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ชื่อนั้นสำาคัญจริงหรือ... (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ)
How Important is a name (Science of Naming)

สหไทย ไชยพันธุ์ ศศ.ม. (Sahathai Chaiyapan, M.A.)1
อำาไพ วชิรอำาไพ ค.ม. (Ampai Watchara-ampai, M.A.)2
ครอบครัวแต่ละครอบครัวเมื่อมีลูกหลานเกิดมาลืมตาดูโลก พ่อแม่ญาติพี่น้อง มีความจำาเป็นที่จะต้อง
ตั้งชื่อให้ ทั้งชื่อที่เรียกแทนนามจริง และชื่อจริง เพื่อที่จะได้เรียกถูกต้อง ชื่อนั้นก็จะต้องหาให้เหมาะสม ทั้งลูกผู้
หญิง ลูกผู้ชาย ที่มีความไพเราะและความหมายดี ตรงกับวันเดือนปีเกิด ให้สมกับความรักความเอ็นดูที่มีต่อลูก
หลานของตน
ในการตัง้ ชือ่ แต่ละคนนัน้ มีวธิ กี ารตัง้ ชือ่ ทีแ่ ตกต่างกันไปตามสถานภาพ และฐานะของพ่อแม่ เช่น ให้พระ
หรือเจ้าอาวาสวัดทีพ่ อ่ แม่นบั ถือตัง้ ให้ ญาติผใู้ หญ่ทน่ี บั ถือตัง้ ให้ เปิดตำาราการตัง้ ชือ่ และขอพระราชทานชือ่ เป็นต้น
การตั้งชื่อ ชื่อนั้นสำาคัญจริงหรือ... (ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ) ชื่อนั้นมีความสำาคัญมากเพราะเหตุว่า
ถ้าใครไม่มีชื่อก็ไม่ทราบว่าจะใช้วิธีอย่างไร จึงจะเข้าใจกันได้ว่าหมายถึงคนนั้น เพราะคนเรามีมากมาย จึง
จำาเป็นที่จะต้องมีชื่อสำาหรับเรียกขานด้วยกันทุกคน ชื่อนั้นมักจะซ้ำากันแต่เพื่อไม่ให้สับสน พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นใช้ เพื่อให้
คนไทยทั้งหลายมีนามสกุลใช้ เพื่อเป็นเครื่องแสดงให้มีจิตใจรักพงศ์พันธุ์ อันสืบสายโลหิตของตน และเป็นการ
ชี้ชัดลงไป เพื่อความสะดวกแก่ประชาราษฎร เพราะว่าคนเราถึงชื่อจะซ้ำากัน แต่สำาหรับนามสกุลแล้วไม่ค่อย
จะซ้ำากันเพราะทางราชการพยายามตรวจตราก่อนที่จะอนุญาตให้ใช้ได้นอกจากจะบังเอิญตรวจตราไม่ทั่วถึงจึง
ทำาให้ซ้ำากันได้
ชือ่ ของคนเรานัน้ ทางวิชาโหราศาสตร์ ว่ามีความสำาคัญถึงแม้วา่ จะเป็นนามสมมุติ เพราะคนไทยเรายังมี
ความเชือ่ ถือเรือ่ งโชคลางกันอยู่ บรรพบุรษุ ของไทยเราก็เคยเชือ่ ถือเรือ่ งโชคลางและไสยศาสตร์ตา่ งๆ มาก่อนแล้ว
เรื่องการถือโชคลางนี้ เราถือกันตั้งแต่เรื่องเกิดจนถึงเรื่องตายทีเดียว อย่างเช่น เวลาเกิด ก็มีการ
จดวัน เดือน ปี เกิด และเวลาตกฟากไว้ให้แม่นยำาเพื่อจะได้นำาเอาไปผูกดวง (ดวงชะตา) เพื่อต้องการจะ
ทราบว่า อนาคตจะดีร้ายอย่างไร และการตั้งชื่อก็จะต้องตั้งให้เป็นมงคลแก่เจ้าของดวงด้วย เพราะถือว่า
การตั้งชื่อเป็นเรื่องสำาคัญที่สุดเรื่องหนึ่งของชีวิต เพราะการตั้งชื่อนั้น ถ้าไม่ตรวจตราดูให้ถูกต้องเสียก่อน
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ชื่อนั้นจะเป็น “กาลกิณี” หรือ “กาลกรรณี” (เป็นเสนียด หรือนำาโชคร้ายมาสู่เจ้าของชื่อ) ได้ จึงนิยมที่จะให้พระ
ผู้ทรงศีลหรือผู้ใหญ่ที่มีอำานาจวาสนาเป็นผู้ตั้งให้ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เด็กต่อไปในอนาคต และชื่อที่ตั้งนั้น
ก็นิยมให้มีความหมายไปในทางที่ดี เพราะถือว่าใครเรียกชื่อตนก็เท่ากับว่าเป็นการเพิ่มสิริมงคลให้แก่เจ้าของชื่อ
ทุกครั้งไป ทำานองเดียวกัน กับที่คนอินเดียนิยมใช้ชื่อพระนามของพระเป็นเจ้าคือ พระราม พระนารายณ์ มาตั้ง
