ค่านิยมและความเชื่อในชื่อของนักมวยไทย*
ธนานันท์ ตรงดี
บทคัดย่อ
การตั้งชื่อเป็นสิ่ งจ าเป็ นอย่างหนึ่ งของบุคคล เพราะชื่อสามารถที่จะนาไปใช้เพื่อแยกบุคคลได้ ใน
ขณะเดี ย วกั น การตั้ ง ชื่ อ ยั ง สะท้ อ นความคิ ด ค่ า นิ ย ม และความเชื่ อ ของเจ้ า ของชื่ อ นั้ น ด้ ว ย บทความนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อที่สะท้อนจากชื่ อนักมวยไทย ข้อมูลได้จาก
นิ ตยสารที่เ กี่ย วข้ องกั บ มวยไทย 4 หั ว ชื่ อ รวบรวมได้ชื่อ ของนั กมวย 800 คน น าข้ อมูล ที่ไ ด้ม าวิเ คราะห์
ความหมาย แล้วจัดหมวดหมู่ของความหมาย ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า
ชื่อของนักมวยไทยที่เป็นนามลักษณ์ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากคา 2 คา คือ คาต้นชื่อ และคาท้ายชื่อ
คาต้นชื่อเมื่อนามาจัดหมวดหมู่ของความหมายแล้วสามารถจัดได้เป็น 26 หมวด ความหมายที่นิยมนามาใช้ตั้ง
ชื่อ ลาดับแรกได้แก่ ยอดเยี่ยมและเก่งกล้า น้อยที่สุดคือ ความเจ้าเล่ห์
เมื่อนาส่วนคาท้ายชื่อมาจัดหมวดหมู่ของความหมายจัดได้ 26 หมวด ความหมายที่นิยมมาก ลาดับ
แรกคือ สิ่งล้าค่า น้อยที่สุดคือ สิ่งด้อยค่า ข้อค้นพบนี้มีงานวิจัยชิ้นอื่นนามาสนับสนุนได้เป็นอย่างดีว่า นักมวย
ต้องการความเก่งกล้ามากที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่การต่อสู้
คาสาคัญ : มวยไทย/ ชื่อนักมวยไทย/ นามลักษณ์ /ค่านิยมและความเชื่อ
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “ทาเนียบภาษากีฬามวยไทย” โดยได้รับการสนับสนุนการ
วิจัยจากงบประมาณรายได้ ปี 2551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Belief and Value in Muay Thai Boxers’ Names
Thananan Trongdee
Abstract
The name of a person is necessary,
Most of the boxers’ names comprise of two words: initial and final ones. This
research reveals that the meanings of initial and final part of their names can be
categorized into 26 groups. In the initial part of their names, the meaning of bravery
or superiority is the most popular one and the meaning of cunning person is the least.
In the final part of their names, the meaning of priceless objects is the most popular
and the meaning of inferiority is the least. These findings are confirmed by the result
from a research on Thai boxer’s belief and magic which has been reported that Muay
Thai boxers need bravery the best before they are engaged in fighting.
Key Words : Muay Thai, Thai Boxing, Names of Muay Thai Boxers, Aptronym, Belief
and Value.
1. ความนา
บุคคลโดยทั่วไปมักจะตั้งชื่อให้ลูกหลาน โดยคานึงถึงคาที่มีความหมายเกี่ยวกับลาภ ยศ บริวาล เกียรติ
ความสุข ฯลฯ นอกจากนี้ยังต้องคานึงถึงหลักเกณฑ์การตั้งชื่อที่ปฏิบัติตามกันมา ได้แก่ ในการตั้งชื่อบุคคลทั่วไป
ตามที่ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ไว้ ดังปรากฏใน www.mongkol-luck.com กล่าวว่า
1. จะต้องไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระพุทธเจ้าหรือพระศาสดาของศาสนาใด ๆ
2. จะต้องไม่เป็นชื่อที่เสมอด้วยพระนามของพระมหากษัตริย์ พระราชทินนาม และพระนามาภิไธย
3. จะต้องมีความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของไทย และมีความหมายที่ดี
4. จะต้องไม่เป็นคาหยาบคาย หรือมีความหมายสองแง่สองง่าม คาสแลง หรือคาผวนต่างๆ
5.จะต้องไม่เป็นคาที่หาที่มาไม่ได้ หรือเป็นคาที่ไม่มีความหมาย เช่น คาทับศัพท์จากภาษาอื่นๆ
6. ชื่อไม่ควรยาวเกิน 4 พยางค์ นามสกุลสามารถเกิน 5 พยางค์ได้ แต่ไม่ควรยาวเกินไป
7. จะต้องเป็นคาที่ไม่มีความหมายที่สูงส่ง หรือเลิศเลอจนเกินความเหมาะสม เพราะกลับจะเป็น
ผลเสียต่อเจ้าของชื่อ เพราะความเกินพอดี เช่น ชื่อที่เกี่ยวกับเทพเจ้าต่างๆ เช่น ศิวะ นารายณ์ พรหม พิฆเนศ
เป็นต้น เพราะไม่เหมาะกับปุถุชนทั่วไป ถ้าตั้งจะทาให้ดวงชะตาอับโชคได้ หรือแม้แต่ชื่อที่ไม่เหมาะสมกับฐานะ

