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  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ของราชวงศ์จักรีในเรื่อง
โครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่าพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีท่ีมีส่วนประกอบสองค าขึ้นไปมี
ดังต่อไปนี้ 1) โครงสร้างที่ประกอบด้วยค านามล้วนทั้งแบบที่ค านามหรือกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก
ค านามหรือกลุ่มนามหลังเป็นหน่วยขยาย ค านามหรือกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยายค านามหรือกลุ่ม
นามหลังเป็นหน่วยหลัก 2) โครงสร้างที่มีค านามประสมกับค าชนิดอ่ืน ทั้งที่ เป็นค านามประสมกับ
ค ากริยา โครงสร้างที่มีค านามประสมกับค ากริยาและมีวิเศษณ์เป็นส่วนขยาย พบทั้งในแบบที่มี
วากยสัมพันธ์แบบประโยคและแบบที่เป็นเพียงส่วนหลักและส่วนขยายไม่ได้มีวากยสัมพันธ์แบบ
ประโยค 3) โครงสร้างที่มีค านามเป็นหน่วยหลักและมีค าวิเศษณ์เป็นหน่วยขยาย 4) โครงสร้างที่ไม่มี
ค านามเป็นส่วนประกอบมีเพียงค าวิเศษณ์และค ากริยา  
  ส่วนการศึกษาเรื่องความหมายพบว่า ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราช
สกุลเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันจากการที่ใช้ค าซ้ ากัน และการใช้ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน 
นอกจากน้ีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระ
นาม ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์กับพระนามเดิม ความสัมพันธ์กับเพศของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม 
ความสัมพันธ์กับความเป็นพระประยูรญาติ ความสัมพันธ์กับล าดับแห่งความเป็นพระโอรสธิดา 
ความสัมพันธ์กับอาชีพหรือพระกรณียกิจ ความสัมพันธ์กับสถานที่ภูมิประเทศ ความสัมพันธ์กับวัน
ส าคัญ ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์อ่ืน ความสัมพันธ์กับบุคคลมีชื่อเสียง ในเรื่องความหมายตามรูป
ศัพท์สามารถจ าแนกได้ 25 ประเถท คือ ความหมายเกี่ยวกับผู้ปกครอง ความหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล 
ความหมายเกี่ยวกับอ านาจชัยชนะ ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ความหมายเกี่ยวกับเทพเทวดา 
ความหมายเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความหมายเกี่ยวกับความรู้สติปัญญา ความหมายเกี่ยวกับท้องฟ้า
และดวงดาว ความหมายเกี่ยวกับพืช ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะร่างกาย 
ความหมายเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยา ความหมายเกี่ยวกับเวลา 
ความหมายเกี่ยวกับทิศสถานที่ ความหมายเกี่ยวกับขนาด ความหมายเกี่ยกับรูปพรรณสัณฐาน 
ความหมายเกี่ยวกับจ านวน ความหมายเกี่ยวกับความสว่างรุ่งเรือง ความหมายเกี่ยวกับสี ความหมาย
เกี่ยวกับวัตถุ ความหมายเกี่ยวกับยศฐานันดรศักด์ิ ความหมายเกี่ยวกับโชคลาภ  
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  The aim of this study is to analyze the characteristics of the structures and 
meanings of the members of Royal Family‘s names in Chakri Dynasty. 
  The study has found that the structures of The members of Royal Family‘s names 
can be classified into four structures: 1) the first structure consists of two parts that must be 
nouns. Either part can interchangeably be the main and the adjunct. 2) the second structure 
consists of two parts – one must be noun while the other could be (i) noun + verb or (ii) noun 
+ verb with adjectives or adverb. The fact that this structure is composed of nouns, verbs 
and adjectives or adverbs makes this second structure sometimes looks like a sentence. 3) 
the third structure consists of two parts – one is noun which is the main part while the other 
is adjective which is an adjunct. 4) the fourth structure consists of two parts that must only 
be adverb or verb could be (i) verb (main) + adverb (adjunct) or (ii) adverb(main) + adverb 
(adjunct) or (iii) verb (main) + verb (adjunct). 
  The meanings of The members of Royal Family ‘s names were related with ten 
things: (i) the other members family ‘s names, (ii) the own names, (iii) genders, (iv) the 
descendant, (v) the elder or younger child, (vi) the occupations or obligations, (vii) the 
location, (viii) the special days, (ix) some event, (x) the famous persons, and the meaning of 
significant words. In addition, The meanings of the members of Royal Family’s name can be 
divided into the meanings of twenty three subjects: governor, the family, power, smart, 
group of god, Buddhism, intelligence, cosmos, plant, animal, organ, feeling, manners, time, 
location, size, shape and appearance, number, brightness, color, object, rank, and fortune.  
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บทที่1 
บทน ำ 

ภูมิหลัง 
  
  ภาษาเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์ ที่ใช้เพื่อถ่ายทอดความคิด ความรู้ ประสบการณ์ อารมณ์และ
ความรู้สึก มนุษย์ก าหนดภาษาขึ้นเพื่อเรียกสิ่งต่างๆ เป็นที่มาของการต้ังชื่อหรือการสร้างค าเพื่อใช้เรียกคน 
สัตว์ สิ่งของ สถานที่ 
  ชื่อบุคคลเป็นใช้กล่าวแทนตัวบุคคล ท าให้ทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นใคร นอกจากน้ีชื่อ
บุคคลยังช่วยบ่งบอกถึงวัฒนธรรม คติความเชื่อและค่านิยมของบุคคลทุกยุคสมัย เพราะอิทธิพลทางสังคม
และวัฒนธรรมส่งผลต่อการใช้ภาษาในการต้ังชื่อคน เช่น คนไทยในสมัยก่อนมักต้ังชื่อทารกให้มี
ความหมายน่าเกลียดเพื่อหลอกให้ผีคิดว่าทารกไม่น่ารัก ไม่น่าน าไปอยู่ด้วย แต่ในสมัยต่อมาคนไทยมักต้ัง
ชื่อทารกให้มีความหมายดีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของชื่อ ดังที่ ส .วัฒนเศรษฐ (2510: 1) กล่าวว่า       
“ถ้าผู้ใดมีชื่อดีก็เป็นศรีแก่ตัว ถ้าชื่อชั่วก็ท าให้ตัวมัวหมอง ” 
  การต้ังชื่อตามชนชั้นวรรณะถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งในการต้ังชื่อของคนไทย ดังที่           
สุภาพรรณ ณ บางช้าง (2527: 112) กล่าวว่า “ในทุกสมัยชื่อของฝ่ายราชสกุลมีลักษณะการใช้ภาษาที่บ่ง
ถึงความเป็นผู้มีฐานะทางสังคมที่สูงกว่าหรือพิเศษกว่าคนสามัญในยุคเดียวกัน และแม้ในราชสกุลเดียวกัน
ยังมีความแตกต่างกันในการใช้ภาษาในการต้ังพระนามของเจ้านายต่างฐานันดรศักด์ิ ” นอกจากน้ีโสฬศ
เวท (2525: 11) ได้จ าแนกกลุ่มของชื่อที่ไม่ควรเลียนแบบไว้ ได้แก่  
 
      1.  พระนามพระพุทธเจ้าหรือค าที่ใช้ส าหรับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ เช่น ชินสีห์ ภควา อังคีรส เป็นต้น  
      2.  ค าที่ใช้เรียกพระพุทธรูปองค์ส าคัญ เช่น สิหิงค์ บุษยรัตน์ สัมพรรณี เป็นต้น  
      3.  พระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์  
      4.  ชื่อพระท่ีนั่ง ปราสาท ราชวัง ตลอดจนชื่อเฉพาะของเครื่องราชูปโภค เครื่องต้น เครื่องสูง  
      5.  ชื่อเฉลิมพระยศเจ้านาย แม้ราชทินนามก็ควรละเว้น  
      6.  ชื่อสถานท่ีและส่ิงศักดิ์สิทธิ์อันเป็นท่ีเคารพบูชาของคนท่ัวไป  
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  ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับค ากล่าวของเสฐียรพงษ์ วรรณปก (2535: 4) ที่กล่าวว่า “คนไทย
เราหลีกเลี่ยงไม่เอาของสูงหรือสิ่งที่เคารพนับถือมาตั้งชื่อลูกหลาน เช่น พระนามพระพุทธเจ้าหรือ
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งพระราชวงศ์ชั้นสูง” 
  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีขนบในการต้ังพระนามต่างออกไปจากการต้ังชื่อของสามัญชน 
เนื่องจากอิทธิพลทางชนชั้นวรรณะซึ่งเป็นวัฒนธรรมในการต้ังชื่อ ท าให้ขนบหลายประการ ใช้ได้กับการต้ัง
พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์เพียงเท่านั้น เช่น การต้ังพระนามด้วยค าหลายค ากลายเป็นพระนามที่มี
จ านวนมากพยางค์ การต้ังพระนามที่มีหน่วยค าซึ่งให้ความหมายเกี่ยวกับเทพและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทางศาสนา 
การต้ังพระนามที่มีหน่วยค าอันแสดงถึงอ านาจ พระเจ้าแผ่นดิน การปกครองและคติความเชื่อแบบเทวรา
