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บทคัดยอ  

 บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพ่ือวิเคราะหภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนก  2) เพ่ือวิเคราะห

โครงสรางพยางคของช่ือนก และ 3) เพ่ือวิเคราะหท่ีมาและความหมายของช่ือนกในจังหวัดสงขลา  โดยเก็บขอมูล

ภาคสนามระหวางเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561  ผูวิจัยสัมภาษณผูบอกภาษาจํานวน 14 คน รวมช่ือนก

ท้ังสิ้น 80 ช่ือ  ผลการวิจัยพบวา ดานภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนกมีหลายภาษา เชน ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาจีน  ดานโครงสรางพยางค พบวา มีการตั้งช่ือนกแบบหน่ึง สอง และสามพยางค  สวนดานท่ีมาและความหมาย

ของช่ือนกมีอยูหลายรูปแบบ เชน ช่ือท่ีตั้งตามลักษณะหรือนิสัยของนก ช่ือท่ีมาจากคน และช่ือท่ีตั้งข้ึนจากความชอบ

ของผูเลี้ยงนก เปนตน ซึ่งภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนกสามารถสะทอนใหเห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนจังหวัดสงขลา

ไดเปนอยางดี 
 

คําสําคัญ:  ภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนก, โครงสรางพยางคของช่ือนก, ท่ีมาและความหมายของช่ือนก, จังหวัดสงขลา 

Abstract  

 The objectives of this research are;  1)  to analyze  the languages of naming of singing birds, 

2) to analyze  the structures of naming of singing birds, and 3) to analyze sources and meanings of 

naming of singing birds in Songkhla Province.  The data was collected from fieldwork  from March to 

May, 2018.  There were totally 14 informants and 80 names of singing birds in Songkhla Province.  

The results found that  there were many languages of naming of singing birds  such as Thai, English, 

and Chinese. In terms of the structures of naming, there were 3 groups; one syllables, two syllables,  

and three syllables.  Moreover, there were various sources and meanings of naming, such as naming 

from characteristics or habits of birds, naming from human, and naming from affection, etc.  These 

languages of naming of singing birds could reflect lifestyle and culture of people in Songkhla 

Province as well. 

 

Keywords:  The Languages of Naming of Singing Birds, the Structures of Naming,  Sources and             

Meanings of Naming of Singing Birds, Songkhla Province 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

 นก เปน สัตวเลี้ยงชนิดหน่ึงท่ีคนภาคใตนิยมเลี้ยงไวเพ่ือฟงเสียงอันไพเราะหรือเพ่ือการแขงขันตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน  จึงกลาวไดวา นกเปนสัตวเลี้ยงชนิดหน่ึงท่ีมีความผูกพัน ใกลชิด และเปนเพ่ือนท่ีดีของคนใตเชนเดียวกับ

แมวและสุนัขมาโดยตลอด   ปจจุบัน คนใตนิยมเลี้ยงนกไวเพ่ือการคาและการประกวดแขงขันกันเพ่ือชิงรางวัลมากข้ึน 

ท้ังน้ีเพราะมีสนามแขงขันนกจํานวนมากกระจายอยูในพ้ืนท่ีหลายจังหวัด เชน ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสงขลา  

  
   การเลี้ยงนกตามบานเรือน    สนามแขงนกในจังหวัดสงขลา 

 

 จังหวัดสงขลาเปนจังหวัดท่ีมขีนาดใหญ และมีจํานวนประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน คนในจังหวัดสงขลา

ประกอบดวยชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม  ซึ่งคนท้ังสองกลุมชาติพันธุจะมีวัฒนธรรมรวมกันอยูหลายสิ่งหลายอยาง  

หน่ึงในน้ันก็คือวัฒนธรรมการเลี้ยงนก  ผูวิจัยพบวา ท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมมีความช่ืนชอบในการเลี้ยงนก

คลายคลึงกันโดยเฉพาะเพศชาย จะเห็นไดจาก มีการเลี้ยงนกไวตามบานเรือน บางครั้งถาหากพวกเขาออกไปทํางาน

นอกบานก็จะนํานกไปเลี้ยงดวย  นอกจากน้ียังมีการเลี้ยงนกไวเพ่ือจําหนายตามตลาดนัดหรือสรางเปนรานคาถาวร ซึ่ง