เช่น ลูกคนใช้แรงงาน แต่มีชื่อว่า สร้อยเพชร ซึ่งทาให้เจ้าของชื่อมีชีวิตที่สั้นมาก ดังที่เคยเป็นข่าวคึกโครมใน
หนังสือพิมพ์มาแล้ว
8. จะต้องไม่ใช่คาที่มีความหมายที่ยิ่งใหญ่ รุนแรง เมื่อเราได้ยินได้ฟัง หรืออ่านแล้วจะเกิดความรู้สึกที่
รุนแรง เช่น จักรวาล สงคราม คงกระพัน สายฟ้า เป็นต้น คาเหล่านี้ไม่เหมาะสมที่จะนามาตั้งเป็นชื่อให้กับคน
ทั่วไป เพราะจะส่งผลให้ชีวิตต้องประสบกับความกดดันหลาย ๆ ด้าน หรืออาจจะทาให้ชีวิต และสภาพความ
เป็นอยู่ที่ไม่เจริญเท่าที่ควร
9. ถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ชื่อเกิน 2 พยางค์ แต่อนุโลมอาจตั้งชื่อได้ 3 พยางค์ แต่ปัจจุบันชื่อ 3 พยางค์
เริ่มมีกันมากขึ้น
10. ถ้าเป็นชื่อผู้หญิง ไม่ควรเกิน 3 พยางค์ อย่างมากได้ 4 พยางค์ เพราะนอกจากจะจายากแล้ ว
โบราณยั งถือว่าหากตั้งชื่อหลายพยางค์ช ะตาจะอับ น่ าจะเพราะว่า สมัยก่อนไม่มีใครตั้งชื่อหลายพยางค์
มากกว่า ส่วนใหญ่จะเป็นชื่อที่สั้นๆ เรียกกันง่ายๆ จากันได้ง่ายๆ
11. จะต้อ งตั้ง ชื่อให้ ถูกกั บ เพศของเจ้าของชื่อ จะต้องเป็นชื่ อที่เมื่ อเราได้ยิ นได้ฟั ง หรืออ่า นแล้ ว
สามารถที่จะรู้ และเข้าใจได้ทันทีว่า เจ้าของชื่อนั้นๆ เป็นผู้หญิง หรือผู้ชาย
ในส่วนของชื่อนักมวยไทยนั้น ยังไม่มีผู้ที่กล่าวถึงในเรื่องนี้เลย ผู้เขียนเองสังเกตได้ว่านักมวยไทยส่วน
ใหญ่จะใช้ชื่อในการชกที่มิใช่ชื่อจริง แต่จะเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะที่เรียกว่า นามลักษณ์ (aptronym) ซึ่ง
มีผู้นิยามไว้ว่า “หมายถึงชื่อที่ตั้งให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะ อุปนิสัยของบุคคล และหรืออาชีพของ
บุคคลนั้นๆ” (ราชบัณฑิตยสถาน. 2539.) ดังนั้นถ้านานามลักษณ์ของนักมวยไทยมาวิเคราะห์ ก็จะสามารถ
ตีความถึงค่านิยมและความเชื่อของนักมวยได้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ความหมายของชื่อนักมวยไทย อันจะนาไปสู่การตีความเกี่ยวกับค่านิยมและความเชื่อ
ของนักมวยไทย
3. วิธีดาเนินการ
1. รวบรวมรายชื่อนักมวยไทย จากนิตยสาร 4 หัวชื่อ คือ มวยสยาม มวยตู้ จักรวาลมวย และแชมป์
ได้มาจานวน 800 คน
2. นารายชื่อนักมวยไทยที่ได้ มาจัดใส่ในตารางของโปรแกรมเอ็กซ์เซล หากพบว่าชื่อของนักมวย
ประกอบขึ้นจาก 2 คาหรือมากกว่า ให้แยกลงรหัสเป็นส่วนๆ คือ ส่วนของคาที่ใช้เป็นต้นชื่อ กลาง
และคาที่ใช้เป็นท้ายชื่อ
3. จัดหมวดหมู่ความหมายของคาเหล่านี้ด้วยการลงรหัสไว้ดังนี้
1 – ดิน ฟ้า อากาศ ไฟ
2 –แก่น เก่ง กล้า ยอด

10 – ภูมิลาเนา
11 – บุคคลที่เก่งกล้า

19- ชนะ ชัย พิชิต
20 – สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ

3 – โชค มงคล
4 – อาวุธ
5 – สิ่งล้าค่า เพชร ทอง เงิน
6 – สัตว์ที่น่าเกรง
7 – สี สีผิว
8 – น้อย เล็ก จิ๋ว
9 – ชื่อเล่น
(0 = ไม่มี)

12 – รุ่ง ทวี เจริญ
13 – ภาษาต่างประเทศ
14 – รักใคร่
15 - เกียรติ ศักดิ์ เดช
16 – สด ใหม่ ประกาย
17 – นก ปลา สัตว์น่ารัก
18 – ชื่อจริงหรือ ชื่อบุคคลอื่น