ชาหรือแบบธรรมราชา การต้ังพระนามที่มีหน่วยค าบ่งบอกเกี่ยวกับเชื้อสายพระมหากษัตริย์ ราชสกุลวงศ์
และบรรพบุรุษ เป็นต้น ขนบเหล่านี้จัดว่าเป็นปัจจัยทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่ส่งผลให้พระนามของ       
พระบรมวงศานุวงศ์มีลักษณะเฉพาะต่างกับนามของสามัญชน 
  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ แสดงให้เห็นอัจฉริยภาพทางภาษาหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการ
ยืมค าภาษาต่างประเทศ การน าค ามาเรียงกันเป็นพระนามที่มีความหมายดีและมีการบอกลักษณะต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับผู้ที่ทรงเป็นเจ้าของพระนาม การสะกดศัพท์ด้วยรูปพยัญชนะซึ่งแตกต่างจากท่ีปรากฏใช้กัน
ทั่วไป มีความหมายความหมายที่คล้องจองกันตามราชสกุลวงศ์ เป็นต้น 
  การศึกษาการต้ังพระนามพระบรมวงศานุวงศ์นั้น ย่อมแสดงให้เห็น ลักษณะภาษาและ
อัจฉริยภาพภาพทางภาษาดังที่กล่าวมา เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งและไม่มีผู้ใดได้ศึกษาอย่างเป็นจริงจัง 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา โครงสร้างและความหมาย เพื่อจะได้เข้าใจวัฒนธรรมทางภาษา ลักษณะ
ภาษา ที่ปรากฏในการต้ังพระนามพระบรมวงศานุวงศ์มากยิ่งขึ้น 
 
ควำมมุ่งหมำยของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  เพื่อศึกษาวิเคราะห์พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ด้านโครงสร้าง และความหมาย  

โดยพิจารณาจากรูปศัพท์  
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ควำมส ำคัญของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  ท าให้ทราบลักษณะโครงสร้างและความหมายที่ปรากฏในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ใน
ราชวงศ์จักรี นอกจากน้ีการศึกษาความหมายของพระนามจะท าให้ทราบความสัมพันธ์ในราชสกุลวงศ์ ของ
พระบรมวงศานุวงศ์นั้นอีกด้วย 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  1.  ศึกษาวิเคราะห์พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ที่อยู่ในสกุลยศพระองค์เจ้าชั้นที่
สามขึ้นไป โดยจะศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีปรากฏเป็นหลักฐาน  
  2.  ในการศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะศึกษาเฉพาะ
ความสัมพันธ์ทางความหมายที่เกิดขึ้นระหว่างพระบิดากับพระโอรสธิดา พระมารดากับพระโอรสธิดา พระ
บิดาพระมารดากับพระโอรสธิดา และระหว่างพระโอรสธิดาด้วยกัน เพียงเท่านั้น  
 
ข้อตกลงเบื้องตน้ 
  1.  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี ผู้วิจัยจะอ้างตามหนังสือราชสกุลวงศ์ ของ
บรรเจิด อินทุจันทร์ยง 
  2.  การวิเคราะห์โครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้วิจัยจะไม่น าหน่วยค าผูกพัน มา
วิเคราะห์ โดยจะพิจารณาว่าเมื่อหน่วยค าผูกพันรวมกับค าใดแล้วค านั้นจะเป็นเพียงหนึ่งหน่วยค าเท่านั้น  
 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการต้ังชื่อและพระนามพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ 
   1.1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการต้ังชื่อ 
   1.2  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
   1.3  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา 
   1.4  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย 
  2.  รวบรวมพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีจากหนังสือหนังสือ ราชสกุลวงศ์ ของ
บรรเจิด อินทุจันทร์ยง 
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  3.  วิเคราะห์พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี โดยมีขั้นตอนดังนี้นี้ 
   3.1 วิเคราะห์โครงสร้างภาษาของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี 
   3.2 วิเคราะห์ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี  
 4.  เสนอผลการศึกษาค้นคว้าแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การศึกษาวิเคราะห์โครงสร๎างภาษาและความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์
จักรี ผู๎วิจัยได๎ศึกษาตามแนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยดังตํอไปนี้  
  1.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการต้ังชื่อ 
  2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
  3.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างภาษา 
  4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับความหมาย 
 
1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 
 

1.1  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 
  คมศร คุณะดิลก (2543: 27-28) กลาํววํา มูลเหตุแหํงการต้ังชื่อมีสามอยํางคือ อาวัตถิกนาม 
ได๎แกํชื่อที่ต้ังขึ้นตามที่กําหนดกฎหมาย เชํน แมํโคนมที่เลี้ยงไว๎สําหรับรีดนมมีชื่อเรียกวํา ”โคนม” เนมิตก
นาม ได๎แกํชื่อที่เกิดขึ้นตามเหตุคือลักษณะและคุณสมบัติ เชํน ผู๎มีคุณสมบัติได๎บรรลุวิชชาสามมีชื่อ
เรียกวํา”ไตรวิชชา” อธิจสมุปันนาม ได๎แกํชื่อที่ต้ังขึ้นตามใจชอบคือไมํมีเหตุอยํางใดอยํางหนึ่งเป็น
เครื่องหมาย เชํน ชื่อวําเจริญศรี เป็นต๎น 
  บางตําราได๎อธิบายแตกตํางไปบ๎างโดยกลําววําหลักการต้ังชื่อตามหลักพุทธศาสนามีสี่ประการ 
คือ อาวัตถิกนาม หมายถึง การต้ังชื่อตามที่กําหนดได๎หรือที่บัญญัติใช๎กันตามโลกยธรรม เชํน เด็กหญิง 
เด็กชาย นาย นาง นางสาว คนแกํ คนอ๎วน  
  ลิงคิกนาม หมายถึง การต้ังชื่อที่บอกเพศชายหญิงไปในตัว เชํน ชายชื่อสมศักด์ิ หญิงชื่ อสุดา 
  เนมิตกนาม หมายถึงการต้ังชื่อโดยคํานึงถึงคุณงามความดีของแตํละบุคคลที่สั่งสมเป็น
เวลานาน เชํน พระปิยมหาราช 
  อธิจสมุปันนาม หมายถึง การต้ังชื่อตามความพอใจเมื่ออํานออกเสียงมีความไพเราะ ไมํเหมือน
คนอ่ืน มีความหมายดี ระรื่นหู เป็นสิริมงคล  
  ส. วัฒนเศรษฐ (2510: 169-194) กลําวถึงหลักเกณฑ์การต้ังชื่อบุคคลวํา   
 1)  ชื่อบุคคลมีความหมายรู๎ได๎ในตัววําเป็นชายหรือหญิง ชื่อหนึ่งให๎มีสามพยางค์เป็นอยํางมาก  
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  2)  คําที่ใช๎เป็นคําโดดหรือคําผสมก็ได๎ โดยคําโดดนั้นอาจมีพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ เชํน ดี 
ดิลก หรืออาจเป็นคําที่มีพยางค์เติมหน๎าเข๎ามา เชํน  กอบ เติม ประ เป็น ประกอบ หรือ เป็นคําโดดที่
รูปแบบคล๎ายคําประสม เชํน ทับทิม หรืออาจเป็นคําที่มีอุปสรรคเติมมา เชํน นิพันธ์ หรืออาจเป็นคําที่สนธิ
ด๎วยสระแล๎วเสียงกลายไป เชํน คช + อินทร์ = คเชนทร์ สํวนคําผสม เชํน ดวงเดือน ก่ิงแก๎ว แตํถ๎าเป็น ชม 
(สรรเสริญ) +พู(เหลี่ยมที่นูนขึ้น) = ชมพู (สี) ซึ่งมิได๎มีเค๎าความหมายของสองคําเดิมจะถือชมพูวําเป็นคํา
โดดมิใชํคําประสม  
  3)  ชื่อตัวละครในวรรณคดีที่นํามาต้ังเป็นชื่อคนต๎องไมํพ๎องกับคําสามัญ เชํนไมํควรนําคําวํา 
เพื่อนและแพงมาต้ังเป็นชื่อ เพราะคําวํา เพื่อน กับคําวํา แพง ถึงแม๎จะเป็นชื่อนางเอกในเรื่องพระลอ แตํคํา
วํา เพื่อน และ แพง ก็ยังมีความหมายพ๎องกับคําสามัญซึ่งเป็นคํานามและคําวิเศษณ์ที่ใช๎กันทั่วไป 
นอกจากน้ีชื่อตัวละครในวรรณคดีนั้นจะต๎องเป็นตัวละครสําคัญในเรื่อง  
  4)  คําโดดกําหนดเป็นชื่อชายสมกับลักษณะที่เด็ดเดี่ยวเด็ดขาด เชํน คํา ,จัน(ยกเว๎นคําประสมที่
เป็นชื่อตัวละครชายในวรรณคดี คําประสมที่ยังแสดงความหมายและคุณสมบัติเป็นชายอยูํ เชํน สมชาย 
คําผสมที่เป็นชื่อพระอาทิตย์ เชํน ภาสกร คําผสมที่ใช๎เรียกศาสตราวุธเชํน ทวนทอง ) คําประสมกําหนดเป็น
ชื่อหญิงสมกับความสวยงามอํอนโยนประดับประดา เชํน จันดี(ยกเว๎นคําโดดที่เป็นชื่อตัวละครหญิงใน
วรรณคดี คําโดดที่แสดงความเป็นเพศหญิงและคุณสมบัติของผู๎หญิง เชํน งาม เพราะ เอม นุํม คําโดดที่
เรียกเครื่องประดับ คําโดดที่เป็นชื่อสัตว์สวยงาม และคําโดดที่เป็นชื่อดอกไม๎) 
  5)  ศัพท์บาลีสันสกฤตจะเปลี่ยนไปตามลิงค์ให๎สอดคล๎องกับเพศเจ๎าของชื่อ เชํน เรวัต เรวดี หรือ
ศัพท์เดิมเป็นคําคุณซึ่งเป็นชื่อชาย เมื่อเติมเสียง อา มา จะเป็นชื่อหญิง เชํน ภัทร-ภัทรา     กิตติ-กิตติมา 
แตํบางคําก็เติมเสียงไมํได๎ เชํน เนตร เป็น เนตราไมํได๎ เว๎นแตํจะประกอบศัพท์ให๎เป็น สุเนตร ซึ่งถือวําเป็น
คําคุณ จึงสามารถเติม อา ข๎างท๎ายเป็น สุเนตรา ได๎(คํานาม กับคํากริยาจะต๎องเปลี่ยนเป็นคําคุณจึงจะเติม
เสียงท๎ายให๎เป็นเพศหญิงได๎ เชํน  ถ๎าเป็นนามเติม อิน ปัจจัย แปลวํา มี แล๎วเติมเสียง อี ข๎างท๎ายให๎เป็นเพศ