จะมีการจําหนายนก กรงนก อาหาร และอุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวกับการเลี้ยงนก 

  

    ตลาดนัดขายนก        รานคาขายนก 
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   บรรยากาศแขงขันประชันเสียงนก ลักษณะกรงนกท่ีเขารวมแขงขัน 

 

 ชาวสงขลานิยมเลี้ยงนกหลายชนิด แตท่ีนิยมเลี้ยงมากท่ีสุดมี 3 ชนิด ไดแก นกกรงหัวจุก นกเขาชวาและนก

บินหลาดง ซึ่งในการเลี้ยงนกท้ังสามชนิดน้ี ชาวสงขลามักจะนิยมตั้งช่ือหรือฉายาของนกดวย ท้ังน้ีเพ่ือเปนการจําแนก

ประเภทหรือเพ่ือความเปนสิริมงคลในการประกวดแขงขัน เพราะเช่ือวาหากนกมีช่ือท่ีดีก็จะสามารถชนะเลิศ  ช่ือนกท่ี

นิยมตั้งมักจะตั้งตามสี  ลักษณะ ถ่ินท่ีอยูอาศัย หรือสื่อความหมายท่ีดี เชน ร่ํารวย อํานาจ และความสุข  

 ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับการตั้งช่ือนกของคนในจังหวัดสงขลา ท้ังน้ีเพ่ือจะ

เปนประโยชนในดานการขยายองคความรูดานภาษาศาสตร วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเปนอยู และการเขาถึงความคิด

ของคนสงขลาไดอีกแงมุมหน่ึงดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือวิเคราะหภาษาท่ีใชในการตัง้ช่ือนกดานท่ีมาของคํา วาเปนคําท่ีมาจากภาษาใดบาง 

 2. เพ่ือวิเคราะหโครงสรางพยางคของช่ือนกในจังหวัดสงขลา 

 3.  เพ่ือวิเคราะหท่ีมาและความหมายของช่ือนกในจังหวัดสงขลา 

 
 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

     ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ สรุปไดดังน้ี 

กฤติกา ชูผล  (2554)  ศึกษาช่ือเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากลวิธีการตั้ง

ช่ือ ท่ีมาและความหมายของช่ือเรือประมง รวมท้ังความเช่ือและคานิยมท่ีสะทอนจากช่ือเรือประมงในจังหวัด

สมุทรสงคราม ซึ่งไดขอมูลจากการสัมภาษณ จํานวน 350 ช่ือ ผลการศึกษาพบวา ช่ือเรือประมงมีจํานวนพยางคตั้งแต 

2 ถึง 7 พยางค วิธีการประกอบช่ือเรือประมงมี 4 รูปแบบ ดานท่ีมาและความหมายของช่ือเรือ พบวา มีการเลือกใช

ท่ีมาและความหมายจํานวนท้ังสิ้น 16 กลุม ซึ่งผลการศึกษาสามารถสะทอนความเช่ือและคานิยมของคนไทยหลาย

ประการ เชน ความเช่ือเรื่องโชคลาภ  ความเช่ือเรื่องตัวเลข  ความเช่ือเรื่องสิริมงคล คานิยมเก่ียวกับความสัมพันธของ

ครอบครัว และคานิยมเก่ียวกับความเจริญรุงเรือง เปนตน 

จิรพันธุ  สุขปาละ  (2558) ศึกษาการเลี้ยงนกเขาชวาและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ : ศึกษาจากอําเภอจะนะ 

จังหวัดสงขลา   ผลการศึกษาช้ีใหเห็นถึงวิธีการเลี้ยงนกเขาชวาและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของกับการเลี้ยงนกเขาชวาใน

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในดานตางๆ ไดแก  วัฒนธรรมทางดานสุนทรีย  วัฒนธรรมทางดานภาษา  วัฒนธรรมดาน

ความเช่ือ  วัฒนธรรมดานเศรษฐกิจ  และวัฒนธรรมทางดานระบบความสัมพันธทางสังคม   
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 ดาวสวัสดิ์  สุขมี  (2545)  ศึกษาความเช่ือท่ีเก่ียวของกับกีฬาวัวชนของชาวบานจังหวัดสงขลา  โดยการเก็บ