21 – ชื่อพืช
22 – วัน เวลา
23 – เครื่องดนตรี
24 – สมญานาม
25 – เจ้าเล่ห์
26 – สิ่งด้อย
27 – รสชาติ

ตัวอย่างการลงรหัส
ชื่อนักมวย

รหัสชื่อตัวต้น

รหัสชื่อตัวท้าย

กงจักร

4

0

กรรณิการ์

18

0

กระดิ่งเงิน

23

5

กระต่ายขาว

9

7

กระนวน

10

0

กระล่อนจิ๋ว

25

8

กริชทองคา

4

5

กริชเพชร

4

5

กล้าขุนศึก

2

11

กองพลน้อย

11

8

ก้องพัทลุง

2

10

กายสิทธิ์

20

0

4. ใช้คาสั่งเรียงตัวเลข ทาให้ชื่อที่มีความหมายในหมวดเดียวกันมาอยู่รวมกัน

5. นับจานวนชื่อในแต่ละหมวด แล้วคานวณเป็นร้อยละจาก 800 คน
6. ชื่อจริงของตน หรือของบุคคลอื่น ที่มิใช่นามลักษณ์ จะไม่นามาวิเคราะห์
4. ผลการวิเคราะห์คาต้นชื่อ
กลุ่มคาที่นิยมนามาตั้งเป็นคาต้นของนามลักษณ์ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
4.1 ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม
กล้าขุนศึก/ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ /ก้องฟ้า/ก้องเมืองลือ/ก้องศักดิ์/ก้องสยาม/กึกก้อง/เก่งกล้า/เก่ง
ฤทธิ์/เกรียงไกร/แก่นกวี/แก่นณรงค์/แก่นศักดิ์/ไกรเพชร /เข้ม/คุณภาพ /จอมพิชิต/จอมราวี/ดัง/เด่น/เด่นเก้า
แสน/เด่นชัยน้อย/เด่นเชียงขวัญ/เด่นดนัย/เด่นทักษิณ/เด่นธัมรงค์/เด่นนาคา/เด่นมีชัย /เด่นวันชัย/เด่นสยาม/
เด่นเหนือ/ทนงเดช/ทนงศักดิ์/เทอดธรณี/เทอดศักดิ์ /น้าหนึ่ง/ปฏิภาณ/เป็นเอก/พลังทิพย์/พลังพล/ยอด /ยอด
ขุนพล /ยอดเงิน/ยอดชาติชาย/ยอดชิงชัย/ยอดซุปเปอร์/ยอดดารงค์/ยอดธงชัย/ยอดบัวงาม /ยอดบัวบาน /
ยอดเพชร/ยอดภารี/ยอดมงคล/ยอดมังกร/ยอดยงยุทธ/ยอดวัลลภ/ยอดสิงห์/ยอดแสน/ยอดแสนไกร/ยอดแสน
ชัย/ยิ่งยอด/เยี่ยมยุทธ/เลิศทวี/เลิศเพชร/เลิศมงคล/เลิศศิลา
4.2 ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ลาค่า
ประกายเพชร/เพชรทรงไท/แก้ว /แก้วกล้า /ไข่มุกขาว/ไข่มุกดา/คฤหาสน์/งาเทา /เงิน/ไตรจักร/
ถุงทอง/ทอง/ทับหลัง/น้าเพชร/บัลลังก์ทอง/ใบเพชรเล็ก/ปิ่นทิพย์/ปิ่นพนม/ปิ่นสยาม/พลอยไพฑูรย์/พลอย
เมืองจันทร์/พลอยสยาม/เพชร/เพชรกล้า/เพชรงาม/เพชรจารุต/เพชรชิงชัย/เพชรชื่นชม/เพชรดา/เพชรถาวร/
เพชรทวี/เพชรทอง/เพชรทักษิณ/เพชรแท้/เพชรธวัช/เพชรนรินทร์/เพชรน้องใหม่/เพชรนาเคียน/เพชรนาชัย/
เพชรนาแสง/เพชรน้าหนึ่ง/เพชรน้าหนึ่ง/เพชรนิล/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/เพชรปราจีน/
เพชรผาขาว/เพชรพนม/เพชรพยัคฆ์ /เพชรพิชัย/เพชรพิมาน/เพชรไพฑูรย์ /เพชรมณี/เพชรเม็ดเล็ก/เพชรเมือง
ใต้/เพชรยอดธง/เพชรรวมพล/เพชรรัสเซีย/เพชรราชันย์/เพชรลาตะคอง/เพชรลีซอ/เพชรศิวะ/เพชรสงวน/
เพชรสนั่น/เพชรสยาม/เพชรสุริยา/เพชรสุริโย/เพชรใหม่/เพชรอัศวิน/เพชรโอภาส/มรกต/เม็ดทอง/รัตนชัย /
ราชรถ/โล่ห์เงิน/วัชระ/วัชระเล็ก/หยกขาว/หยกน้อย/หยกมรกต/หยกศิลา
4.3 ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาภาษาต่างประเทศ
ก๊อปปี้/กัปตัน/กาเซ็มน้อย/กูป/ี โกโก้/คอสโม่/โคตี/๋ โคบาล/จ๊อกกี้เ/จั่นเจา/เจมส์บอนด์/แจ็ค/เชอรี่/ซัน
โตส/ซาซ่า/ซิโก้ /ซีตา้ /ซีเอ็ก/ซุปเปอร์ท็อป/ซุปเปอร์บอน/ซุปเปอร์บอย/ซุปเปอร์แบงค์/ซุปเปอร์เล็ก/ดีเซล/ดี
ไซด์/ดีแม็กซ์/เดวิด /ไทสัน/นิโคล /โบวี/่ ฟาอิซ/เมห์มูด/แม็กซิน่า/ไมค์/ยูเทวิน/ร็อกกี้ /ร็อคโก้/เรนโบว์ /แรม
โบ้/ลัคกี/้ โลโก้/โลมา/วันมาริโอ/อั่งเปา/อัปบาส/อาซีส/อารีฟ/อาลี/อิกคิวซัง/อีราค /อุสมาน/เอ็กซ์ต้า/โอโรโน่/
ฮ่องเต้/ฮัดซัน /ฮาราวี/ฮิปปี้
4.4 ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเล่น
กระต่ายขาว/กุ้งฟ้า/ไก่เงิน/จุ๊บแจง/เจเจ/ต้วมเตี้ยม/ติ่งทอง/ตี๋ซ่า/ตี๋เล็ก/โต้งศักดิ์/ถั่วแระ/โทน/นน /
น้องดิว/น้องต่อ/น้องทราย/น้องนภา/น้องนัท/น้องนุ่น/น้องแนน/น้องบอล/น้องบี/น้องเบียร์ /น้องพี/น้องเล็ก/