หญิง เชํน ญาณ ต๎องเปลี่ยนเป็นคําคุณคือ ญานิน แล๎วจึงเติมเสียงเป็นเพศหญิงคือ ญานินี ถ๎าเป็นกริยา
เติม อิน ปัจจัยแปลวํา ผู๎...โดยปกติ แล๎วเติมเสียง อี ข๎างท๎ายให๎เป็นเพศหญิง เชํน ธร-ธาริน-ธารินี เป็นต๎ 
  6)  บางชื่อ เสียงเดียวกันแตํให๎ความหมายทางเพศตํางกัน เชํน พุธ ,สีห์ ความหมายเป็นชื่อผู๎ชาย 
แตํ พุด,ศรี ความหมายเป็นชื่อผู๎หญิง ให๎ถือตามเกณฑ์ความหมายที่จะกําหนดวําเป็นชื่อชายหรือหญิง และ
แม๎จะเป็นคําเดียวกันและความหมายเหมือนกันแตํถ๎าประสมกับหนํวยคําตํางกันก็จะสํงผลให๎ชื่อนั้นบอก
ลักษณะทางเพศตํางกัน เชํน เพ็ญศรี ชื่อหญิง แตํ ชัยศรี ชื่อชาย เป็นต๎น  
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  7)  คําโดดหนึ่งคําอาจมีมากกวําหน่ึงความหมาย โดยความหมายที่ตํางกันดังกลําวอาจรวมถึง
การแสดงเพศที่ตํางกันตามความหมาย เชํน จั่น ถ๎าแปลวําเครื่องประดับจะหมายถึงชื่อเพศหญิง แตํถ๎า
แปลวําเครื่องดักสัตว์ จะหมายถึงชื่อเพศชาย  
  8)  คําแผลง คําเดียวกันจะแผลงกี่ชั้นก็ตามถ๎าความหมายไปในทางเดียวกันยํอมเป็นเพศ
เดียวกัน เชํน คูณ-คํานูญ-คํานวณ เป็นชื่อชาย  ประจง บรรจง เป็นชื่อหญิง แตํถ๎าแผลงเพื่อใช๎ตําง
ความหมายกันก็ไมํจําเป็นจะต๎องได๎ความหมายเป็นเพศเดียวกัน เชํน แชํม = ยิ้มแย๎มแจํมใส เป็นชื่อชาย 
แตํถ๎าแผลงเป็น แฉล๎ม = แชํมช๎อยงดงาม เป็นชื่อหญิง 
  9)  อุปสรรค สามารถเติมให๎ศัพท์นั้นกลายเป็นชื่อหญิงไปได๎ เชํน ภาพ (ชื่อชาย)-สุภาพ (ชื่อ
หญิง) แตํสํวนใหญํไมํทําให๎เพศเปลี่ยนไป เชํน ชัย(ชื่อชาย)-อนุชัย(ชื่อชาย) ชาติ(ชื่อชาย)-อภิชาติ(ชื่อชาย) 
มาลี(ชื่อหญิง)-สุมาลี(ชื่อหญิง) ชิต(ชื่อชาย)-วิชิต(ชื่อชาย) 
  จะเห็นได๎วําวิธีการหรือความนิยมในการต้ังชื่อทั้งหมดที่กลําวมา มีใช๎ในพระนาม                          
พระบรมวงศานุวงศ์หลายประเด็น ไมํวําจะเป็นการใช๎คําโดดหรือคําประสม การใช๎คําซึ่งกําหนดให๎เป็นไป
ตามเพศ การใช๎อุปสรรคและปัจจัย เป็นต๎น แตํหลักนิยมในการต้ังชื่อบุคคลสามัญกับการต้ังพระนาม    
พระบรมวงศานุวงศ์ ก็มีบางประเด็นที่แตกตํางกัน ไมํวําจะเป็น จํานวนพยางค์ที่ชื่ อบุคคลมักกําหนดให๎มีไมํ
เกินสามพยางค์สํวนพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งมักมีหลายคําหลายพยางค์โดยลดหลั่นกันไปตามชั้น
สกุลยศ หรือ การใช๎คําที่พ๎องกับราชทินนาม คําที่มีความหมายเป็นพระเจ๎าแผํนดิน คําที่เป็นศัพท์ยากและ
ลึกซึ้งที่ไมํนิยมต้ังชื่อบุคคลสามัญ ทั้งหมดนี้เนื่องด๎วยพระบรมวงศานุวงศ์เป็นผู๎ที่ทรงสืบสกุลยศมาจาก 
พระเจ๎าแผํนดิน มีฐานันดรศักด์ิที่ตํางจากบุคคลสามัญทั่วไป  
 
  1.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อ 
  วรางคณา สวํางตระกูล (2540: 62-64) ได๎ศึกษาภาษาที่ใช๎ในการต้ังชื่อจริงในเรื่องจํานวน 
พยางค์ การสร๎างคํา ที่มาของภาษา และความหมายตามตัวแปรเพศและอายุ ของคนไทยสามัญชน ในเขต
กรุงเทพมหานครพบวํา ในเรื่องจํานวนพยางค์ที่ใช๎ในการต้ังชื่อมีตั้งแตํ 1-5 พยางค์ แตํในรายชื่อตัวอยํางมี
จํานวน 2 พยางค์มากที่สุด รองลงมาคือจํานวน 3 พยางค์ และมีจํานวน 5 พยางค์น๎อยที่สุด แตํเมื่อจําแนก
ตามตัวแปรเพศพบวํา ชื่อของเพศชายมีจํานวนพยางค์น๎อยกวําชื่อของเพศหญิง กลําวคือชื่อของเพศชายมี
จํานวน 2 พยางค์มากที่สุด ในขณะที่ชื่อของเพศหญิงมีจํานวน 3 พยางค์มากที่สุด และยังปรากฏวําชื่อของ
เพศชายยังคงมีจํานวนพยางค์น๎อยกวําชื่อของเพศหญิงในกลุํมอายุเดียวกัน และเมื่อจําแนกตามตัวแปร
ของอายุ พบวําชื่อกลุํมอายุมากมีพยางค์น๎อยกวําชื่อกลุํมอายุน๎อย โดยชื่อของกลุํมอายุมากมีจํานวน        
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2 พยางค์มากที่สุด ในขณะที่ชื่อกลุํมอายุน๎อยมีจํานวน 3 พยางค์มากที่สุด และพบวําไมํวําจะเป็นชื่อกลุํม
ชายหญิงที่มีอายุมาก ยํอมมีจํานวนพยางค์น๎อยกวํากลุํมชายหญิงที่มีอายุน๎อย 
  ในเรื่องการสร๎างคํา พบวําชื่อตัวอยํางเป็นคําผสมมากท่ีสุด รองลงมาคือคําโดด และเป็นคํา
ผสานน๎อยที่สุด โดยพบวําชื่อเพศชายมีการสร๎างคําไมํซับซ๎อนเทําชื่อเพศหญิง ชื่อเพศชายมีการสร๎างคําที่
เป็นคําโดดมากที่สุด แตํชื่อเพศหญิงมีการสร๎างคําเป็นคําประสมมากที่สุด และพบวําไมํวําจะเป็นชื่อบุคคล
ในวัยใดชื่อผู๎ชายก็ยังคงมีการสร๎างคําซับซ๎อนน๎อยกวําชื่อผู๎หญิง เมื่อจําแนกตามตัวแปรอายุ พบวําชื่อของ
กลุํมอายุมากเป็นคําโดดมากที่สุด ตํางจากชื่อของกลุํมอายุน๎อยที่เป็นคําผสมมากท่ีสุด แสดงวําชื่อของ
กลุํมอายุมากมีการสร๎างคําท่ีซับซ๎อนน๎อยกวําชื่อของกลุํมอายุน๎อย  
  ในเรื่องที่มาของภาษา พบวําชื่อตัวอยํางไมํวําจะเป็นเพศชายและเพศหญิงมาจากภาษาบาลี-
สันสกฤตมากที่สุด รองลงมาคือภาษาไทย แตํในกลุํมชายหญิงอายุมากชื่อที่มาจากภาษาไทยจะมีมาก
ที่สุด รองลงมาคือชื่อที่มาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ตํางจากชื่อกลุํมชายหญิงอายุน๎อยที่มาจากภาษาบาลี-
สันสกฤตมากที่สุด 
  ในเรื่องความหมาย พบวําชื่อตัวอยํางมีความหมายเป็นประเภทอํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ 
ความกล๎าหาญ ความงาม และความบริสุทธิ์ เป็นความหมายที่มากที่สุดที่มีเทํากัน รองลงมาคือ
ความหมายประเภทความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ ความรู๎ ความฉลาด ความรัก ความสุข และ
ประเภทดอกไม๎ ต๎นไม๎ ผลไม๎ ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามเพศ พบวําชื่อของเพศชายมีความหมายประเภท
อํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล๎าหาญมากท่ีสุด รองลงมาคือความเจริญ ชื่อเสียง บุญ มงคล เทพ 
ตามด๎วยประเภทความรู๎ ความฉลาด สํวนชื่อของเพศหญิงมีความหมายประเภทความงาม ความบริสุทธิ์
มากที่สุด รองลงมาคือความหมายประเภทดอกไม๎ ต๎นไม๎ ผลไม๎ ตามด๎วยความหมายประเภทความรัก 
ความสุข แตํเมื่อจําแนกตามอายุ ชื่อกลุํมอายุมาก มีความหมายประเภทความงาม ความบริสุทธิ์มากที่สุด 
รองลงมาคือประเภทดอกไม๎ ต๎นไม๎ ผลไม๎ ตามด๎วยความหมายประเภทความรัก ความสุข แตํถ๎าเป็นชื่อเพศ
ชายไมํวําจะเป็นกลุํมอายุใดชื่อจะมีความหมายประเภทอํานาจ ชัยชนะ ความเป็นเลิศ ความกล๎าหาญ 
มากที่สุด สํวนเพศหญิงไมํวําจะวัยใดชื่อจะมีความหมายประเภทความงาม ความบริสุทธิ์มากที่สุด 
  วิรัช ศิริวัฒนนาวิน (2544: 167-172) ได๎ศึกษาการต้ังชื่อของคนไทย ในลักษณะความเป็นมา
ของการต้ังชื่อ หลักโหราศาสตร์ในการต้ังชื่อ ผู๎ที่ต้ังชื่อพร๎อมเงื่อนไขในการต้ังชื่อ และความสัมพันธ์ของชื่อ
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน ดังตํอไปนี้  
  ในเรื่องความเป็นมาของการต้ังชื่อของคนไทยพบวํา คนไทยสมัยกํอนมักต้ังชื่อทารกให๎นําเกลียด
เพื่อไมํให๎ผีต๎องการ ตํอมาเมื่อวัฒนธรรมอินเดียแพรํเข๎ามาพร๎อมกับการเผยแผํพุทธศาสนา และการ
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ขยายตัวของสังคมไทย การต้ังชื่อของคนไทยมีความหลากหลายขึ้น เมื่อสังคมไทยได๎รับอิทธิพลจาก
คํานิยมของประเทศตะวันตก การต้ังชื่อของคนไทยก็มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ในเรื่องวิวัฒนาการของชื่อจริงพบวํา ในด๎านจํานวนพยางค์จากสมัยเกําซึ่งมีจํานวนพยางค์น๎อย 
แตํสมัยใหมํมีจํานวนพยางค์มากขึ้น สมัยเกํามักเป็นภาษาไทยแตํสมัยใหมํเป็นคําภาษาบาลีสันสกฤตมาก
ขึ้น สมัยเกําความหมายเป็นรูปธรรม สมัยใหมํความหมายเป็นนามธรรมมากขึ้นสะท๎อนวําวิถีชีวิตของคน
ไทยมีความผูกพันกลมกลืนกับธรรมชาติน๎อยลง สํวนข๎อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของชื่อจริง จะเห็น
วําระหวํางแตํละสมัยชื่อคนไทยมีจํานวนพยางค์ยาวขึ้นหรือชื่อยาวขึ้น เพราะชุมชนใหญํขึ้น ประชาชนมาก
ขึ้น ชื่อยํอมมีโอกาสซ้ํากันมากขึ้น จึงต๎องหาทางให๎ชื่อไมํซ้ํากันด๎วยการต้ังชื่อให๎ยาว การกําเนิดของชื่อเลํน
นั้น มาจากพระนามของเจ๎านายมีจํานวนมากพยางค์เรียกไมํสะดวก จึงต๎องมีชื่อเลํนไว๎เรียก แตํตํอมา
สังคมมีความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตยสามัญชนเริ่มมีชื่อยาวขึ้น จึงมีชื่อเลํนไว๎เรียก  ในสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเน๎นความสําคัญของวัฒนธรรม ได๎ออกประกาศเสนอหลักการต้ังชื่อบุคคล
ให๎เหมาะกับเพศ และคนสํวนใหญํปฏิบัติตามจนกลายเป็นธรรมเนียม  
  ในเรื่องหลักโหราศาสตร์ในการต้ังชื่อพบวํา หลักโหราศาสตร์ในการต้ังชื่อของคนไทยได๎แกํ ”นาม
ทักษาปกรณ์” แบํงเป็น 3 หลัก คือ ต้ังชื่อตามอักษรวันเกิด เป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะสามารถนําไปปฏิบัติ
ได๎งําย หลักการต้ังชื่อตามนามกําเนิด และหลักการต้ังชื่อตามนามปีเกิด 