ขอมูลภาคสนาม ดวยวิธีการสัมภาษณ สังเกตพรอมท้ังถายภาพประกอบ แลวเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห 

ผลการศึกษาสรุปใหเห็นความเช่ือ 3 ประเภท ไดแก  ความเช่ือท่ีเก่ียวกับลักษณะของวัวชน  ความเช่ือดานพิธีกรรม 

และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

 นฤมล  ตุงคะโหตร   (2547) ศึกษาการตั้งช่ือวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคใน

การศึกษาคือ ท่ีมาหรือความหมายของช่ือ และลักษณะภาษาท่ีใช  ขอมูลท่ีใชวิเคราะหมีจํานวน 440 ช่ือ วิธีการศึกษา

จากเอกสารดานประวัติศาสตรควบคูกับการสัมภาษณบุคคลในพ้ืนท่ี  ผลการศึกษาพบวา ช่ือวัดแบงออกเปนช่ือบาน

และช่ือราชการ ภาษาท่ีใชมีความแตกตางกันท้ังดานท่ีมา ความหมาย และลักษณะภาษาท่ีใช โดยท่ีมาความหมายของ

ช่ือพ้ืนบานมีความนิยมใชช่ือท่ีแสดงถึงสภาพแวดลอมบริเวณวัดหรือสิ่งท่ีอยูในวัด  สวนช่ือราชการมีความนิยมใช

ความหมายท่ีเก่ียวของกับบุคคลในการสรางวัด นอกจากน้ีภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือยังแตกตางกัน กลาวคือ ช่ือพ้ืนบาน

นิยมใชภาษาไทย สวนช่ือราชการนิยมใชภาษาบาลี/สันสกฤต 

ปกรณ  พงศจันทรเสถียร  (2547)  ศึกษาวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติของช่ือหมูบานในเขตอําเภอเมือง

พัทลุง จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาสรุปวา สามารถจําแนกช่ืออกเปน 11 ประเภท ไดแก การตั้งช่ือตามแหลงนํ้า ท่ีดอน  

ปาทุง  พันธุไม  อาชีพ  สิ่งกอสราง  คน  นิทานตํานาน  ท่ีตั้งทําเลทิศทาง  ช่ือวัด และมงคลนาม  จากการศึกษา

ประวัติช่ือหมูบานสามารถสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมดานตางๆ คือ การเลือกทําเลท่ีอยูอาศัย  การประกอบอาชีพ  

ประเพณี  ความเช่ือ  การคมนาคม และการใชภาษา 

 อุดมลักษณ  จิตรักษเกียรติ (2534) ศึกษาตํานานช่ือสถานท่ีในอําเภอสทิงพระ จงัหวัดสงขลา  ผลการศึกษา

พบวา สามารถจําแนกช่ือไดเปน 7 ประเภท คือ ช่ือเรียกตามช่ือคนและสิ่งท่ีเก่ียวของกับคน  ช่ือเรียกตามช่ือสัตวและ

สิ่งท่ีเก่ียวของกับสัตว  ช่ือเรียกตามพันธุไมและลักษณะท่ีเก่ียวของ  ช่ือเรียกตามแรธาตุ  ช่ือเรียกตามการพรรณนา

ลักษณะเฉพาะ  ช่ือเรียกตามลักษณะของทําเลท่ีตั้ง และช่ือเรียกตามลักษณะอ่ืนๆ   

อุษา ปานดํา (2545)  ศึกษาการตั้งช่ือบานและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติช่ือบานของก่ิงอําเภอนบพิตํา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยศึกษาเก่ียวกับประวัติช่ือบาน วิธีการตั้งช่ือบาน และวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติช่ือบาน

ของก่ิงอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช เชน การตั้งถ่ินฐาน  การประกอบอาชีพ  การสัญจร  การละเลน และ

ความเช่ือ 

ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนแลว  จากน้ันไดนําความรูมาปรับใชในการวิเคราะหการตั้ง

ช่ือนกในจังหวัดสงขลา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของแลวนํามาปรับใชในงานวิจัยน้ี ไดแก  การเลี้ยงนก  การตั้งช่ือนก  

โครงสรางของภาษา ภาษาและวัฒนธรรมทองถ่ินภาคใต  เปนตน 

2.  สรางเครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล  ผูวิจัยสรางบัตรบันทึกรายการเพ่ือนําไปใชในการเก็บขอมูลภาคสนาม  

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 
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     ขอมูลเกี่ยวกับเจาของนก 

ช่ือ-สกุล ....................................เช้ือชาติ..................อายุ........................อาชีพ.......................... 