น้องเล็ก/น้องแว้ก /น้องหญิง/น้องใหม่/น้องอั๋น/นิดหน่อย/บอมบอม/บูมบูม/เบียร์สด/ปูจ๋า/ฟิล์มทอง/ลูกบอน/
ลูกปลา/ลูกปลา/หญิง/หมวยเล็ก/อู๊ดน้อย/เอ็ม/เอี่ยว
4.5 ที่มคี าต้นมาชื่อจากชื่อภูมิลาเนา สถานที่ และกลุ่มชน
กระนวน/เกาะสมุย/คนกรุงเทพ/จอมทอง/ชาติ/ชายแดน/แดน/ตระกูล/ทุ่งมนต์/ไทยแลนด์/ไทรโยค/
น้ามูล/ป้อมปราบ/ปากะยอ/พนมรุ้ง/มัญจา/มาบุญครอง/เมืองแมน/เรือนแพ/ลาตะคอง/ลาน้าพอง/ลาน้ามูล/
ลาน้าวัง/ลายอดเงิน /วังจั่น /วังเสือ/สงขลา/สยาม/สระแก้ว/สามย่าน/สายใหม่/เสาหาย/หมู่ 7/หลักหาย/หลัง
เขา/หลังสวน/แหลมทอง/แหลมสิงห์
4.6 ชื่อที่มีคาต้นมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว
คชสาร/คชสิงห์/จงอาง/จงอางหยก/ฉลามขาว/ช้างน้อย/ช้างเผือก/ช้างเผือก/ตุ๊กแกผี/นาคา /นาคา
เล็ก/พยัคฆ์เล็ก /พยัคฆ์หนุ่ม/พยัคน้อย/มังกรขาว/มังกรหยก/ม้าก้านกล้วย/สมิงหยก/สิงห์ดา/สิงห์ทองน้อย/
สิงห์น้อย/สิงห์พยัคฆ์/สิงห์มณี/สิงห์ศิริ/สิงห์ศึก/สิงห์สด/สิงห์หนุ่ม/เสือเล็ก/เสือสมิง/เสือหวลเล็ก/หงษ์ฟ้า/หงส์
/เห่าดง
4.7 ชื่อที่มีคาต้นมาจากสิ่งธรรมชาติ
คีรีศักดิ์/ชลธาร/ชายชล/ดวงเดือนเล็ก/ดาราชัย /ดาวเด่น/ดาวเด่น/ดาวใต้/ดาวไทย /ดาวประกาย/
ดาวไฟ/ดาวลูกไก่/ดาวสกล/ดาวเหนือน้อย/ตะวันทอง/น่านฟ้า /แผ่นดิน/ฝนหลวง/พระจันทร์ฉาย/พาหุยุทธ/
ฟ้านาชัย/ฟ้านาโชค/ฟ้าประทาน/ฟ้ามีชัย/ฟ้าร้อง/ฟ้าสั่ง /ฟ้าสุระ/ฟ้าใส /ฟ้าใหม่/ภูตะวัน/ลมใต้/เล็บหิน /ศิลา
ชัย/สะเก็ดดาว/สายฟ้า /สายรุ้ง/สายลม /จันทร์ชัยเล็ก
4.8 ชื่อที่มีคาต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กายสิทธิ์/เซียนโหงว/เทพกรเล็ก/เทพนคร /เทพนิมิตร /เทพบัญชา/เทพฤทธิ์/เทวดา/เทวฤทธิ์/เทวา/
ปกาศิต /พิมพ์นิมิต/โพธิ์ดา/มนต์ขาว/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/ลูกกรอก /ลูกกรอกทอง/ลูกนิมิต/
ศักดิ์สิทธิ์/ศักดิ์สิทธิ์/เหิร /อิทธิฤทธิ์
4.9 ชื่อที่มี คาต้นมาจากชื่ออาวุธ
กงจักร/กริชทองคา /กริชเพชร/ขวานทอง/คฑาวุธ/คมกริช/คมพยัคฆ์/คมพิชัย/คมพิชิต/คมเพชร/คิว
ทอง/จักรกฤษ/ฉมวกเพชร/ธนูทอง/ธนูเพชร/ป้อมปืน/ปืนใหญ่/ศรแดง/ศรนารายณ์/ศรศึกน้อย /สองคม/
เหล็กเพชร
4.10 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาที่เกี่ยวกับโชค มงคล และพร
โชคดี/โชคนภา/โชครัก /ดวงสมพงษ์ /ธรรมชัยเล็ก/บุญฤทธิ์/ประสพโชค/พรพิทักษ์/พรเสน่ห์/มงคล
ชัย/มงคลชัย/มงคลดา/มงคลเดช/มหาโชค/มีโชค/มีโชค/มีโชค/มีมงคล/ศิริมงคล/ขวัญพิชิต
4.11 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาบอกจานวน
เก้าล้าน/เก้าแดง/เก้าแดงใหญ่/เก้าแต้ม/ล้านเก้า/สามพลัง/สามเพชร/สามสมุทร/สามหมอก/สามเอ/
สิบหมื่น/แสนกล/แสนเก่งเล็ก/แสนคม/แสนชัยน้อย/แสนเดช/แสนทนง/แสนเมืองน้อย/แสนศักดิ์/แสนสุริยะ