  ในเรื่องผู๎ตั้งชื่อและเงื่อนไขในการต้ังชื่อพบวํามีบิดามารดา พระภิกษุ ญาติผู๎ใหญํ ผู๎รู๎ และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับการเกิดของทารก เป็นผู๎ตั้งชื่อให๎ แตํมีแนวโน๎มวําบิดามารดาจะตั้งชื่อเองน๎อยลง และเลือกชื่อ
จากหนังสือแนะนําการต้ังชื่อมากขึ้น สํวนเงื่อนไขในการต้ังชื่อนั้นมีทั้งเงื่อนไขเพศที่สํงผลตํอลักษณะของ
เสียง พยางค์ คํา ความหมาย เงื่อนไขหลักโหราศาสตร์ เงื่อนไขความหมาย ที่แตํเดิมต้ังชื่อทารกให๎มี
ความหมายนําเกลียดเพราะกลัวผีมาพรากชีวิต แตํตํอมาเชื่อวําชื่อจะน๎อมนําชีวิตเจ๎าของชื่อ จึงตั้งชื่อให๎มี
ความหมายเป็นมงคล เงื่อนไขความไพเราะ ซึ่งใช๎เกณฑ์ทางเสียงมาวิเคราะห์  เงื่อนไขความแปลกใหมํ ที่
ในปัจจุบันคํานึงถึงมากขึ้น มีทั้งศัพท์ที่แปลก และการสะกดรูปคําที่แปลก  เงื่อนไขในการต้ังชื่อบุคคลใน
ครอบครัวให๎สัมพันธ์กันในบรรดาสมาชิกหรือสัมพันธ์กับนามสกุล เงื่อนไขเรื่องการเลียนแบบ แตํกํอนถือวํา
การเลียนแบบชนชั้นสูงไมํเหมาะสม แตํเด๋ียวน้ีก็มีการหันมาเลียนแบบบุคคลชั้นสูงได๎บ๎ าง เชํน การ
เลียนแบบชื่อเทพเจ๎า เงื่อนไขของเสียงที่อาจกํอให๎เกิดปัญหา จากการวิเคราะห์ชื่อที่มีลักษณะที่อาจถูก
ล๎อเลียนได๎คือ การแปลงเสียงวรรณยุกต์ การเปลี่ยนแปลงพยางค์หรือคํา การเติมคํา การตัดคํา และการ
ผวนคํา 
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  ในด๎านความสัมพันธ์ของชื่อบุคคลในครอบครัวเดียวกัน แบํงเป็น 4 ประเภท คือ ความสัมพันธ์
ทางเสียง ความสัมพันธ์ทางพยางค์ ความสัมพันธ์ทางคํา และความสัมพันธ์ทางความหมาย สรุปได๎วํา
ความสัมพันธ์ทางเสียงปรากฏมากที่สุดเพราะตั้งชื่อได๎ไมํยาก ยกเว๎นความสัมพันธ์ทางเสียงพยัญชนะต๎น
ของทุกพยางค์ นอกจากน้ันยังมีแนวโน๎มอีกวําคนไทยจะต้ังชื่อบุคคลในครอบครัวให๎มีความสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น แตํก็ไมํได๎รวมถึงความสัมพันธ์ทางเสียงพยัญชนะต๎นทุกพยางค์ และความสัมพันธ์ทางความหมาย 
เพราะเป็นการต้ังชื่อให๎สัมพันธ์กันได๎ยาก 
  ไศลรัตน์ อิสระเสนีย์ (2546: 61-67) ได๎ศึกษาความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลในครอบครัวเดียวกับ
ภาษาที่ใช๎ในการต้ังชื่อจริง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะทางเสียงและความหมายท่ีใช๎ในการต้ังชื่อจริง วําสามารถ
แสดงความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวระหวํางบิดามารดากับบุตร และระหวํางบุตรกับบุตรได๎หรือไมํ 
ในกรณีที่ชื่อบิดามารดามีความสัมพันธ์กับบุตรสามารถจําแนกออกเป็น บิดา กับบุตร มารดากับบุตร บิดา
กับบุตรชาย บิดากับบุตรหญิง มารดากับบุตรชาย มารดากับบุตรหญิง โดยกลุํมตัวอยํางที่ศึกษาคือบุคคล
ในครอบครัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดนครปฐม ซึ่งมี 
7 อําเภอ สุํมอําเภอละ 1 โรงเรียน 
  ผลการศึกษาพบวําชื่อจริงของบิดามารดากับบุตร ไมํวําในภาพรวมหรือรายละเอียดมี
ความสัมพันธ์ทางเสียงน๎อยกวําชื่อจริงระหวํางบุตรกับบุตร และชื่อจริงของบิดากับบุตรชาย  มี
ความสัมพันธ์ทางเสียงมากกวําบิดากับบุตรหญิง ในทางเดียวกันชื่อจริงของมารดากับบุตรหญิงมี
ความสัมพันธ์กันทางเสียงมากกวําชื่อจริงของมารดากับบุตรชาย ในความสัมพันธ์ของเสียงที่ใช๎ในการต้ัง
ชื่อจริงพบวําเสียงพยัญชนะต๎นแสดงความสัมพันธ์มากท่ีสุดในรุํนบิดามารดากับบุตร สํวนระหวํางบุตรกับ
บุตรพบวําความสัมพันธ์ทางพยางค์มีความถี่สูงเป็นอันดับแรก  
  ความสัมพันธ์ทางความหมายระหวํางชื่อจริงบิดามารดากับบุตร และบุตรกับบุตร ยังพบน๎อย แตํ
เมื่อเปรียบเทียบกันความสัมพันธ์ทางความหมายระหวํางชื่อจริงของบุตรด๎วยกันจะมีมากกวํา
ความสัมพันธ์ทางความหมายของชื่อจริงระหวํางบิดามารดากับบุตร และชื่อจริงของบิดากับบุตรชายมี
ความสัมพันธ์ทางความหมายมากกวําชื่อจริงของบิดากับบุตรหญิง เชํนเดียวกันชื่อจริงของมารดากับบุตร
หญิงมีความสัมพันธ์ทางความหมายมากกวําชื่อจริงของมารดากับบุตรชาย  ชื่อของบิดากับบุตร พบวําจะมี
ความหมายประเภทอํานาจ ชัยชนะมากที่สุด สํวนชื่อจริงของมารดากับบุตรพบความหมายประเภทความ
งามมากที่สุด และจากข๎อมูลชี้ให๎เห็นวําชื่อจริงที่มีความสัมพันธ์ของรูปแบบทางความหมายจะแตกตํางไป
ตามเพศ กลําวคือ ชื่อของบิดากับบุตรชายสัมพันธ์กับความหมายประเภทอํานาจ ชัยชนะ มากที่สุด สํวน
ชื่อของมารดากับบุตรหญิงมีความสัมพันธ์ทางความหมายประเภทความงามมากที่สุด  
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  สุชาติ ธาราวาสน์ (2548: 79-160) กลําวถึงการใช๎คําและความหมายในราชทินนามสมณศักด์ิ
พระสงฆ์ไทยในปัจจุบัน โดยในเรื่องของการใช๎คําได๎แบํงเป็นสามประเด็นคือ ลักษณะคํา การสร๎างคํา และ
การเรียงคํา มีผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
  ลักษณะคํา สํวนใหญํเป็นคําที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤต พบคําที่มาจากเขมร 4 คํา คือ ธํารง 
ผดุง พนม และสมเด็จ เชํน พระครูปริยัติธํารง พระครูไพโรจน์ผดุงศาสน์ พระครูปัญญาพนมกิจ สมเด็จ 
พระพุฒาจารย์  
  การใช๎คําบาลีสันสกฤตมีทั้งคําที่ใช๎รูปคําแยกกันระหวํางภาษาบาลีสันสกฤต กลําวคือมีใช๎ทั้ง
สองภาษา เชํน บางราชทินนามใช๎ เขม บางราชทินนามใช๎ เกษม ตัวอยํางคือ พระครูวีรเขมคุณ พระครู
เกษมบุญญทร ในการจําแนกประเภทของคําพบวํามีอยูํสามชนิดคือ คํานาม เชํน พระธรรมวิสุทธิ กวี 
คําคุณศัพท์ เชํน พระเทพโกศล และคํากริยา (ซึ่งในภาษาไทยรับเอาคํานามและคําคุณนามในภาษาบาลี
สันสกฤตมาใช๎เป็นคํากริยา) เชํน พระราชธรรมนิเทศ 
  การสร๎างคํา มีการเติมอุปสรรคกับคํานามหรือกริยา เชํน พระครูนิภากรวิมล พระครูวิจารณ์
วรวัฒน์ มีการประสมนิบาตกับศัพท์ เชํน พระครูอเนกธรรมคุณ มีการประสมศัพท์กับศัพท์ โดยมีการสมาส
แบบสองวิธีคือ สมาสที่ไมํมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําตามวิธีสนธิ เชํน สมเด็จพระญาณสังวร และสมาสที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปคําตามวิธีสนธิ เชํน สมเด็จพระญาณวโรดม 
  การเรียงคํา มีการเรียงคําขยายไว๎หน๎าคําที่ถูกขยาย โดยเรียงเป็นคําคุณศัพท์ขยายคํานาม เชํน 
พระจุลนายก พระวิสุทธิภัทรธาดา เรียงคําบอกจํานวนขยายคํานาม เชํน พระครูเอกุตตรสตาธิคุณ จะเรียง
คํานามขยายคํานาม เชํน พระพรหมเมธี พระกิตติสารมุนี พระราชมงคลวุฒาจารย์ การเรียงคํานามหน๎า
คํากริยา เชํน พระศาสนานุรักษ์ พระครูโพธิธรรมาภิบาล พระครูธรรมจักรเจติยาภิบาล มีการเรียงคํากริยา 
1 คํา คํานาม 1 คํา ไว๎หน๎าคํากริยา เชํน พระครูประดิษฐ์ธรรมรัต มีการเรียงคําคุณศัพท์ 1 คํา คํานาม 1 คํา 
ไว๎หน๎าคํากริยา เชํน พระสุนทรกิจจาภิรักษ์ มีการเรียงคํานามหน๎าคําคุณศัพท์ เชํน พระธรรมดิลก พระศรี
ปริยัติโกศล พระปัญญาวุธธรรมคณี มีการเรียงคําคุณศัพท์หน๎าคําคุณศัพท์ เชํน พระวิสุทธิโสภณ พระครู
วิจิตรวรโกศล มีการเรียงคําคุณศัพท์หน๎าคํากริยา เชํน พระครูสุทธานุวัตร มีการเรียงคํากริยาหน๎า
คําคุณศัพท์ เชํน พระประสาธน์โสภณ มีการเรียงคํานาม 1 คํา คํากริยา 1 คําไว๎หน๎าคําคุณศัพท์ เชํน พระ
ครกูิตติสุตาภิราม มีการเรียงคํากริยาหน๎าคํานาม เชํน พระพินิตพินัย มีการเรียงคํานาม 1 คํา คํากริยา 1 
คํา ไว๎หน๎าคํานาม เชํน พระราชสุตกวี  
  ผลการวิเคราะห์ความหมาย แบํงเป็นสองประเด็นคือ ความหมายตามรูปศัพท์ และความหมาย
ที่สัมพันธ์กับสิ่งตํางๆ ซึ่งความหมายตามรูปศัพท์สามารถแบํงออกได๎เป็น 8 กลุํมคือ ความหมายที่เกี่ยวข๎อง
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กับความรู๎สติปัญญา เชํน พระปัญญากรกวี ความหมายที่เกี่ยวกับความดีงาม ความสําเร็จ ความสุข ความ
เจริญ ความบริสุทธิ์ ความประเสริฐ ความชื่นชมยินดี เชํน พระครูเกษมบุญญาทร ความหมายที่เกี่ยวกับ
ความรุํงเรือง แสงสวําง ความสุกใส ของมีคําและเครื่องประดับตกแตํง เชํน พระครู โชติธรรมรังษี 
ความหมายที่เกี่ยวกับผู๎เป็นใหญํ เป็นหลัก เป็นประธาน เป็นหัวหน๎า เป็นผู๎นํา เชํน พระวิสุทธิ นายก 
ความหมายที่เกี่ยวกับผู๎สั่งสอน ผู๎ชี้แจง ผู๎แสดงธรรม ผู๎เผยแพรํ เชํน พระสุทธิธรรมาจารย์ ความหมายที่
เกี่ยวกับผู๎ปฏิบัติ ผู๎รักษา ผู๎ทําภารกิจ ความประพฤติ หน๎าที่ เชํน พระสุนทรธรรมสมาจาร ความหมายที่
เกี่ยวกับความกว๎างใหญํ กว๎างขวาง ยิ่งใหญํ เชํน พระราชพิศาลมนุี ความหมายที่เกี่ยวกับความสืบเนื่อง 
พงศ์พันธุ์ เหลํากอ เชํน พระวิสุทธิธีรพงศ์ 
  จากการวิเคราะห์ความหมายราชทินนามพบวํามีความสัมพันธ์กับสิ่งตํางๆ 8 ลักษณะ คือ 
สัมพันธ์กับชื่อ ฉายา หรือราชทินนามเดิมของพระสงฆ์ เชํน พระเทพประสิทธิโสภณ ชื่อเดิมประสิทธิ์ พระ