ระดับการศึกษา............................ท่ีอยู........................................................................................ 

อ่ืนๆ ................................................................................................................................................. 

     ขอมูลเกี่ยวกับนก 

ประเภทนก........................................ช่ือนก.................................อายุของนก................................. 

ความหมายของช่ือ.............................................ท่ีมาของช่ือนก..................................................... 

ลักษณะรูปรางของนก...................................สีของนก................................................................... 

ใครเปนคนตั้งช่ือใหนก.................................เคยเปลี่ยนช่ือหรือไม................................................. 

หากเคยเปลี่ยนช่ือ ช่ือเดิมคืออะไร .................นกน้ีเลีย้งไวเพ่ือ ดูเลน ฟงเสียง หรือเพ่ือแขงขัน. 

เคยแขงขันก่ีครั้ง............................................แขงท่ีไหนบาง........................................................... 

อ่ืนๆ ......................................................................................................................... 

 

 

3.  กําหนดขอบเขตของการศึกษา   

  3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา  ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของเน้ือหาตามวัตถุประสงคท่ีวางไวแตตน ไดแก 

การวิเคราะหภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนก การวิเคราะหโครงสรางพยางคของคําท่ีใชในการตั้งช่ือนก และวิเคราะหท่ีมา

และความหมายของช่ือนก 

  3.2 ขอบเขตดานขอมูล  ผูวิจัยออกเก็บขอมูลเฉพาะการตั้งช่ือนกในเขตอําเภอเมืองสงขลา และ

เลือกศึกษาเฉพาะการตั้งช่ือนกกรงหัวจุกเทาน้ัน เน่ืองจากมีผูนิยมเลี้ยงเปนจํานวนมากกวานกชนิดอ่ืนๆ จึงทําให

สะดวกในการเก็บและวิเคราะหขอมูล  นอกจากน้ีแลว ผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากเจาของนกคนปจจุบันเทาน้ัน จะไมตาม

เก็บช่ือนกจากเจาของคนเกาท่ีเคยเลี้ยงนกมากอน 

4.  สํารวจขอมลูเบ้ืองตน  ผูวิจัยลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลตามตลาดนัด และสนามแขงนกในอําเภอเมืองสงขลา ท้ังน้ี

เพ่ือสํารวจวา ผูเลีย้งนกมีการตั้งช่ือนกหรือไม และมีจํานวนมากพอท่ีจะศึกษาไดหรือไม อยางไร 

5.  ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามอยางละเอียด ผูวิจัยจะสุมลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลภาคสนามในเขต อําเภอเมือง

สงขลา โดยการสัมภาษณผูบอกภาษาจํานวน 14 คน   ซึ่งในการเก็บขอมูลภาคสนาม  ผูวิจัยจะใชวิธีการสังเกต การ

สัมภาษณ  และการจดบันทึก ซึ่งขอมูลบางอยางท่ีผูบอกภาษาไมยินดีในการใหขอมูล เชน ประวัติสวนตัว หรือไมให

ถายภาพนก ผูวิจัยก็จะปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว 

6.  รวบรวมช่ือนกท้ังหมดท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม จํานวน 80 ช่ือ นํามาวิเคราะหตามวัตถุประสงคท่ี

วางไวแตตน  โดยใชทฤษฎีเก่ียวกับคํายืมภาษาไทย  โครงสรางภาษาไทย และอรรถศาสตรชาติพันธุ   ท้ังน้ี หากผูวิจัย