ชื่อ เมื่อเวลาที่ใครเรียกชื่อ สิริมงคลก็จะตกแก่ผู้เป็นเจ้าของชื่อและผู้เรียกเพราะได้กล่าวถึงพระนามของ พระ
เป็นเจ้า
ความเป็นมาของการตั้งชื่อคนไทย
วิถีชีวิตของคนไทยมีความผูกพันกับการตั้งชื่อมายาวนาน จากอดีตกาลจวบจนปัจจุบัน การตั้งชื่อมี
ความสำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง ในที่นี้ขอเริ่มต้นตั้งแต่สมัยสุโขทัย เนื่องจากเป็นสมัยแรกที่คนไทยได้รวมชาติ
เป็นปึกแผ่น และได้ปรากฎหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบประชาธิปไตย
ปัจจุบัน ดังพอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ชื่อในสมัยสุโขทัย
ชื่อที่พบส่วนมากจะเป็นคำาพยางค์เดียว ภาษาทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ นัน้ น่าจะเป็นภาษาไทยทัง้ หมด
โดยความหมายของชื่อได้สะท้อนถึงแนวความคิดของคนในยุคนั้น คือ “ยุคสร้างชาติแปลงเมือง” 2 ประการ คือ
แนวคิดความเชื่อของการตั้งชื่อในเรื่องความผูกพันสัมพันฉันญาติ เช่น อ้าย ยี่ ไส ฯลฯ และแนวคิดความเชื่อ
ของการตั้งชื่อในเรื่องการมุ่งเอาความปลอดภัยมั่นคงและความเจริญของชุมชนเป็นหลักร่วมกัน เช่น คง จิด
จอด ผากอง ฯลฯ
ชื่อในสมัยอยุธยาและธนบุรี
ชื่อที่พบมักจะเป็นคำาพยางค์เดียวถึง 2 พยางค์ ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อส่วนใหญ่เป็น
ภาษาไทย นอกจากนี้เป็นภาษาบาลี สันสกฤต และภาษาบาลี สันสกฤตผสมภาษาไทย โดยความหมายของชื่อ
มักแสดงเป็นรูปธรรมที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำาวัน เช่น จัน(ต้นไม้) ทอง(ธาตุ) ฯลฯ หรือมีความหมายที่แสดงถึง
กิริยาอาการทางเคลื่อนไหวที่กระทำาอยู่อย่างปกติ เช่น มา พูน เลื่อน ฯลฯ
ชื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์
ชื่อที่พบมักจะเป็นคำาพยางค์เดียวถึง 2 พยางค์ ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อส่วนใหญ่เป็นภาษา
ไทยนอกนั้นเป็นภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาบาลี สันสกฤตผสมภาษาไทย และภาษาเขมร โดยความหมายของชื่อ
สะท้อนคตินิยม และวิถีทางในการดำาเนินชีวิต คล้ายคลึงกับสมัยอยุธยาและธนบุรี
ชื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบประชาธิปไตยระยะต้น
ชื่อที่พบมักจะเป็นคำาพยางค์เดียวถึง 2 พยางค์ ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อส่วนใหญ่ยัง
คงเป็นภาษาไทย แต่มีปริมาณการใช้ลดลง และเพิ่มการใช้ภาษาบาลี สันสกฤต โดยความหมายของชื่อมี
ลักษณะแตกต่างจากคตินิยมเดิม คือ มีชื่อที่มีความหมายในเรื่องอำานาจ ชัยชนะ และการสงครามเพิ่มขึ้นมาก
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เช่น เฉลิมพล ณรงค์ ฯลฯ และมีชื่อที่แสดงความหมายเกี่ยวกับความรู้ ความฉลาด การศึกษา ซึ่งไม่ปรากฎเป็น
ชื่อในสมัยที่ผ่านมา เช่น โกวิท ปรีชา สุธี ฯลฯ
ชื่อในสมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบัน
ชือ่ ทีพ่ บส่วนใหญ่มกั จะเป็นคำา 2 พยางค์ขน้ึ ไปภาษาทีใ่ ช้ในการตัง้ ชือ่ นิยมใช้ภาษาบาลี สันสกฤต
เป็นอย่างมาก นอกนัน้ เป็นภาษาไทยและภาษาบาลี สันสกฤตผสมภาษาไทย นอกจากนีย้ งั นิยมสรรหาชือ่ ทีม่ ี