4.12 ชื่อที่มคี าต้นมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม
กองพลน้อย/ขงเบ้ง /ขุนไกร/ขุนศึก/ขุนศึกน้อย/ขุนหาญ/จะเด็ด/นรสิงห์/นักรบดา /นาซีเล็ก /พญา
เสือ/มนุษย์ทองคา/ราชันดา/ลูกอัศวิน/สังข์ทอง
4.13 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
เดินชนเล็ก/เดินชนเล็ก/ประเดิมชัย/ปราบศึก/ปราบหมด/ชนะเลิศ/ชนะศึก/ชัย/ชูธงเล็ก/ธงชัย/นาชัย
/นาธง/ปราบ /ปราบธรณี /เผด็จศึก/พิชิตชัย/มาพิชิต/หลักชัย
4.14 ชื่อที่มคี าต้นมาจากชื่อพืช
กาหลง/กุหลาบขาว/ขมิ้นดา/จาปาชัย/ดอกไม้ป่า/ต้นเพชร/ต้นเพชร/บัวขาว/ใบโพธิ์/ไผ่แดง/พริกป่น/
มะไฟ/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/สะตอป่า
4.15 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
เจริญชัย/ทวีพร/ทวีศักดิ์ /ธนพล /รุ่งเพชร/รุ่งเรืองเล็ก/รุ่งศิร/ิ สาราญเดช/สาราญทอง/สาเริงชัย
4.16 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช
เกียรติศักดิ์ /เดชกมล /เดชราชา/เดชฤทธิ์/เดชสมุทร/เดชสุริยา/เดชา/ศักดิ์ชัยน้อย/ศักดิ์น้อย /ศักดิ์
ประดู่/ศักดิ์พิชิต/ศักดิ์วุธ
4.17 ชื่อที่มคี าต้นมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส
ประกายแสง/ยิ้มสยาม/รุ่งอรุณ/แสงมณี/แสงมรกต/แสงหิรัญ /แสงอาทิตย์/ใหม่
4.18 ชื่อที่มคี าต้นมาจากวัน และเวลา
ดีเดย์/ธันวา/วันฉลอง /วันเฉลิม/วันเฮง/เสาร์ห้า
4.19 ชื่อที่มคี าต้นมาจากเครื่องดนตรี
กระดิ่งเงิน/ซอ/ ระฆัง
4.20 ชื่อที่มคี าต้นมาจากสิ่งด้อยค่า
ป.4/ ฟุตบาท/นกกระจิบ
4.21 ชื่อที่มคี าต้นมาจากสมญานาม
จอมโว/มดเอ๊กซ์
4.22 ชื่อที่มคี าต้นมาจากรสชาติ
เปรี้ยวปาก/หวานเย็น
4.23 ชื่อที่มคี าต้นมาจากความเจ้าเล่ห์
กระล่อนจิ๋ว
5. ผลการวิเคราะห์คาท้ายชื่อ
กลุ่มคาที่นักมวยไทยนิยมนามาตั้งเป็นท้ายชื่อ เรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
5.1 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งที่ลาค่า