ราชรัตนเมธี ฉายาเดิม รตนฺโชโต พระธรรมกิตติมุนี ราชทินนามเดิม พระราชกิตติโมลี สัมพันธ์กับความรู๎
ความสามารถหรือคุณสมบัติเฉพาะของพระสงฆ์ เชํน สมเด็จพระพุทธปาพจนบดี ด๎านคําสอนของ
พระพุทธเจ๎า พระเทพภาวนาวิกรม ด๎านปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน พระครูเมตตาประสุตกิจ ด๎าน
วิทยาคมและเมตตานิยม สัมพันธ์กับบทบาทหน๎าที่ของพระสงฆ์ เชํน พระราชธรรมนิเทศ ด๎านการศึกษา
เทศนาสั่งสอนธรรม พระครูสาทรพัฒนาการ ด๎านการปกครองดูแล และการประชาสงเคราะห์ สัมพันธ์กับ
ชื่อวัดที่พระสงฆ์จําพรรษา เชํน  พระธรรมกิตติมุนี วัดเฉลิมพระเกียรติ สัมพันธ์กับชื่อตําบล อําเภอ หรือ
จังหวัด เชํน พระเทพสมุทรโมลี จังหวัดสมุทรสงคราม พระครูเอกุตรสตาธิคุณ จังหวัดร๎อยเอ็ด พระครู
ประดิษฐ์บุญสาร อําเภอสารภี สัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศ เชํน พระครูสุวรรณวรเขต พระครบูรรพตโชติ
คุณ พระครูสุทธิชลธาร พระครูพิพัฒน์ประจิมเขต สัมพันธ์กับภูมิประเทศในตํางประเทศ เชํน พระราชพุทธิ
วิเทศ สัมพันธ์กับถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถานของวัด เชํน พระเทพมหาเจติยาจารย์ พระธาตุหริภุญ
ชัย สัมพันธ์กับวาระหรือพิธีสําคัญพิเศษ เชํน พระราชรัชมงคลโกวิท 
  จากการศึกษาเกี่ยวกับชื่อบุคคลสามัญพบวําชื่อของเพศชายจะมีจํานวนพยางค์น๎อยกวําเพศ
หญิงแตํในทางกลับกันพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์จะไมํมีตัวแปรเรื่องเพศเข๎ามาเกี่ยวข๎องกับจํานวน
คําและจํานวนพยางค์ โดยเห็นวําตัวแปรที่เข๎ามาเกี่ยวข๎องกับจํานวนคําและจํานวนพยางค์จะเป็นสกุลยศ 
ความสําคัญในตําแหนํงหน๎าที่การงาน และการมีพระอิสริยยศที่สูงกวํา ดังนั้นชื่อเจ๎าฟ้าชายจะมีจํานวนคํา
และพยางค์ที่มากกวําเจ๎าฟ้าหญิงเสียด๎วยซ้ํา ในด๎านความหมายจากการศึกษาชื่อบุคคลสามัญทั้งหมดจะ
พบวําความหมายของพระนามพระบรม วงศานุวงศ์ยังมีลักษณะเดํนและแตกตํางอีกประการหนึ่งคือ
ความหมายที่เกี่ยวกับอํานาจและสกุลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชาหรือสมมติเทพ ในเรื่องความสัมพันธ์ของ
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ชื่อบุคคลสามัญในครอบครัวเดียวกันจะพบวําในครอบครัวเดียวกันมีความสัมพันธ์กันทางเสียง คํา และ
ความหมาย ท้ังบิดากับบุตร มารดากับบุตร โดยชื่อบิดามักมีความสัมพันธ์กับชื่อบุตรชาย และชื่อมารดา
มักมีความสัมพันธ์กับชื่อบุตรหญิง และบุตรกับบุตรด๎วยกันเอง แตํพระนามพระบรมวงศานุวงศ์มี
ความสัมพันธ์ที่ซับซ๎อนมากกวําเนื่องจาก พระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีคําและพยางค์มาก โอกาสที่เกิด
คําซ้ํา หรือเกิดเสียงซ้ํา ความหมายซ้ํายํอมมีมากเชํนกัน โดยมากมักเกิดระหวํางพระนามบิดาและ
พระโอรสธิดาหรือระหวํางพระนามโอรสธิดาด๎วยกันเอง นอกจากน้ีราชสกุลของพระบรมวงศานุวงศ์ยังมี
ขนาดใหญํกวําครอบครัวของสามัญชนทั่วไป ทําให๎ความสัมพันธ์ของพระนามโอรสธิดายังสามารถจําแนก
ได๎ตามการรํวมหรือมิได๎รํวมพระโสทรได๎อีกด๎วย 
  สํวนการศึกษาความหมายในราชทินนามสมณศักด์ิของพระสงฆ์พบวํามีความคล๎ายกับพระนาม
พระบรมวงศานุวงศ์ในด๎านการใช๎คําบาลีสันสกฤต โครงสร๎างคํา และความหมายที่เกี่ยวข๎องกับลักษณะ
บุคลิก หน๎าที่การงาน ความสามารถ ของผู๎เป็นเจ๎าของนามนั้นๆ  
  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับชื่อบุคคลทั้งหมดจึงมีความสําคัญตํอปริญญานิพนธ์นี้ทั้งใน
ด๎านการศึกษาคํา ความหมาย และความสัมพันธ์ระหวํางสกุลวงศ์ 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
 
 2.1  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
  สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ (2472: 1-20) ทรงกลําววํา สกุลยศของเจ๎านายน้ัน บรรดาผู๎
ที่เกิดในราชตระกูลจะเป็นราชบุตร ราชธิดา หรือราชนัดดาก็ตามยํอมเรียกวําเจ๎า ในสยามประเทศเจ๎าที่
สกุลยศชั้นสูงนั้นเรียกเจ๎าฟ้า คํานี้มาจากคติเดิมของไทย เรียกเทวดาวําผีฟ้า จึงเรียกเจ๎านายของตนวํา   
เจ๎าฟ้า ตรงกับที่เรียกกันวํา สมมติเทวราช ยศนี้เกิดในไทยใหญํกํอนโดยแตํกํอนพวกไทยใหญํเรี ยก
พระราชาวํา เจ๎าฟ้า แตํไทยชาวสยามเรียกเจ๎าผู๎ครองเมืองวํา ขุน หรือขุนหลวง ยศเจ๎าฟ้าปรากฏในสยาม
ประเทศเมื่อพ.ศ.2111 โดยพระเจ๎าหงสาวดีบุเรงนองตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชให๎เป็นเจ๎าฟ้าสอง
แคว เป็นนามตําแหนํงผู๎ครองเมืองประเทศราช ซึ่งตรงกับคําวํา พระเจ๎าพิษณุโลก ตํอมาคําวําเจ๎าฟ้า
ปรากฏบนหนังสือราชการของไทยเป็นครั้งแรกในพระราชกฤษฎีกาของสมเด็จพระเอกาทศรถ อยูํใน
กฎหมายพระกบฏศึก ต้ังเมื่อปีมะเส็ง จุลศักราช 955  โดยในราชกฤษฎีกานั้นเรียกพระนามสมเด็จพระ
นเรศวรวํา”สมเด็จพระบรมบาทบงกชลักษณ์ อัครบุริโสดม บรมหนํอรา เจ๎าฟ้านเรศวร์เชษฐาธิบดี” คําวํา
เจ๎าฟ้าในพระนามนี้ก็ยังคงหมายถึงพระเจ๎าแผํนดิน สํวนคําวําเจ๎าฟ้าที่เป็นสกุลยศสําหรับพระราชกุมาร
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ปรากฏครั้งแรกในหนังสือ  พระราชพงศาวดารสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ เรียกพระราชโอรสวํา เจ๎าฟ้า
สุทัศน์ เจ๎าฟ้าศรีเสาวภาคย์ ตํอมาในสมัยพระเจ๎าปราสาททองได๎มีพระราชกําหนดแนํนอนวํา พระราชโอรส
ธิดาท่ีพระมารดาเป็นเจ๎า มีราชสกุลยศเป็นเจ๎าฟ้า เจ๎าฟ้ายังมีอีกชั้นซึ่งเป็นราชนัดดาที่มารดาเป็นเจ๎าฟ้า 
พระโอรสธิดายํอมเป็นเจ๎าฟ้าอยํางมารดา ซึ่งเจ๎าฟ้าชั้นนี้ปรากฏครั้งแรกในแผํนดินพระเจ๎าท๎ายสระคือ
เจ๎าฟ้าหญิงสังวาลย์ และเจ๎าฟ้าชายจีด ซึ่งเป็นพระโอรสธิดาของพระองค์เจ๎าแก๎วและเจ๎าฟ้าเทพราชธิดา 
ศักด์ิเจ๎าฟ้ามีสองชั้น ชั้นที่ 1 เจ๎าฟ้าซึ่งพระมารดาเป็นพระอัครมเหสีหรือเป็นราชธิดา เรียกกันวํา 
ทูลกระหมํอม ชั้นที่ 2 เจ๎าฟ้าซึ่งพระมารดาทรงศักด์ิรองลงมา เรียกกันวํา สมเด็จ 
  ราชสกุลยศรองลงมาจากเจ๎าฟ้า คือ พระองค์เจ๎า มีสามชั้น ดังนี้ ชั้นที่1 คือพระราชบุตรและ  
พระราชธิดาอันเกิดด๎วยพระสนม ตรงกับที่เรียกในกฎมณเฑียรบาลวํา พระเยาวราช ชั้นที่2 คือราชนัดดาซึ่ง
พระบิดาเป็นเจ๎าฟ้าและพระมารดาเป็นเจ๎า พระโอรสธิดาของพระมหาอุปราช ชั้นที่3 คือพระราชนัดดาซึ่ง
พระบิดาและพระมารดาเป็นพระองค์เจ๎าด๎วยกัน หรือพระบิดาเป็นเจ๎าฟ้าชั้นที่1 แตํมารดามิได๎เป็นเจ๎า 
  ราชสกุลยศรองแตํพระองค์เจ๎าลงมาเป็นหมํอมเจ๎า คือพระโอรสธิดาของเจ๎าฟ้าและพระองค์เจ๎า
โดยสกุลยศ ราชสกุลยศชั้นรองหมํอมเจ๎าลงมาเป็นหมํอมราชวงศ์ คือโอรสธิดาพระองค์เจ๎าตั้ง และโอรส
ธิดาของหมํอมเจ๎า ราชสกุลยศหมํอมราชวงศ์สงสัยวําเป็นของเติมเข๎าใหมํ ปรากฏใช๎ในราชการเมื่อรัชกาล
ท่ี 4 กรุงรัตนโกสินทร์ และคําวําหมํอมหลวงมีในประกาศรัชกาลที่ 4 ออกเมื่อปีชวดจุลศักราช 1226                 
(พ.ศ.2407)วํา “หมํอมราชวงศ์ที่ในข๎าราชการเรียกวําหมํอมหลวง ที่ไพรํก็เรียกวําเจ๎า” ดูตามนี้หมํอมหลวง
กับหมํอมราชวงศ์เหมือนจะเป็นชั้นเดียวกัน ถึงรัชกาลที่ 5 จึงโปรดให๎เรียกบุตรหมํอมราชวงศ์วํา
หมํอมหลวง 
  อิสริยยศ คือ ยศที่พระเจ๎าแผํนดินทรงสถาปนาเจ๎านายให๎มีศักด์ิสูงขึ้น  เมื่อ พ .ศ. 2001 บัญญัติ
วําพระราชกุมารอันเกิดด๎วยพระอัครมเหสีมียศเป็นสมเด็จหนํอพระพุทธเจ๎า พระราชกุมารอันเกิดแตํแมํ
หยั่วเมืองเป็นพระมหาอุปราช” ตามที่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารพระราชกุมารที่เรียกวําสมเด็จ
หนํอพระพุทธเจ๎ามีแตํพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระบรมราชาหนํอพุทธางกูร เป็นรัชทายาทสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 ตํอมาพระราชกุมารที่เป็นรัชทายาทเรียกวําพระมหาอุปราชทั้งนั้น อิสริยยศรองพระมหาอุป
ราชาคือ”พระ”ใช๎ตามแบบราชประเพณีกรุงสุโขทัยที่มีปรากฏคํานี้ในศิลาจารึกวํา พระรามคําแหง สํวน 
อิสริยยศขึ้นพระนามวํา พระ ที่ใช๎ในกรุงศรีอยุธยา เชํน พระราเมศวร พระนเรศวร พระมหินทร์ ที่เป็นหญิง 
เชํน พระสุริโยทัย พระวิสุทธิกษัตรีย์ พระเทพกษัตรีย์  
  ประเพณีเรียกพระนามเจ๎านายเป็นกรมตํางๆเพิ่งปรากฏสมัยพระนารายณ์มหาราช ทรงสถาปนา
สมเด็จพระเจ๎าน๎องนางเธอ เจ๎าฟ้าศรีสุพรรณ เป็นเจ๎ากรมหลวงโยธาทิพ และ สมเด็จพระเจ๎าลูกเธอเจ๎าฟ้า
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สุดาวดี เป็นเจ๎ากรมหลวงโยธาเทพ ซึ่งจากหลักฐานที่ปรากฏการเรียกพระนามเจ๎านายเป็นนามกรมนี้ทําให๎
พิจารณาได๎วํา ประเพณีเดิมที่สถาปนาเจ๎านายเป็น พระ เลิกใช๎มาแตํแผํนดินสมเด็จพระนารายณ์ ตํอมาใน
สมัยสมเด็จพระเพทราชาได๎เลิกประเพณี กินเมือง (มีเมืองสํวยขึ้นในพระองค์เจ๎านาย) เปลี่ยนเป็นต้ังกรม