เอกลักษณ์ไม่เหมือนคนอืน่ จึงปรากฎชือ่ ทีม่ รี ปู ลักษณ์ทางภาษาแปลก ๆ หรือมีหลายพยางค์มากกว่าสมัยทีผ่ า่ นมา
โดยความหมายของชื่อจะลดความนิยม ชื่อที่มีความหมายเป็นรูปธรรม และมีความหมายเป็นนามธรรมมากขึ้น
เช่น ชื่อที่มีความหมายแสดงอำานาจชัยชนะ ความงาม ความเจริญ หรือศิริมงคล
การตั้งชื่อของคนไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยาและธนบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ใน
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สมัยรัตนโกสินทร์ในระบอบประชาธิปไตยระยะต้น ตลอดจนสมัยรัตนโกสินทร์
ในระบอบประชาธิปไตยปัจจุบัน แต่ละสมัยชื่อของคนไทยมีจำานวนพยางค์เพิ่มขึ้นหรือยาวขึ้น สาเหตุสำาคัญมา
จากการขยายชุมชน เมื่อชุมชนใหญ่ขึ้น ประชาชนมากขึ้น ชื่อย่อมมีโอกาสซ้ำากันมาก และเนื่องจากชื่อเกิดขึ้น
เพราะความจำาเป็นในการสื่อสารให้สะดวกและถูกต้อง จึงต้องมีชื่อที่บ่งบอกเฉพาะลงไป เพื่อกำาหนดการเรียก
ขานตัวกันอย่างชัดเจนไม่สับสน การตั้งชื่อให้ยาวขึ้นจึงเป็นทางออกอีกวิธีหนึ่ง นอกจากการตั้งชื่อให้ยาว
ขึ้นแล้ว การตั้งชื่อให้แปลกใหม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งชื่อซ้ำา ซึ่งพบมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน
ความสำาคัญของการตั้งชื่ออยู่ที่จะแสดงลักษณะเด่นของผู้เป็นเจ้าของชื่อให้เป็นที่รู้จักจำาได้ง่าย เช่น เสียงแปลก
สะกดแปลก ฯลฯ ฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีความหมายหรือไม่มีความหมาย จึงไม่น่าจะถือว่าเป็นเรื่องที่สำาคัญ
ปัจจุบันในการตั้งชื่อ ผู้ตั้งชื่อมักจะต้องคำานึงถึงเงื่อนไขต่างๆ ก่อนที่จะตั้งชื่อ ได้แก่ เพศของ
ทารก วัน เวลาเกิด ความหมายของชื่อ ความไพเราะของชื่อ ความแปลกใหม่ของชื่อ ความคล้องจองชื่อของ
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน นามสกุล การเลียนแบบชื่อผู้อื่น และเสียงต่างๆในชื่อที่อาจเกิดปัญหา โดยส่วน
ใหญ่บิดามารดามักนิยมตั้งชื่อให้ด้วยตนเอง เพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ประเสริฐที่สุด และเลือกชื่อจากสื่อแนะนำา
การตั้งชื่อ
กฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการตั้งชื่อ-นามสกุล
ตามพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 ระบุไว้ว่า บุคคลสัญชาติไทยต้องมีชื่อตัว และชื่อ
สกุล และอาจมีชื่อรองด้วยก็ได้ ทั้งนี้ได้อธิบายความหมายของชื่อตัว ชื่อสกุล และชื่อรองไว้ดังนี้
ชื่อตัว หมายความว่า ชื่อประจำาบุคคล
ชื่อรอง หมายความว่า ชื่อประกอบถัดจากชื่อตัว
ชื่อสกุล หมายความว่า ชื่อประจำาวงศ์สกุล
หลักเกณฑ์การตั้งชื่อตัว และชื่อรอง
- ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี หรือ
ราชทินนาม
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- ต้องไม่เป็นคำาหยาบหรือมีความหมายหยาบคาย
- ต้องไม่มีเจตนาในทางทุจริต
- ผู้ที่ได้รับหรือเคยได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ โดยมิได้ถูกถอด จะใช้ราชทินนาม ตาม
บรรดาศักดิ์ เป็นชื่อตัวจริงหรือชื่อรองก็ได้
หลักเกณฑ์การตั้งนามสกุล
- ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยหรือพระนามของพระราชินี
- ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่ราชทินนามของตน ของบุพการี หรือ
ของผู้สืบสันดาน
- ไม่ซาำ้ กับชือ่ สกุลทีไ่ ด้รบั พระราชทานจากพระมหากษัตริย์ หรือชือ่ สกุลทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้แล้ว
- ไม่มีคำาหรือความหมายหยาบคาย
- มีพยัญชนะไม่เกินกว่าสิบพยัญชนะ เว้นแต่กรณีใช้ราชทินนาม เป็นชื่อสกุล
ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ
ชื่อเป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่งตั้งแต่เกิด จนกระทั่งลาจากโลกนี้ไปแล้ว ชื่อของคนดีก็ยังจารึกไว้ในความ
ทรงจำาของผู้คนทั่วไป คุณพ่อคุณแม่จึงต่างจัดเตรียมชื่อให้กับลูกน้อยของตนเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากครรภ์เลย
ทีเดียว บ้างก็ให้พระท่านตั้งให้ ทั้งให้ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตั้งให้ และบ้างก็ให้ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตั้งให้ตาม
ความเหมาะสม นั้นแสดงถึงความสำาคัญของชื่อที่ตั้งที่มีต่อคนเราเสมอมา
ในการตั้งชื่อในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีรูปแบบที่หลากหลาย
ซึ่งในแต่ละรูปแบบก็มีหลักยึดปฏิบัติที่แตกต่างกันตามถิ่นฐานที่อยู่และการดำาเนินชีวิตตลอดจนความเชื่อ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาโดยทั้งหมดต่างต้องการให้เกิดความเป็นสิริมงคงแก่ชีวิต เป็นที่นิยมยกย่องและความ
เจริญรุ่งเรืองกับชีวิตของเจ้าของชื่อเป็นหลัก ถึงแม้ว่าศาสตร์แห่งการตั้งชื่อจะได้รับการศึกษาและสั่งสอน
สืบทอดกันมาแต่โบราณ หากแต่ไม่มีการกำาหนดชื่อเรียกอย่างเป็นมาตรฐาน บ้างเรียก “ศาสตร์แห่งการ
ตั้งชื่อ” บ้างก็เรียก “วิชานามลักษณ์” บ้างก็เรียก “นามศาสตร์” แล้วแต่ผู้ศึกษาและได้รับการประสิทธิ
ประสาทวิทยา ในที่นี้ผู้เขียนขอเรียกว่า “ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ”
บทความพิเศษที่ท่านผู้อ่าน กำาลังอ่านอยู่ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงการตั้งชื่อจากทักษะ ซึ่งหมายถึง
อัฏฐเคราะห์ หรือ พระเคราะห์ ทั้ง 8 ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระเสาร์ พระพฤหัสบดี
พระราหู และพระศุกร์ ที่นับว่าเป็นสิริมงคล มีอยู่ 8 อย่างด้วยกัน คือ
1. บริวาร หมายถึง บุตร สามี ภรรยา ข้าทาสบริวารชายหญิง คนในบ้าน ผู้ที่อยู่ในอุปการะ ผู้ใต้บังคับ
บัญชารวมไปถึงเพื่อนและมิตรสหายของตน
2. อายุ หมายถึง อายุ ความเป็นอยู่ การดำาเนินชีวิต ที่ต้องการเพื่อให้มีอายุยืนยาวหรือมีอายุมั่นขวัญ
ยืน หากนำาอักษรที่มีทักษาอายุมาตั้ง เชื่อกันว่ามีอายุยืนยาว
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3. เดช หมายถึง อำานาจวาสนา บารมี เกียรติยศ และชื่อเสียงตำาแหน่งหน้าที่การงาน อานุภาพ
อิทธิพลที่ทำาให้คนเคารพยำาเกรง มีความสามารถในการควบคุม บังคับบัญชาคนเหล่านี้
4. ศรี หมายถึง สิ่งที่เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต หลักทรัพย์ โชคลาภ เสน่ห์ที่ทำาให้คนรักใคร่เมตตา และ
ศรัทธาในตัวเรา