พบวาช่ือใดมีขอมูลไมสมบูรณครบถวน  ผูวิจัยจะคัดแยกไวตางหาก ไมนํามาวิเคราะห 

7.  สรุป อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 
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สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาช่ือนกในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสงขลา จํานวน 80 ช่ือ สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1.  ภาษาท่ีใชในการต้ังชื่อนก  พบวา  มีอยู 7 รูปแบบ คือ 1) การตั้งช่ือโดยใชภาษาไทย  2) การตั้งช่ือโดย

ใชภาษาอังกฤษ  3)  การตั้งช่ือโดยใชภาษาบาลี/สันสกฤต  4) การตั้งช่ือโดยใชภาษาจีน  5) การตั้งช่ือโดยใชภาษา

เขมร 6) การตั้งช่ือโดยใชภาษาพมา และ 7) อ่ืนๆ ซึ่งเปนลักษณะคําประสมตั้งแตสองภาษาข้ึนไป ดังตารางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 1  แสดงภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือนก 

ลําดับท่ี 

 

ภาษา จํานวน

ชื่อ 

รอยละ ชื่อนก 

1. ภาษาไทย 51 63.75 กาง  แก  ควาย  เจ็ด  เฉ่ือย  ชาง  ดอง  ทะ  บาน  

ปอน  ปา  เป   บาน  แปด  เพ้ียน  เพ่ือน  ราว  ลูด  

สอง  สาม  สี่  เสือ  หก  หน่ึง  หลง  หลอ  หา  เกายอด  

ไขเหลี้ยม  เชียงใหม  ดุกดิก  ถังเงิน   ผูแทน  ยอดทอง  

สมัน หารอย  หางขาว  ไอแก  ไอขาว  ไอแคง  ไอเติบ  

ไอพลิ้ว  ไอยุง ไอลาย(2)  ไอลาว  ไอสาม  ไอหริก   

นองนํ้าผึ้ง  ไอตัวเล็ก  ไอลูกแพะ  

2. ภาษาอังกฤษ 14 17.50 คิง  โคก  เทค  เบ้ิล (2)  เฟรน  กาแฟ  โกโก  สจวต  

สตีฟ  สไปรท  สล็อต  สลาฟ  แสตมป 

3. ภาบาล/ี

สันสกฤต 

7 8.75 นรา  เหตุ  สตางค สบาย สุเทพ  สุบิน หนุมาน 

4. ภาษาจีน 3 3.75 ซีอุย  เฉินหลง เมง 

5. ภาษาเขมร 1 1.25 สําราญ 

6. ภาษาพมา 1 1.25 หมอง 

7. อ่ืนๆ 3 3.75 รถเกง  รถไฟ  ไอศักดิ ์  

รวม  80 100  

 จากตารางดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา การตั้งช่ือนกโดยใชภาษาไทยมีจํานวนมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

ภาษาอังกฤษ  สวนภาษาท่ีนํามาตั้งช่ือนอยท่ีสุดคือ ภาษาเขมรและภาษาพมา 

2.  โครงสรางพยางคของชื่อนก  พบวา มีอยู 3 รูปแบบ คือ 1) ช่ือพยางคเดียว  2) ช่ือสองพยางค และ 3) 

ช่ือสามพยางค ดังตารางตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 2  แสดงโครงสรางพยางคของช่ือนก 

ลําดับท่ี 

 

จํานวน

พยางค 

จํานวน

ชื่อ 

รอยละ ชื่อนก 

1. 1 พยางค 35 43.75 กาง แก   ควาย  คิง  โคก  เจ็ด  เฉ่ือย  ชาง  ดอง  ทะ  

เทค  บาน  เบ้ิล (2)  ปอน  ปา เป  แปด  เพ้ียน  เพ่ือน  

เฟรน  หมอง  เมง  ราว  ลูด  สอง  สาม  สี่  เสือ  หก   

หน่ึง  หลง  หลอ  หา  เหตุ 

2. 2 พยางค 40 50 กาแฟ  เกายอด  โกโก  ไขเหลี้ยม  เฉินหลง  เชียงใหม 

ซีอุย  ดุกดิก  ถังเงิน  นรา  ผูแทน  ยอดทอง  รถเกง 

รถไฟ  สจวต  สตางค  สตีฟ  สบาย  สไปรท  สมั่น   

สล็อต  สลาฟ  สําราญ  สเุทพ  สบิุน  แสตมป  หารอย 

หางขาว  ไอแก  ไอขาว  ไอแคง  ไอเติบ  ไอพลิ้ว  ไอยุง  

ไอลาย (2)  ไอลาว  ไอศักดิ์  ไอสาม  ไอหริก 

3. 3 พยางค 4 5 นองนํ้าผึ้ง  หนุมาน  ไอตัวเล็ก  ไอลูกแพะ 

รวม  80 100  

  

 จากตารางดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา ช่ือลักษณะโครงสรางพยางคของช่ือนกในจังหวัดสงขลาจะนิยมตั้ง

ช่ือแบบ 2 พยางค มากท่ีสุด  รองลงมาเปนการตั้งช่ือแบบพยางคเดียว  และการตั้งช่ือนกแบบ 3 พยางค จะมีนอยท่ีสุด 

 3.  ท่ีมาและความหมายของชื่อ พบวา มีอยู 7  รูปแบบ คือ  1) ช่ือท่ีตั้งตามลักษณะหรือนิสัยของนก  2) 

ช่ือท่ีมาจากคน เชน ช่ือเจาของนกคนเกา หรืออาชีพของคน  3) ช่ือท่ีตั้งข้ึนจากความชอบของผูเลี้ยงนก  4) ช่ือท่ีตั้ง

ตามตัวเลข เชน ราคานก หรือลําดับท่ีของนกในบาน  5) ช่ือท่ีตั้งตามสัตวเลี้ยงอ่ืนในบาน เพ่ือใหช่ือมีความคลองจอง

กัน  6) ช่ือท่ีตั้งตามสถานท่ี เชน สถานท่ีท่ีซื้อมา  และ 7) ช่ือท่ีตั้งจากสิ่งท่ีมีคา  ดังตามรางตอไปน้ี 

ตารางท่ี 3  แสดงท่ีมาและความหมายของช่ือนก 

ลําดับท่ี 

 

ท่ีมาและความหมาย 

ของชื่อนก 

จํานวน 

ชื่อ 

รอยละ ชื่อนก 

1. ช่ือท่ีตั้งตามลักษณะหรือ

นิสัยของนก 

29 36.25 เสือ  หางขาว  หลอ  ดุกดิก  เฉ่ือย  ลูด  เป  

แก กาง  บาน  เพ้ียน   ไอแก  ไอหริก  ยอด

ทอง  หนุมาน  เฉินหลง  เบ้ิล(2)    ไอตัวเล็ก  

ไอยุง  ไอลาย (2)  ไอเติบ  ไอพลิ้ว  ไอขาว  

หลง  ชาง  ปอน   ซีอุย   
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2. ช่ือท่ีมาจากคน เชน ช่ือ

เจาของนกคนเกา หรือ

อาชีพของคน 

13 16.25 สมัน  คิง  เพ่ือน  ควาย  ไขเหลี้ยม  ไอแคง  

สุเทพ  ผูแทน  โคก  ไอลาว  เหตุ  ไอศักดิ ์

3. ช่ือท่ีตั้งข้ึนจากความชอบ

ของผูเลี้ยงนก 

13 16.25 สําราญ  เฟรน  สไปรท  กาแฟ  โกโก  สุบิน  

เกายอด  ดอง  ราว  ไอลูกแพะ  เมง  เทค ทะ 

4. ช่ือท่ีตั้งตามตัวเลข เชน 

ราคานก หรือลําดับท่ีของ

นกในบาน 

10 12.50 หารอย  หน่ึง  สอง  สาม  ไอสาม สี่  หา 

หก  เจ็ด  แปด   

5. ช่ือท่ีตั้งตามสัตวเลี้ยงอ่ืน

ในบาน เพ่ือใหช่ือมีความ

คลองจองกัน 

7 8.75 สตีฟ  สตางค  แสตมป  สจวต  

สล็อต  สลาฟ  สบาย 

6. ช่ือท่ีตั้งตามสถานท่ี เชน 

สถานท่ีท่ีซื้อมา 

6 7.50 เชียงใหม  ปา  นองนํ้าผึ้ง (สวนผึ้ง)  รถไฟ  

นรา  หมอง   

7. ช่ือท่ีตั้งจากสิ่งท่ีมีคา 2 2.50 ถังเงิน  รถเกง 

รวม  80 100  
  

 จากตารางดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา ท่ีมาและความหมายของช่ือนกมีหลายรูปแบบ แตท่ีมีเปนจํานวน