อยูํในราชธานี โดยได๎ทรงต้ังหลวงสรศักด์ิพระราชโอรสเป็นพระมหาอุปราชและให๎ประทับอยูํที่วัง          
จันทรเกษม ซึ่งสันนิษฐานวําเป็นพระราชวังบวรสถานมงคล และนําชื่อวังนี้เป็นชื่อเรียกข๎าราชการที่ขึ้นใน        
พระมหาอุปราชวํา กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ตํอมาได๎ต้ังนายจบคชประสิทธิ์ศิลป์ ทรงบาศขวา ให๎
เป็นเจ๎ามีอิสริยยศชั้นสูงรองจากพระมหาอุปราชและให๎ประทับอยูํที่วังหลัง เรียกนามวังหลังวํา พระราชวัง
บวรสถานพิมุข และเอาชื่อวังนี้เรียกข๎าราชการท่ีขึ้นในวังหลังวํา กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข ตํอมาใน
สมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อออกพระนามเจ๎านายตํางกรม ใช๎ขึ้นคําวํา เจ๎า กํอน เชํน เจ๎ากรมหมื่นสุรินทรรักษ์ 
  อิสริยยศเจ๎านายตํางกรมครั้งกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี มีให๎เห็น 4 ชั้น คือ ชั้นที่ 1  กรมพระ 
เป็นอิสริยยศสําหรับสมเด็จพระพันปีหลวง พระมหาอุปราช และวังหลัง ชั้นท่ี 2 กรมหลวง เป็นอิสริยยศ
สําหรับพระมเหสี กรมหลวงมีแตํพระองค์หญิง ชั้นที่ 3 กรมขุน เป็นอิสริยยศสําหรับเจ๎าฟ้าราชกุมาร ชั้นที่ 4 
กรมหมื่น เป็นอิสริยยศสําหรับพระองค์เจ๎า ตํอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
ทรงตั้งตํางกรมตามชั้นยศซึ่งบัญญัติมาแตํกรุงศรีอยุธยา ผิดกับตามพฤติการบ๎างเล็กน๎อย คือ  
  1)  กรมพระ ทรงตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลและกรมพระราชวังบวรสถานพิมุขตาม
แบบเดิม แตํทรงสถาปนาสมเด็จพระเจ๎าพี่นางเธอ 2 พระองค์เป็นกรมพระ เทียบด๎วยกรมพระเทพามาตย์
พระราชชนนี 
 2)  กรมหลวง ทรงต้ังเจ๎าฟ้าที่เป็นชั้นใหญํ ทั้งพระองค์ชายและพระองค์หญิง 
 3)  กรมขุน ทรงต้ังเจ๎าฟ้าที่เป็นชั้นเล็ก แล๎วจึงเลื่อนเป็นกรมหลวง พระองค์เจ๎าที่เป็นกรมหมื่นแล๎ว
เลื่อนเป็นกรมขุนก็มี 
  4)  กรมหมื่น ทรงตั้งพระองค์เจ๎า 
  ตํอมาในรัชกาลที่ 2 ทรงตั้งและเลื่อนอิสริยยศเจ๎านายตํางกรมอนุโลมตามระเบียบอยํางสมัย
รัชกาลที่ 1 แก๎ไขแตํกรมสมเด็จพระบรมราชชนนีให๎เรียกวํา กรมสมเด็จพระ ถึงรัชกาลที่ 3 โปรดเกล๎าฯ ให๎
พระองค์เจ๎าเป็นได๎จนกรมหลวง ตํอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงตั้งพระองค์เจ๎าตํางกรมผู๎ใหญํเป็น กรม
สมเด็จพระ เป็นชั้นสูงพิเศษขึ้นอีกชั้นหนึ่ง และโปรดเกล๎าฯให๎พระองค์เจ๎าเป็นได๎จนสมเด็จกรมพระ  
อิสริยยศตํางกรมทุกชั้นจึงเป็นได๎ทั้งเจ๎าฟ้าและพระองค์เจ๎า ผิดกันแตํเจ๎าฟ้าแรกรับกรมขุน  พระองค์เจ๎าแรก
รับเป็นกรมหมื่น 
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  อิสริยยศรองตํางกรมลงมา เป็นพระองค์เจ๎า ที่เรียกกันวํา พระองค์เจ๎าต้ัง โดยการสถาปนาหมํอม
เจ๎าขึ้นเป็นพระองค์เจ๎า และอาจได๎เลื่อนเป็นกรมหมื่น กรมขุน และกรมหลวงในที่สุด แตํโอรสธิดายังเป็น
หมํอมราชวงศ์อยูํตามสกุลศักด์ิเดิม อิสริยยศรองจากชั้นพระองค์เจ๎าตั้งลงมา คือหมํอมราชนิกูล ซึ่งใน
ทําเนียบศักดินาครั้งกรุงศรีอยุธยาเรียก เจ๎า เชํน เจ๎ารามฆพ เจ๎าทศเทพ เจ๎าเทวาธิราช ในหนังสือพระราช
พงศาวดารตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาแผํนดิน สมเด็จพระเพทราชา เติมคําวํา พระ เพิ่มอีกหนึ่งคํา เชํน 
เจ๎าพระพิชัยสุรินทร แตํในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงตั้งราชนิกูลโปรดเกล๎า ฯ ให๎ใช๎
คําวํา “พระ” นําชื่อ เชํน พระอนุรุธเทวา ในรัชกาลที่ 2 ทรงตั้งพระโอรสพระเจ๎ากรุงธนบุรีให๎เป็น  พระพงศน
รินทร พระอินทรอภัย ในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัวโปรดเกล๎าฯ ให๎เปลี่ยนคํา 
“พระ” ใช๎คํา “หมํอม” แทน เชํน หมํอมราโชทัย หมํอมเทวาธิราช เป็นต๎น 
  เทพ สุนทรศารทูล (2534: 32-134) กลําววํา พระนามพระเจ๎าลูกเธอในรัชกาลที่ 2 ซึ่ง
พระราชทานนามกรมในรัชกาลที่ 3 นั้น เรียกวําไพเราะคล๎องจองกันอยํางดี เชํน กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ 
กรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์ กรมหลวงมหิศวรินทราเมศร์ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ กรมหลวงสรรพศิลป์
ปรีชา กรมหลวงวงศาธิราชสนิท กรมขุนสถิตย์สถาพร กรมหมื่นถาวรวรยศ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่ง
พระราชทานกรมในสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีพระนามกรมคล๎องจองอยํางไพเราะ เชํน กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร 
กรมหลวงสมรรัตน์ศิริเชษฐ์ กรมหลวงพระนเรศวรฤทธิ์ กรมหลวงพิชิตปรีชากร กรมหลวงอดิศรอุดมเดช 
เป็นต๎น ตํอมาพระนามกรมพระเจ๎าลูกเธอในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากการต้ังพระนามตามหลักทักษา
ปกรณ์แล๎ว ยังต๎องตั้งตามนามเมืองให๎ลงตัวกับหลักนามทักษาปกรณ์ดังกลําวอีกด๎วย เชํน กรมหลวงชุมพร
เขตต์อุดมศักด์ิ ประสูติวันอาทิตย์ ขึ้นต๎นด๎วย ช วรรคเดช เป็น สีหนาม และเป็นพระนามกรมที่ไมํมีอักษรที่
เป็นกาลกิณีอยูํ  
  ศุภกิจ นิมมานนรเทพ (2538: 10 -13) กลําววํา พระเจ๎าแผํนดินจะทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯให๎
เจ๎านายพระราชวงศ์องค์ใดขึ้นทรงกรมนั้น แล๎วแตํพระราชอัธยาศัย ไมํมีกฎเกณฑ์บังคับ เพียงแตํเคยมี
แบบอยํางในสมัยกํอนที่ปฏิบัติกันมาเทํานั้น เชํน ราชวงศ์ชั้นเจ๎าฟ้า ถ๎าได๎ทรงกรมต๎องเป็นกรมขุน แตํก็มี
เจ๎านายชั้นสมเด็จเจ๎าฟ้า กลับได๎ทรงกรมเริ่มแรกที่กรมหมื่น เชํน สมเด็จเจ๎าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ได๎ทรงกรมเป็น 
กรมหมื่นพิฆเณศวรสุรสังกาศ โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าฯทรงตั้งพระราชโอรสให๎ทรงกรมเพียงกรม
หมื่นเป็นการถํอมพระองค์ ราชประเพณีสถาปนาเจ๎านายขึ้นทรงกรม เริ่มแตํสมัยพระนารายณ์มหาราช 
โดยสถาปนากรมหลวงโยธาทิพ และ กรมหลวงโยธาเทพ การเริ่มทรงกรมที่กรมหลวงทีเดียวน้ัน นับวําสูง
กวําเกณฑ์ปกติทั่วไป เว๎นแตํเจ๎านายที่มีพระชันษาสูงกวําพระเจ๎าแผํนดิน เชํน ในตอนปราบดาภิเษกต้ัง
ราชวงศ์จักรีนั้น สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯทรงตั้งพระเจ๎าพี่นางเธอสองพระองค์ขึ้นทรงกรมเป็นชั้นกรมพระ 
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เจ๎านายที่ทรงกรมไมํวําจะเป็นระดับกรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ กรมสมเด็จหรือสมเด็จกรมพระ
ยาจะมีประกาศกําหนดศักดินาในพระสุพรรณบัฏวําจะโปรดเกล๎าฯให๎มีศักดินาก่ีไรํ โดยกรมหมื่นยํอมน๎อย
กวํากรมขุนตามลําดับขึ้นไป ในสมัยโบราณการทรงกรมเป็นรูปธรรม โดยเจ๎านายผู๎ได๎รับสถาปนาจะทรงมี
อํานาจในการบังคับบัญชาผู๎คนในสังกัดอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย มีขุนนางข๎าราชการมารับสนองกรม
ต้ังแตํ เจ๎ากรม ปลัดกรม สมุหบาญชีกรม ถ๎าเจ๎านายได๎ทรงกรมสูง เชํน กรมพระ หรือกรมพระยา เจ๎ากรม
จะมีบรรดาศักด์ิเป็นคุณพระหรือพระยาตามไปด๎วย ในยุคกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงธนบุรีการทรงกรมสูงสุดมี
เพียงชั้นกรมพระ คือ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข กรมพระเทพามาตุ 
เจ๎านายผู๎ชายและผู๎หญิงมีสิทธิ์ในการขึ้นทรงกรมเทํากัน เว๎นแตํกรมพระเทพามาตุ ที่สงวนไว๎เฉพาะ
เจ๎านายผู๎หญิง และได๎แตํเฉพาะองค์เดียวในรัชกาลที่ 1 โดยตําแหนํงนี้หมายถึงพระราชชนนี  
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระปิยมหาราชเสด็จประพาสยุโรป
ทรงพบเห็นพระนามตามตําแหนํงเจ๎านายฝรั่งบํงถึงสถานที่ซึ่งปกครองอยูํหรือไมํก็ใช๎นามเมือง แคว๎น ชื่อ
สถานที่มาต้ัง เชํน ปรินซ์ ออฟ เวลส์,ดยุ๎ค ออฟ ยอร์ค,ลอร์ด ออฟ น็อตต้ิงแฮม,บารอน ออฟ บาวาเรีย
(เยอรมัน) ฯลฯ พระนามพระอิสริยยศพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 5 จึงใช๎ชื่อเมืองทั้งนั้นเชํน 
กรมขุนเทพทวารวดี กรมขุนมไหสูรย์สงขลา กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม      
กรมขุนศรีรัตนโกสินทร์ กรมขุนเพชรบุรีราชสิรินธร กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา กรมขุนสุพรรณภาควดี (ซึ่ง
เป็นพระราชธิดาชั้นพระองค์เจ๎าเพียงองค์เดียวท่ีได๎ทรงกรมเนื่องจากเป็นพระราชธิดาองค์แรก ) นอกจากน้ี
ยังมีเจ๎านายทรงกรมชุดหลังที่มีการเลียนชื่อพระนามกรมของพระบิดา เชํน กรมหมื่นอดิศรอุดมศักด์ิ  
(อดิศรอุดมเดช) กรมหมื่นเทววงศ์วโรทัย(เทวะวงศ์วโรปการ) กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์             
