคลมาพระราชทานแก่ผูก้ ราบบังคมทูลขอ จมื่นอมรดรุ ณารักษ์ (๒๕๑๑ : ๒๗)
กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้วา่
...มิได้ ทรงกระทําอย่ างง่ าย ๆ ลวก ๆ เลย เพราะถือว่านามสกุลนี้จะเป็ นที่เชิดหน้าชูตา
ของผูถ้ ือตลอดไปจนลูกหลายว่านเครื อชัว่ กาลนาน จึงควรจะได้มีส่วนสัมพันธ์
แก่จิตใจผูท้ ี่ถือเอานั้นให้เป็ นนิมิตไปในทางที่ดีดว้ ยประการทั้งปวง ทรงอุตส่าห์สืบเสาะ
ค้นคว้าจนได้ความว่าบรรพบุรุษได้ทาํ คุณงามความดี มีวทิ ยะฐานะและอาชีพอะไร
ก็จะทรงแปลงคํามาจัดสรรให้ ได้ มงคลนามต่ าง ๆ ขึน้ ให้ ไพเราะเหมาะสมด้ วยประการทั้งปวง...

ในการทรงตั้ง ชื่ อตัวละครก็ เช่ นกัน นอกจากพระองค์จะทรงเลื อกสรรคํา อันเหมาะเจาะ
สมจริ งตามสภาพสังคมและเนื้อเรื่ องดังได้กล่าวไปแล้ว พระอัจฉริ ยลักษณ์ทางภาษาอันสะท้อนพระ
ราชนิยมในการแสดงสุ นทรี ยทางภาษายังปรากฏให้เห็นในการทรงตั้งชื่อตัวละครด้วย ลักษณะที่เห็น
ได้อย่างเด่นชัดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างชื่ อกับนามสกุลของตัวละคร ซึ่ งโปรดที่จะทรงใช้คาํ ที่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะการส่ งสัมผัสของคําระหว่างชื่อกับนามสกุล อันทําให้เกิดเสี ยงที่ไพเราะ
หรื อการที่ทรงสรรคําที่มีความหมายสอดคล้องสัมพันธ์กนั อันทําให้ความหมายของชื่ อและนามสกุล
ของตัวละครนั้น ๆ เด่นขึ้น
ชื่ อตัวละครที่ปรากฏทั้งชื่อและนามสกุลในพระราชนิ พนธ์บทละครที่นาํ มาศึกษาในครั้งนี้
ผูเ้ ขียน พบทั้งหมด ๗๐ ชื่ อ เป็ นชื่ อที่แสดงความสัมพันธ์กบั นามสกุล จํานวน ๓๖ ชื่ อ โดยจําแนก
ความสัมพันธ์ได้ดงั นี้ ความสัมพันธ์ทางเสี ยงพยัญชนะ เช่น จันทน์ ใจกาจ, พัน เพชรภูมิพิทกั ษ์, ยม
ยางเอน, ศรี วรวิสัย, ส่ องศรี สุ ภางค์, แจ้ง เจนใจ, พิณ ภาคเพียร และยอด ยุทธานนท์ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ทางเสี ยงสระ เช่น สายหยุด สมุททานนท์ และวัน หมัน่ ณรงค์ เป็ นต้น ความสัมพันธ์
ทางความหมาย เช่น จิต ใจกาจ, เฉลียว ฉลาดพูด, ทอง สุ พรรณิ ก, เทพ เทพโยธิ น, บุญธรรม ธรรม
โยธิ น และเจริ ญ วัฒนานนท์ เป็ นต้น
ความสัมพันธ์ระหว่างชื่อกับนามสกุลของตัวละครพระราชนิพนธ์บทละครดังกล่าวสะท้อน
พระราชนิ ย มในพระบาทสมเด็ จพระมงกุฎ เกล้า เจ้า อยู่หัวในการแสดงสุ นทรี ยทางภาษา อันเป็ น
ลักษณะสําคัญของภาษาไทยได้อย่างดียงิ่

บทส่ งท้าย
การศึกษาชื่ อตัวละครพระราชนิพนธ์บทละครของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ ัว
แสดงให้เห็นพระอัจริ ยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรมของพระองค์ได้อย่างเด่นชัด พระราชนิยม
ในการทรงตั้ง ชื่ อ ตัว ละครให้ ส ะท้อ นความจริ ง ตามนัย ทางสั ง คมและสอดคล้อ งกับ บทบาทใน
เนื้อเรื่ อง แสดงถึงพระปรี ชาสามารถทางวรรณกรรมการละคร และความใส่ พระราชหฤทัยเกี่ยวกับ
ความสมจริ งซึ่ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญองค์ประกอบหนึ่ งของบทละคร พระราชนิ ยมในการแสดง
สุ นทรี ยทางภาษาโดยการทรงคัดสรรคําที่มีเสี ยงและความหมายสัมพันธ์กนั ระหว่างชื่อกับนามสกุล
ของตัวละครนั้น สะท้อนความเป็ นปราชญ์ของพระองค์อย่างดียิ่ง พระราชนิยมดังกล่าวของพระองค์
ทํา ให้ พ ระราชนิ พ นธ์ บ ทละครทรงคุ ณ ค่ า ทั้ง ในเชิ ง สั ง คมและวรรณศิ ล ป์ และยัง แสดงถึ ง
พระอัจฉริ ยภาพด้านการประพันธ์ของพระองค์สมดังพระราชสมัญานาม “สมเด็จพระมหาธี รราชเจ้า”
พระมหากษัตริ ยผ์ ทู ้ รงเป็ นจอมปราชญ์ไทย
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