กระดิ่งเงิน/กริชทองคา /กริชเพชร/ไก่เงิน/ไกรเพชร /ขวานทอง/เขียวมรกต/คมเพชร/คิวทอง/คิวทอง/จงอาง
หยก/จิ้งหรีดทอง/ฉมวกเพชร/ฉัตรมณี/เด่นธัมรงค์//ต้นเพชร/ตระกูลเพชร/ตะวันทอง/ติ่งทอง//ธนูทอง/ธนู
เพชร/นพรัตน์/บัลลังก์ทอง/ประกายเพชร//ปรางทอง/ปานเงิน/ปานทอง/ปานเพชร/พงษ์เพชร/พลอยไพฑูรย์/
เพชรทอง/เพชรไพทูรย์ /เพชรมณี//ฟิล์มทอง/มนุษย์ทองคา/มังกรหยก/มาลัยเงิน/มาลัยทอง/มาลัยทอง/เม็ด
ทอง/ยอดเงิน/ยอดเพชร/ยอดเพชร/ยูงทอง/ยูงทอง/รุ่งเพชร/ลายอดเงิน /ลูกกรอกทอง/เลิศเพชร/โล่ห์เงิน/ศรี
สุวรรณ/สมอทอง/สมิงหยก/สังข์ทอง/สามเพชร/สาราญทอง/สิงห์มณี/แสงมณี/แสงมรกต/แสงมรกต/หยก
มรกต/เหนือเพชร/เหล็กเพชร/เหลี่ยมเพชร/แหลมทอง/ออมสิน
5.2 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาว่า “น้อย” และ “เล็ก”
กระล่อนจิ๋ว/กองพลน้อย/กาเซ็มน้อย/ขุนศึกน้อย/คชสารน้อย/คมสันต์เล็ก /โคบาลน้อย/จงอางน้อย/จ๊อกกี้
เล็ก/จันทร์ชัยเล็ก/ฉัตรชัยน้อย/ช้างน้อย/ชาติชายน้อย /ชายเล็ก/ชูธงเล็ก/ซุปเปอร์เล็ก/ณรงค์น้อย/ดวงเดือน
เล็ก/ดาวเหนือน้อย/ดีเซลเล็ก/เด่นชัยน้อย/เดินชนเล็ก/ตี๋เล็ก//เทพกรเล็ก/ไทยแลนด์เล็ก/ธรรมชัยเล็ก/นนท
ชัยเล็ก/นาคาเล็ก/นาซีเล็ก /ใบเพชรเล็ก/พงษ์เดชน้อย/พงษ์ศักดิ์เล็ก/พจน์น้อย/พนมรุ้งเล็ก//พยัคฆ์เล็ก /พยัค
น้อย/มนตรีเล็ก/มัญจาน้อย/รุ่งเรืองเล็ก/ลาตะคองเล็ก/วสันต์เล็ก/วังจั่นน้อย /วัชระเล็ก/วันชัยเล็ก/วิชาญ
น้อย/วิสันต์เล็ก /ศรศิลป์น้อย /ศรศึกน้อย /ศรีพัฒนาเล็ก/ศรีพัฒนาเล็ก/ศักดิ์ชัยน้อย/ศักดิ์น้อย /ศุภชัยเล็ก/
สกุลเพชรเล็ก/สงขลาเล็ก/สิงห์ทองน้อย/สิงห์น้อย/สุริยาน้อย/เสือเล็ก/เสือหวลเล็ก/แสนเก่งเล็ก/แสนชัย
น้อย//แสนเมืองน้อย/หงส์ทองเล็ก/หมวยเล็ก/หยกน้อย/หลังสวนเล็ก/อนุวัฒน์เล็ก/อู๊ดน้อย
5.3 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ
แก่นณรงค์/คมพิชัย/คมพิชิต/จอมพิชิต/จอมราวี/จาปาชัย/เจริญชัย/ณรงค์ชัย /ดาราชัย /เด่นมีชัย /เด่นวัน
ชัย/แดนชัย/นนทชัย /ประเดิมชัย/พิชัย/พิชิตชัย//เพชรชิงชัย/เพชรพิชัย/ฟ้านาชัย/ฟ้ามีชัย/มงคลชัย/ยอดชิง
ชัย/ยอดธงชัย/รัตนชัย /รัตนชัย /เริงชัย/ฤทธิชัย/วรชิต/วีระชัย/วุฒิชัย /ศักดิ์พิชิต/ศิลาชัย/ศุภชัย/สรรชัย/
สาเริงชัย/สิทธิชั/สิทธิโชค/สินชัย/หรินชัย /หลักชัย/หาญชัย/อนันชัย/อรุณชัย/เอกชัย
5.4 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากชื่อภูมิลาเนา สถานที่
ก้องพัทลุง/ก้องพิภพ /ก้องเมืองลือ/ก้องสยาม/แจ็คสยาม/ชายแดน/ดาวใต้/ดาวไทย/ดาวสกล/เด่นเชียงขวัญ/
เด่นทักษิณ/เด่นสยาม/เด่นสยาม/เด่นเหนือ/เทพนคร /เทอดธรณี /ปิ่นสยาม/ผึ้งสยาม/พลอยเมืองจันทร์/
พลอยสยาม/พลังพล/เพชรทักษิณ /เพชรทักษิณ/เพชรนาเคียน/เพชรบ้านแขก/เพชรบ้านดอน/เพชรประจัน/
เพชรปราจีน/เพชรผาขาว/เพชรพนม/เพชรเมืองใต้/เพชรรัสเซีย/เพชรลาตะคอง/เพชรลีซอ/เพชรสยาม/เพชร
สยาม/ยิ้มสยาม/รักชาติ /รัฐเขต/รัฐเขต/ลมใต้/หนึ่งอุบล/หนุ่มบางไหน/อึ่งสยาม