(นราธิปประพันธ์พงศ์) กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร (พิทยลาภพฤฒิธาดา) กรมหมื่นนครสวรรค์ศักด์ิพินิต
(นครสวรรค์วรพินิต) เจ๎านายทั้งห๎าศักด์ิเดิมเป็นชั้นหมํอมเจ๎า ตํอมาได๎เลื่อนเป็นพระองค์เจ๎า ภาษาปาก
เรียกวําพระองค์เจ๎าตั้ง นอกจากน้ีผู๎วิจัยยังสันนิษฐานวํานายกรัฐมนตรีกัมพูชา มีพระนามวํา กรมหลวง
นโรดมรณฤทธิ์ เป็นเพราะกัมพูชาได๎แบบฉบับจากไทยต้ังแตํสมัยต๎นกรุงรัตนโกสินทร์  
  สุปัญญา ชมจินดา (2548: 84-93) กลําววํา คํานําพระนามเจ๎านายเป็นคําที่บอกความสัมพันธ์
ระหวํางเจ๎านายที่ใช๎คํานําพระนามนั้นกับพระมหากษัตริย์วําเป็นพระราชโอรสพระราชธิดาของ
พระมหากษัตริย์หรือของกรมพระราชวังบวรฯ เป็นพระโอรสธิดาของเจ๎าฟ้าหรือของพระองค์เจ๎า  
  เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ทรงพระกรุณาโปรด
เกล๎าฯ ให๎ใช๎คํานําหน๎าพระนามวํา พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ เป็นคํานําพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัว และมีการสถาปนาพระเจ๎าลูกเธอในรัชกาลกํอนให๎เป็นเจ๎าตํางกรม 
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เชํน พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอกรมขุนราชสีหวิกรม ฯลฯ ซึ่ง
ภายหลังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว มีการเปลี่ยนคํานําพระนามพระราชโอรส     
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลกํอนวํา สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ และ                
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ ตามสกุลยศ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว คํานําพระนามเจ๎านายทางวังหน๎า มีการใช๎คํา
วําพระเจ๎าวรวงศ์เธอ เชํน พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธ์ ในกรมพระราชวังบวร                 
มหาเสนานุรักษ์ พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎าเจ๎าอยํูหัว     
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักด์ิ ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ พระเจ๎าวรวงศ์เธอ 
กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ ในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ และในสมัยเดียวกันยังพบคํานําพระนาม     
พระวรวงศ์เธอ กับเจ๎านายทางกรมพระราชวังบวรฯ วังหน๎าด๎วย เชํน พระวรวงศ์เธอ  พระองคเ์จ๎าอิศราพงศ์ 
ในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว มีการเปลี่ยนคํานําพระนามพระราชโอรส
พระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรฯวังหน๎า ในสมัยรัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 2 รัชกาลที่ 3 รัชกาลที่ 4 เป็น          
พระเจ๎าบวรวงศ์เธอ เชํน พระเจ๎าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล๎า
เจ๎าอยํูหัว และพระราชโอรสพระราชธิดาในกรมพระราชวังบวรฯวังหน๎า ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็น             
พระบวรวงศ์เธอ เชํน พระบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ตํอมาคํา
วําพระเจ๎าวรวงศ์เธอและพระวรวงศ์เธอ ได๎กลายมาเป็นคํานําพระนามพระเจ๎าหลานเธอที่เป็น               
พระราชนัดดาและพระราชภาติยะในสมเด็จพระปิยะมหาราช เชํน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎า           
จุมภฏพงศ์บริพัตร  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าภาณุพันธ์ยุคล ฯลฯ ซึ่งเป็นพระราชนัดดา สํวนที่เป็น        
พระราชภาติยะเชํน พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าเสรฐวงศ์วราวัตร ในสมเด็จฯ เจ๎าฟ้าจาตุรนต์รัศมี      
กรมพระจักรพรรดิพงศ์ พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎านิพันธุ์ภาณุพงศ์ ในสมเด็จฯ เจ๎าฟ้า                       
ภาณุรังษีสวํางวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงสถาปนาพระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ๎าลมํอม ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยํูหัว เป็น พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ กรมพระ           
สุดารัตนราชประยูร ตํอมาสถาปนาเลื่อนข้ึนเป็น พระบรมมไหยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร  
ดังนั้นกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร จึงมิได๎มีคํานํา พระนามเป็นพระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ ซึ่งเป็นคํานํา
พระนามพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยํูหัวตามราชตระกูล แตํเนื่องจากกรมสมเด็จ
พระสุดารัตนราชประยูรทรงทํานุบํารุงสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวต้ังแตํแรกประสูติด่ังเชํนพระชนนี 
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จึงโปรดเกล๎าฯให๎ใช๎คํานําพระนาม พระอัยยิกาเธอ นอกจากน้ียังมี พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมสมเด็จพระปว
เรศวิริยาลงกรณ์ ในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ เป็นที่นําสังเกตวํา กรมสมเด็จพระ                
ปวเรศวิริยลงกรณ์ มิได๎ใช๎คํานําพระนามวําพระเจ๎าวรวงศ์เธอ ซึ่งเป็นคํานําพระนามพระราชโอรสธิดาใน   
วังหน๎า แตํกลับใช๎คํานําพระนามวําพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เนื่องจากทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ของรัชกาลที่ 5 
เมื่อครั้งทรงผนวชจึงโปรดให๎มีคํานําพระนามวําพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เหมือนดังทรงเป็น อา ของพระองค์  
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยํูหัว มีการเปลี่ยนคํานําพระนาม พระราชโอรส
พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวรัชกาลกํอนวํา สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ และ                     
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ ตามสกุลยศ และระบุชั้นตามรัชกาลที่เป็น เชํน สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ/พระเจ๎า
บรมวงศ์เธอ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ตามลําดับ สํวนพระราชโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรให๎เลิกใช๎คําวํา                 
พระเจ๎าบวรวงศ์ (สําหรับเจ๎านายวังหน๎ารัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่ 4) และพระบวรวงศ์ (สําหรับเจ๎านายวังหน๎า
รัชกาลที่ 5 ) ให๎ใช๎   คําวํา พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ และพระราชวรวงศ์เธอ แทน นอกจากน้ีในรัชสมัยดังกลําว
ยังมีการสถาปนาหมํอมเจ๎าเป็นพระองค์เจ๎าโดยให๎มีคํานําพระนามเป็นพระเจ๎าวรวงศ์ ในทีเดียวโดยมิต๎อง
เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองด์เจ๎ากํอน เชํน ทรงสถาปนาหมํอมเจ๎าจุลจักรพงศ์ เป็น พระเจ๎าวรวงศ์เธอ          
พระองค์เจ๎าจุลจักรพงศ์ 
  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ทรงสถาปนาหมํอมเจ๎าขึ้นเป็น                           
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎า ทีเดียวคล๎ายในสมัยรัชกาลที่ 6 โดยสถาปนาหมํอมเจ๎าอาภาพรรณี เป็น 
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าอาภาพรรณี  
  ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงสถาปนาหมํอมเจ๎าภายหลังสิ้นชีพตักษัยเป็นพระเจ๎าวรวงศ์เธอ      
พระองค์เจ๎า 2 พระองค์ คือ สถาปนาหมํอมเจ๎าวิภาวดี รังสิต เป็น  พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าวิภาวดี
รังสิต สถาปนาหมํอมเจ๎าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ เป็น พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าจักรพันธ์เพ็ญศิริ 
  ตํอมาได๎ทรงสถาปนาหมํอมเจ๎าขึ้นเป็นพระองค์เจ๎าหลานเธอ โดยทรงสถาปนาหมํอมเจ๎า          
สิริวัณวรี ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ๎าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร เปน็                      
พระเจ๎าหลานเธอ พระองค์เจ๎าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
  นอกจากน้ีได๎ทรงสถาปนาสามัญชนขึ้นเป็นพระองค์เจ๎าสามพระองค์ คือ ทรงสถาปนาสมเด็จ
พระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช (หมํอมราชวงศ์ชื่น นพวงษ์) เป็น สมเด็จพระสังฆราชเจ๎า             
กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 13 ทรงสถาปนาหมํอมหลวงโสมสวลี กิติยากร เป็น 