มากท่ีสุดคือ ช่ือท่ีตั้งตามลักษณะหรือนิสัยของนก เชน ขนาด สี กิริยาอาการ หรือความชอบของนก เปนตน  รองลงมา

คอื ช่ือท่ีมาจากคน เชน ช่ือเจาของนกคนเกา หรืออาชีพของคนเลี้ยง เปนตน  สวนท่ีมาและความหมายของช่ือนกท่ีมี

จํานวนนอยท่ีสุดคือ ช่ือท่ีตั้งจากสิ่งท่ีมีคา 
 

อภิปรายผล  

 1. คนสงขลานิยมใชภาษาไทยในการตั้งช่ือนกเปนจํานวนมากท่ีสุด แมวาจะมีชาวมุสลิมท่ีนิยมเลี้ยงนกดวย 

แตพวกเขาก็มักจะตั้งช่ือนกดวยภาษาไทย รองลงมาจะตั้งช่ือโดยใชภาษาอังกฤษ และไมปรากฏการตั้งช่ือนกโดยใช

ภาษามลายู  ท้ังน้ีอาจเน่ืองจาก จังหวัดสงขลาเปนสังคมพหุชาติพันธุ พหุวัฒนธรรม มีคนหลากหลายเช้ือชาติเขามาอยู

อาศัย ดังน้ันภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐานจึงเปนสื่อกลางท่ีดีในการติดตอกัน เชน เวลานํานกไปแขงขันก็

มักจะมีการพูดถึงช่ือนกดวย ดังน้ัน หากเจาของนกตั้งช่ือนกดวยภาษาไทย ก็จะทําใหผูอ่ืนเขาใจงาย สื่อสารกันก็จะ

เขาใจความหมายไดเปนอยางดี 

 2.  โครงสรางพยางคของช่ือนกท่ีพบมากท่ีสุดคือโครงสรางแบบสองพยางค พบจํานวน 40 ช่ือหรือครึ่งหน่ึง 

สวนโครงสรางแบบหน่ึงพยางคหรือพยางคเดียวก็มีจํานวนมากเชนเดียวกัน พบท้ังสิ้นจํานวน 35 ช่ือ ซึ่งแสดงใหเห็นวา 

คนสงขลานิยมตั้งช่ือนกแบบหน่ึงหรือสองพยางคเทาน้ัน  เน่ืองจากเรียกงาย จํางาย หากช่ือมีจํานวนพยางคมากกวา

สองพยางคแลวมักจะไมคอยนิยม 

 3. ดานท่ีมาและความหมายของช่ือนก จะปรากฏท้ังสิ้น 7 รูปแบบ แตท่ีมีจํานวนปรากฏมากท่ีสุดคือ ช่ือท่ีตั้ง

ตามลักษณะหรือนิสัยของนก แสดงใหเห็นวา ผูเลี้ยงนกมีความใสใจและสังเกตนกของตนเองเปนอยางดี  เชน ลักษณะ
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สี ขนาด การรอง  กิริยาอาการ อารมณ ความรูสึกของนก และนํามาตั้งช่ือ เชน  หลอ  หางขาว เป  กาง  เบ้ิล  เฉ่ือย  

และ ไอพลิ้ว  เปนตน  รองลงมาจะเปนการตั้งช่ือท่ีมาจากคน เชน เจาของคนเกา หรือคนท่ีนํานกมาใหเลี้ยงเปนตน ซึ่ง

ผูเลี้ยงมักจะนิยมตั้งช่ือนกของตนใหเหมือนกับช่ือคนเหลาน้ัน เน่ืองจากเปนการระลึกถึงเจาของนก และเพ่ือใหนกจําได 

เกิดความคุนชินกับเจาของคนใหม  สวนท่ีมาและความหมายของช่ือนกท่ีนิยมนอยท่ีสุดคือ ช่ือท่ีตั้งจากสิ่งท่ีมีคา พบ