5.5 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเก่งกล้า หรือยอดเยี่ยม

/แก้วกล้า /ชนะเลิศ/ชาญชัย/ชาติทนง/ซุปเปอร์ท็อป/ณรงค์ศึก/ดาวเด่น/ดาวเด่น/ตีซ๋ า่ /ป้อมปราบ//ฝนหลวง/
เพชรกล้า/เพชรน้าหนึ่ง/เพชรสนั่น/ฟ้าร้อง/ยอดแสน/ยิ่งยอด/เยี่ยมยุทธ/ศิษย์เอก/สมองกล/สยามพล/สองคม/
สั่งยุทธ/สามพลัง/สามเอ/สามเอ/สิงห์ศึก/แสนกล/แสนคม/หญิงแกร่ง
5.6 ชื่อที่มี คาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับเกียรติ ศักดิ์ และเดช
ก้องศักดิ์/เก่งฤทธิ์/เกียรติศักดิ์/แก่นศักดิ์/คงเดช/คีรีศักดิ์/เฉลิมเกียรติ/เฉลิมเดช/เดชฤทธิ์/โต้งศักดิ์/ทนงเดช/
ทวีศักดิ์ /เทอดศักดิ์ /บรรจงศักดิ์/พันคมเดช/พันธ์ศักดิ์/มงคลเดช/มานะศักดิ์ /รักเกียรติ /วุฒิเดช/สะท้านเดช/
สาราญเดช/สุรศักดิ์/เสริมศักดิ์/แสนเดช/แสนทนง/แสนศักดิ์//แสวงเกียรติ/อภิเดช/อานวยเดช
5.7 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับโชค มงคล และพร
ดวงสมพงษ์/ทวีพร/ใบโพธิ์/ประสพโชค/พงษ์ศิริ/พรพิทักษ์/พลังโชค/ฟ้านาโชค/ฟ้าประทาน/ฟ้าสั่ง /ฟ้าสั่ง/
มหาโชค/มีโชค/มีโชค/มีโชค/มีมงคล/ยอดมงคล/ยอดมงคล/ยอดมงคล/รุ่งศิริ/ลัคกี้/เลิศมงคล/วันฉลอง /วัน
เฉลิม/วันเฉลิม/วันเฮง/วาสนา/ศิริมงคล/ศิริมงคล/สิงห์ศิริ
5.8 ชื่อที่ คาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสี สีผิว
กระต่ายขาว/กุหลาบขาว/ขมิ้นดา/ไข่มุกขาว/ไข่มุกดา/งาเทา /ฉลามขาว/ช้างเผือก/นักรบดา /บัวขาว/ไผ่แดง/
เพชรดา/เพชรนิล/โพธิ์ดา/มงคลดา/มนต์ขาว/มังกรขาว/ราชันดา/ศรแดง/สิงห์ดา /หมึกดา/หยกขาว
5.9 ชื่อที่มี คาท้ายมาจากสิ่งธรรมชาติ
ก้องฟ้า/กุ้งฟ้า/ชายชล/โชคนภา/เดชสมุทร/เดชสุริยา/ปิ่นพนม/เพชรสุริยา/เพชรสุริโย/ภูตะวัน/ยอดแสนชัย/
ร็อกกี้ /เล็บหิน /เลิศศิลา/สะท้านฟ้า /สะเก็ดดาว/สะเก็ดดาว/สามสมุทร/สุดปฐพี/แสงอาทิตย์/แสนสุริยะ/
หงษ์ฟ้า/หลังเขา
5.10 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากบุคคลที่น่าเกรงขาม
กัปตัน/จั่นเจา/เจมส์บอนด์/เดชราชา /เพชรรวมพล/เพชรอัศวิน/ยอดขุนพล /ยอดแสนไกร/แรมโบ้/
ลูกอัศวิน/ศรนารายณ์/ฮ่องเต้/ฮัดซัน
5.11 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับแสง และความสดใส
ขาวผ่อง/ขาวสด/เบียร์สด/ประกายแสง/พยัคฆ์หนุ่ม/พระจันทร์ฉาย/เพชรงาม/เพชรแท้/เพชรนาแสง/เพชร
ใหม่/ฟ้าใส /ฟ้าใหม่/สายใหม่/สิงห์สด/สิงห์หนุ่ม/หงส์ /อิกคิวซัง
5.12 ชื่อที่ คาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
/ชลาสิทธิ/์ ตุ๊กแกผี/ทุ่งมนต์/เทพมิตร /เทพบัญชา/เทวฤทธิ์/ปิ่นทิพย์/พลังทิพย์/พิมพ์นิมิต/เพชรพิมาน/เพชร
ศิวะ/มนต์สวรรค์/รหัสลับ/รามเทพ/ศักดิ์สิทธิ์/หญิงทิพย์/อิทธิฤทธิ์
5.13 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากชื่อเรียกสัตว์ที่น่าเกรงขาม หรือน่าเกรงกลัว
กูปี/คชสิงห์/คมพยัคฆ์/ซีตา้ /เด่นนาคา/พญาเสือ/เพชรพยัคฆ์ /ยอดมังกร/ยอดสิงห์/วังเสือ/สิงห์พยัคฆ์/เสือ
สมิง/เหนือพยัคฆ์
5.14 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับรัก
ใจรัก/โชครัก/พรเสน่ห์/สกาวใจ/หนึ่งฤทัย
5.15 ชื่อที่มี คาท้ายมาจากชื่ออาวุธ