5. มูละ หมายถึง ทุนทรัพย์ หรือมรดก ราคาและคุณค่า ที่จะเพิ่มพูนให้กับตนเอง ในปัจจุบันและภาย
ภาคหน้า
6. อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร การประกอบกิจการค้า หรือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
ให้เกิดผลสำาเร็จจากความมีมานะ อุตสาหะ และความพยายามของตนเอง
7. มนตรี หมายถึง ความเป็นใหญ่หรือประสบความสำาเร็จทีไ่ ด้รบั ความอุปถัมภ์คาำ้ ชู ได้รบั การสงเคราะห์
เกื้อหนุนจากผู้ใหญ่ ได้รับการส่งเสริมในการดำาเนินชีวิตและหน้าที่การงาน
8. กาลกิณี หมายถึง โชคร้าย อัปมงคล ความเป็นเสนียด ศัตรูคู่แข่ง อุปสรรค ในการดำาเนินชีวิต
หลักการตั้งชื่อเบื้องต้น
การตั้งชื่อนั้น หลายๆคนบอกว่าไม่ใช่เรื่องยาก ผู้เขียนมีความรู้สึกว่ามันดูเหมือนง่ายก็จริง เพราะการ
ที่จะตั้งชื่อดีเพื่อให้ชีวิตคนดีขึ้นนั้นมันยากมากเลยทีเดียว ฉะนั้นในการตั้งชื่อแต่ละชื่อนั้น ควรที่จะตั้งใจศึกษา
ให้ดีก่อน อย่ามองแต่ว่าเกิดวันอะไร แล้วก็ใส่อักษร เดช/ศรี เข้าไปเลย อีกทั้งต้องดูความหมาย
หลักการตั้งชื่อเบื้องต้นควรยึดหลักปฏิบัติดังนี้
1. ต้องยึดหลักความถูกต้องของภาษา ต้องเขียนและสะกดให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
2. ฟังดูแล้วไพเราะสละสวย ไม่ตะกุกตะกัก ไม่ยืดยาวหรือแปลกประหลาดมหัศจรรย์จนเกินไป
3. เหมาะสมกับเพศ-วัย และยุคสมัย ชื่อที่ดีควรฟังดูแล้วสอดคล้องกับบุคลิก-วัย และบอกเพศได้
4. มีความหมายเป็นมงคล ถ้าแปลแล้วไม่เข้าท่าก็ไม่ควรนำามาตั้ง เช่น “รัลลุกา” แปลว่า ปลิง
5. ไม่ควรสูงเกินวาสนา เช่น คล้องจองกับชื่อเทพเจ้า ลัทธิต่างๆ หรือคล้องจองกับเจ้าฟ้า เจ้าแผ่นดิน
6. ยึดความถูกต้องตามหลักโหราศาสตร์ ช่วงประมาณ 40 ปีมานี้ มีศาสตร์เกี่ยวกับการตั้งชื่อเกิดขึ้น
มากมายแต่ที่เป็นที่นิยมมากๆ เห็นจะมี 2-3 ศาสตร์นี้
6.1 หลักของทักษาปกรณ์ศาสตร์นถ้ี อื ว่าเป็นแม่บทแห่งการตัง้ ชือ่ มีคนใช้กนั มายาวนานทีส่ ดุ
และใช้มากที่สุด โดยจะเน้นการตั้งชื่อของบุคคลให้มีอักษรเป็นวรรคเดช, วรรคศรี, วรรคมนตรี ไม่ให้มีอักษรที่
เป็นกาลกิณีปะปนในชื่อ
6.2 หลักโหราเลขศาสตร์ ถือว่าเป็นศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดเพราะไม่ได้ใช้แต่เฉพาะที่
ประเทศไทย แต่มใี ช้เป็นสากลทัว่ โลก เพียงแต่คาำ พยากรณ์คงเขียนแตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมแต่ละเชือ้ ชาติ
ศาสตร์นก้ี ล่าวถึงเรือ่ งกำาลังของตัวเลข โดยจะตรวจอักษรทุกตัวให้ความสำาคัญ ทัง้ ชือ่ ตัว, ชือ่ กลาง. ชือ่ นามสกุล
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เมื่อผู้อ่านเข้าใจและทราบความหมายของหลักการตั้งชื่อเบื้องต้นและวิธีการตั้งชื่อให้เป็นมงคลนาม
แล้ว ก็สามารถนำาไปใช้ได้ตามความประสงค์และถูกต้องตามหลักของการตั้งชื่อ แต่ ศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ ฉบับ
นี้ที่ขึ้นหัวเรื่องว่า “ชื่อนั้นสำาคัญจริงหรือ” มีต่อในฉบับหน้าที่เกี่ยวกับหลักการตั้งชื่อตามแนวทางการตั้งชื่อตาม
วันที่เกิด และตัวอย่างหรือแนวทางการตั้งชื่อพร้อมความหมายของชื่อเรียงตามตัวอักษร ฉบับนี้ขอฝากไว้
แค่นี้ก่อน
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