เพียงจํานวน 2 ช่ือ คือ ถังเงินและรถเกง 

 4.  ผูวิจัยสังเกตวา ผูท่ีเลี้ยงนกและตั้งช่ือนกสวนใหญจะเปนผูชาย สวนนกท่ีเลี้ยงก็มักจะเปนเพศผูท้ังหมด 

ดังน้ันช่ือนกท่ีตั้งมักเนนไปท่ีลักษณะตัวนกเปนพิเศษ  ไมนิยมตั้งช่ือท่ีสื่อถึงความสวยงามหรือความออนหวานเหมือน

เพศหญิง   นอกจากน้ีภาษาท่ีใชในการตั้งช่ือมักจะเปนภาษาไทยถ่ินใตท่ีเขาใจงาย เชน  ไขเหลี้ยม  ไอแคง  ไอพลิ้ว 

และ ไอเติบ จะสังเกตไดวา ช่ือนกมักจะสะทอนการใชภาษาของเพศชายออกมาไดอยางชัดเจน  สวนความหมายของ

ช่ือนกน้ัน ก็เปนความหมายท่ีสื่อถึงลักษณะเฉพาะของนกแตละตัวไดเปนอยางดี  เชน  เป  ซึ่งหมายถึง นกมีขาท่ีพิการ   

ไอลาย หมายถึง  ตัวนก ท่ีมีลักษณะลาย  และ เบ้ิล หมายถึง เสียงรองของนกท่ีรองดับเบ้ิล มีความไพเราะ  เปนตน   

นอกจากน้ี ช่ือนกยังสามารถซ้ํากันได ในท่ีน้ีมีสองช่ือ คือ ไอลาย และเบ้ิล       

 5.  ผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยหลายเรื่อง ไดแก กฤติกา ชูผล  (2554)  ศึกษาช่ือเรือประมงใน

จังหวัดสมุทรสงคราม    จิรพันธุ  สุขปาละ  (2558)  ศึกษาการเลี้ยงนกเขาชวาและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวของ : ศึกษาจาก

อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา   ดาวสวัสดิ์  สุขมี  (2545)  ศึกษาความเช่ือท่ีเก่ียวของกับกีฬาวัวชนของชาวบานจังหวัด

สงขลา  นฤมล  ตุงคะโหตร   (2547)  ศึกษาการตั้งช่ือวัดในพุทธศาสนาในกรุงเทพมหานคร  ปกรณ  พงศจันทรเสถียร  

(2547)  ศึกษาวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติของช่ือหมูบานในเขตอําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง  อุดมลักษณ  จิต

รักษเกียรติ (2534)  ศึกษาตํานานช่ือสถานท่ีในอําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  และอุษา ปานดํา (2545)  ศึกษาการตั้ง

ช่ือบานและวัฒนธรรมท่ีปรากฏในประวัติช่ือบานของก่ิงอําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในแงของการจัดแบง

หมวดหมูความรูอยางเปนระบบ และภาพสะทอนดานภาษากับวัฒนธรรมของผูใชภาษาในแตละถ่ินไดสื่อสะทอนให

ผูอานเขาใจคนในสังคมตางๆ ไดเปนอยางดี โดยมองผานวัฒนธรรมการใชภาษาหรือภาษาในการตั้งช่ือสิ่งตางๆ น่ันเอง 

   

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

  สามารถนําผลการวิจยัครั้งน้ีไปใชอางอิงในการทํางานวิจัยของตนเอง หรือพัฒนาตอยอดทํา

ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการเรื่องอ่ืนๆ ใหดียิ่งข้ึนในโอกาสตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

  1. ศึกษาการตั้งช่ือนกกรงหัวจุกในพ้ืนท่ีหรือจังหวัดอ่ืนๆ  และนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน 

  2. ศึกษาการตั้งช่ือนกชนิดอ่ืนๆ  เชน นกเขาชวา และนกบินหลาดง 

  3. ศึกษาการตั้งช่ือสัตวชนิดอ่ืนๆ เชน แมว ปลากัด  ไกชน หรือวัวชน เปนตน 
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