ไตรจักร/ป้อมปืน/ฤทธิจักร/ศักดิ์วุธ
5.16 ชื่อที่มี คาท้ายมาจากคาภาษาต่างประเทศ
ซุปเปอร์บอย/ซุปเปอร์แบงค์/เซียนโหงว
5.17 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากคาที่มีความหมายเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรือง
เลิศทวี/ ผลอนันต์/ พูนสวัสดิ์
5.18 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากชื่อพืช
ยอดบัวงาม/ศักดิ์ประดู่
5.19 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากชื่อเรียกนก ปลา สัตว์น่ารัก
ลูกปลา/ โลมา
5.20 ชื่อที่มีคาท้ายมาจากสิ่งด้อยค่า
เพชรเม็ดเล็ก/ฟุตบาท
6. อภิปราย
ค่านิยมและความเชื่อที่สะท้อนจากการตั้งชื่อนักมวยไทยก็คือการเลือกใช้คาที่หมายถึง ความเก่งกล้า
สามารถ ความเด่น ความเป็นยอด และการพิชิตชัยชนะ เป็นอันดับต้นๆ ซึ่งค่านิยมและความเชื่อนี้สอดคล้อง
กับงานวิจัยของอานาจ สายฉลาด (2537) เรื่อง การศึกษาการใช้ไสยศาสตร์และความเชื่อโชคลางของนักมวย
ระดับแชมเปี้ยนในการแข่งขันมวยไทย ตามการรับรู้ของนักมวย หัวหน้าคณะและผู้ฝึกสอน ที่สรุปไว้ว่า
“นักมวยไทยต้องการความกล้า ความแข็งแรงและอดทน แม้จะผ่านการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ตาม
นอกจากนี้ยังต้องการความมั่นใจในชัยชนะจึงต้องใช้ มงคล คาถา ผ้าประเจียด และการสักยันต์ อีกทั้ง
ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อให้เกิดพลังใจในการต่อสู้”
ผู้เขียนยังพบว่า ค่านิยมและความเชื่อบางประการที่เป็นลักษณะเด่นจากชื่อนักมวยไทย คือ การที่
นักมวยไทยใช้คาว่า ...น้อย หรือ ...เล็ก เป็นคาท้ายชื่อ คาสองคานี้มิได้ใช้เพื่อแสดงว่า นักมวยมีรูปร่างเล็กหรือ
เตี้ยแต่อย่างใด แต่เป็นการนาเอาคาว่า ...น้อย หรือ ...เล็ก มาต่อท้ายชื่อของนักมวยรุ่นพี่ หรือรุ่นอาวุโสที่
ประสบความสาเร็จ หรือมีชื่อเสียง หรือที่ตนเองศรัทธานับถือ แล้วจึงนามาใช้เป็นชื่อของตนเอง เช่น นักมวย
รุ่นพี่ชื่อ ดาวเหนือ ก็นามาตั้งเป็นของตนว่า ดาวเหนือน้อย เป็นต้น นัยดังกล่าวก็เพื่อแสดงว่า ตนเป็นผู้สืบทอด
จากนักมวยรุ่นพี่นั่นเอง
อีกประเด็นหนึ่งที่ควรเข้าใจคือ การที่นักมวยไทยนิยมใช้คาที่มีความหมายว่า สิ่งของล้าค่ามาตั้งชื่อนั้น
มิได้หมายความถึงความปรารถนาให้ตนร่ารวยหรือความต้องการที่จะมั่งมีแต่ประการใด แต่คาเหล่านี้ถูก
นามาใช้ในเชิงอุปลักษณ์ กล่าวคือ นามาใช้แทนตนเอง เช่น ตั้งชื่อว่า เพชรพนม จะหมายความว่าตัวนักมวย
นั้นเอง คือ เพชรของพนม โดยนัยแล้วก็หมายความว่าตัวนักมวยเองคือสิ่งล้าค่าของเมืองพนมนั่นเอง
เอกสารอ้างอิง
ธนานันท์ ตรงดี ทาเนียบภาษากีฬามวยไทย. โครงการวิจัยโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะ
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