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรชายา ตํอมาทรงได๎รับการเฉลิมพระนามเป็น                   
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงสถาปนา                                  
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หมํอมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็น                     
พระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
  อยํางไรก็ตามการสถาปนาสามัญชนขึ้นเป็นเจ๎ามีมาแตํครั้งเริ่มสถาปนาพระราชวงศ์จักรี เชํน 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนา หมํอมมุก พระภัสดาพระองค์เจ๎ากุ       
พระเจ๎าน๎องนางเธอ เป็น กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ ทรงสถาปนา หมํอมเรือง (พระภราดารํวมสาบานกับ                
กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท) ขึ้นเป็นเจ๎าบําเรอภูธร และเลื่อนเป็นกรมหมื่นสุนทรภูเบศร์ และ           
กรมขุนสุนทรภูเบศร์ แตํการสถาปนาเจ๎าที่ขึ้นจากสามัญชนในรัชกาลที่1 มิได๎ถือเป็นผู๎มีเชื้อสายในราชสกุล
ดังเชํนการสถาปนาสามัญชนเป็นเจ๎าในรัชกาลปัจจุบัน ที่สถาปนาขึ้นเป็นเจ๎าโดยทางสกุลยศไปพร๎อมกับ
ทางพระอิสริยยศ เชํน หมํอมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                          
สยามมกุฎราชกุมาร ได๎รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ๎าทางสกุลยศชั้นพระเจ๎าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ๎า และมี  
พระอิสริยยศเป็นพระวรชายา เป็นต๎น 
  อุปกิตศิลปสาร (2546: 163-168) กลําววํา เจ๎านายที่ใช๎พระนามเดิมนั้น คือเจ๎านายที่ไมํได๎ทรง
กรม หรือดํารงตําแหนํงอันสูงซึ่งได๎รับสถาปนาพระราชทินนามใหมํ เชํน ตําแหนํงสมเด็จพระพันปีหลวง คํา
สามานยนามที่นําหน๎าพระนามเดิมเจ๎านายต้ังแตํชั้นพระองค์เจ๎าขึ้นไป มี 2 คํา คือ คําต๎นบอกเครือญาติ 
คําที่สองบอกชั้นเจ๎านาย 
  1.  คําสามานยนามบอกเครือญาตินั้น เรียกวําตําแหนํงพระบรมวงศานุวงศ์ มีดังนี้  
    1.1  พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ คือพระราชโอรส/ธิดาในพระเจ๎าแผํนดินรัชกาลกํอน ซึ่งจะต๎องเป็น
ชั้นพระราชปิตุลา/ปิตุจฉา หรือ พระราชมาตุลา/มาตุจฉา ขึ้นไป ถ๎าเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 1 ใช๎วํา         
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอชั้น 1 ในรัชกาลที่ 2 ใช๎วําชั้น 2 ตามลําดับ ถ๎าสําหรับเจ๎าฟ้า ใช๎วํา                            
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ 
   1.2  พระเชษฐา/พระอนุชา ใช๎วํา พระเจ๎าพี่ยาเธอ พระเจ๎าน๎องยาเธอ ถ๎าเป็นพระภคินี ใช๎วํา 
พระเจ๎าพี่นางเธอ พระเจ๎าน๎องนางเธอ สําหรับเจ๎าฟ้าใช๎คําวํา สมเด็จ เติมข๎างหน๎า  
   1.3  ชั้นพระราชโอรสใช๎วํา พระเจ๎าลูกยาเธอ พระราชธิดาใช๎วํา พระเจ๎าลูกเธอ สําหรับเจ๎าฟ้า
ใสํคําวํา สมเด็จ เติมข๎างหน๎า 
   1.4  ชั้นโอรสเจ๎าฟ้าที่ดํารงพระยศเป็นพระองค์เจ๎ามาแตํเดิม หรือหมํอมเจ๎าที่ทรงสถาปนา
พระยศเป็นพระองค์เจ๎าขึ้นเป็นพิเศษ ใช๎วํา พระเจ๎าวรวงศ์เธอ 
   1.5  พระโอรสพระราชวังบวร ฯ รัชกาลที่ 5 ใช๎วํา พระราชวรวงศ์เธอ ถ๎าพระโอรสพระราชวัง
บวร ฯ รัชกาลที่ 4 ใช๎วํา พระเจ๎าราชวรวงศ์เธอ 
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   1.6 หมํอมเจ๎าที่ทรงสถาปนาเป็นพระองค์เจ๎า ใช๎วํา พระวรวงศ์เธอ 
  2. คําสามานยนามที่บอกชั้นเจ๎านาย มี 3 ชั้น คือ 
   2.1 เจ๎าฟ้า คือ พระราชโอรสพระเจ๎าแผํนดินที่พระมารดาเป็นเจ๎าด๎วยกัน  
   2.2 พระองค์เจ๎า คือ พระราชโอรสพระเจ๎าแผํนดินหรือพระราชวังบวร พระโอรสของเจ๎าฟ้า 
และหมํอมเจ๎าที่ทรงสถาปนาเลื่อนพระยศขึ้น 
   2.3 หมํอมเจ๎า คือพระโอรสของพระองค์เจ๎าที่ดํารงพระยศมาแตํเดิม  
  เมื่อกลําวถึงพระนามจะกลําวคําสามานยนามบอกเครือญาติ + สามานยนามบอกชั้นเจ๎านาย + 
พระนามเดิม ดังนี้ 
  “ สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟ้า (พระนามเดิม)” 
  “ พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ๎า (พระนามเดิม) ” 
  แตํหมํอมเจ๎า ไมํต๎องมีสามานยนามบอกเครือญาติมีแตํสามานยนามบอกชั้นเจ๎านาย ดังนี้               
หมํอมเจ๎า (พระนามเดิม) อนึ่งมักใช๎พระนามพระบิดาไว๎ข๎างท๎ายด๎วย ดังนี้ หมํอมเจ๎า (พระนามเดิม) ใน
พระเจ๎าพี่ยาเธอ พระองค์เจ๎า (พระนามเดิม) สําหรับเจ๎านายฝ่ายใน ใช๎วํา หมํอมเจ๎าหญิง  
  เจ๎านายที่ทรงพระเกียรติยศสูง ก็ทรงสถาปนาพระราชทินนามใหมํ เชํน สมเด็จพระ                 
ศรพีัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระนามกรมแหํงเจ๎านายตําง ๆ ก็นับวําเป็น         
พระราชทินนามได๎เหมือนกัน เพราะเป็นพระนามที่พระราชทานใหมํ พระนามกรมนี้แบํงออกได๎ 2 สํวน คือ 
สํวนต๎นเป็นสามานยนามบอกตําแหนํงชั้นกรม (คล๎ายกับตําแหนํงบรรดาศักด์ิ) ม ี5 ตําแหนํง คือ กรมหมื่น 
กรมขุน กรมหลวง กรมพระ กรมพระยา สํวนที่ 2 เป็นวิสามานยนามบอกพระนามกรม เจ๎านายที่ทรงกรม มี 
2 ชั้น คือ เจ๎าฟ้า กับ พระองค์เจ๎าเทํานั้น 
  1.  ชั้นเจ๎าฟ้า ใช๎พระนามกรมแทนพระนามเดิม คําสามานยนามที่ประกอบข๎างหน๎านั้นใช๎อยําง
เดียวกับคําที่ประกอบหน๎าพระนามเดิม ตัวอยํางเชํน สมเด็จพระเจ๎าน๎องยาเธอ เจ๎าฟ้ากรมหลวง
นครสวรรค์วรพินิต บางทีก็ใช๎พระนามเดิมด๎วย แล๎วเติมพระนามกรมไว๎ข๎างท๎าย เชํน                        
สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟ้าภาณุรังษีสวํางวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธ์วงศ์วรเดช ดังนี้อยํางข๎างต๎น       
ใช๎มาก แตํอยํางข๎างท๎ายนี้ ใช๎เฉพาะบางพระองค์ 
  2.  ชั้นพระองค์เจ๎า ลดคําสามานยนามบอกชั้นเจ๎านาย ใช๎พระนามกรมแทน เชํน                    
พระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ แตํถ๎าดํารงพระยศสูงสุดเป็นกรมพระยา ต๎องเติมคําวํา 
สมเด็จ เข๎าข๎างหน๎าด๎วย เชํน สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทววงศ์วโรปการ เป็นต๎น  
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  จะเห็นวําพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบด๎วย คํานําพระนาม คําบอกสกุลยศ พระนาม
เดิม และคําบอกพระอิศริยยศ โดยคํานําพระนามจะเป็นคําบอกเครือญาติ อาจสื่อถึงชั้นสกุลยศได๎ เชํน คํา
วําพระเจ๎าวรวงศ์เธอ กับ พระวรวงศ์เธอ ทั้งสองคําบํงบอกถึงความเป็นพระญาติเกี่ยวเนื่องด๎วยพระเจ๎า
แผํนดินเหมือนกัน แตํพระเจ๎าวรวงศ์ เป็นคํานําพระนามของพระองค์เจ๎าชั้นสอง สํวนคําวําพระวรวง ศ์เธอ 
เป็นคํานําพระนามของพระองค์เจ๎าชั้นสาม  
  คําบอกพระอิสริยยศประกอบด๎วยสํวนที่เป็นสามานยนามคือคําบอกตําแหนํงหรือชั้นกรม เชํน 
สมเด็จกรมพระยา/กรมพระ/กรมหลวง/กรมขุน/กรมหมื่น, พระบรมราชินี,พระบรมราชเทวี,                     
สยามมกุฎราชกุมาร, สยามบรมราชกุมารี เป็นต๎น และวิสามานยนามบอกพระนามกรมซึ่งจะปรากฏ
รํวมกับ สามานยนามบอกตําแหนํงหรือชั้นกรม เชํน สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ                     
พระบรมราชชนนี  สมเด็จพระเจ๎าบรมวงศ์เธอ เจ๎าฟ้า ฯ กรมพระเทพนารีรัตน์ เป็นต๎น 
 
2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
  สุภาพรรณ ณ บางช๎าง (2529: 16-59) กลําวถึงลักษณะการใช๎ภาษาในพระนามราชสกุล โดย
แบํงเป็นยุคสมัย คือ พระนามในสมัยสุโขทัยระยะต๎น  จะมีจํานวน 1-4 พยางค์ สํวนใหญํเป็นภาษาไทยแท๎ 
ความหมายสะท๎อนแนวความคิดของชุมชนแบบสร๎างบ๎านแปงเมือง  คือ สะท๎อนอุดมคติในเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติ เชํน ราม ไส งั่ว สะท๎อนอุดมคติของสังคมที่มุํงหวังความปลอดภัยและความ
เจริญมั่นคง เชํน รํวง บานเมือง คําแหง เลอไทย สมัยสุโขทัยในเวลาตํอมา(ต้ังแตํสมัยพระมหาธรรมราชา  
ลิไทย) พระนามมีจํานวนพยางค์มากขึ้น ใช๎ภาษาสันสกฤตบาลีผสมไทยมากขึ้น มีความหมายบํงบอก
ความเป็นธรรมราชา แสดงให๎เห็นถึงฐานะของธรรมราชาที่เลื่อนมาอยูํระดับเดียวกับศาสนาหํางจาก
ประชาชนมากขึ้น 
  พระนามราชสกุลในสมัยอยุธยา (หลังสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ) พบวําพระนามราชสกุลชั้น 
เจ๎าฟ้ามีการใช๎ภาษาบํงบอกฐานันดรศักด์ิที่สูงกวําชั้นพระองค์เจ๎าและหมํอมเจ๎า แสดงให๎เห็นคติเทวราชา 
สังเกตได๎จากพระนามเจ๎าฟ้ามีจํานวนพยางค์ยาวกวําและมีการใช๎ภาษาบาลีสันสกฤตมากกวําพระนาม
พระองค์เจ๎าและหมํอมเจ๎า พระนามเจ๎าฟ้าชายสํวนใหญํแสดงแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจราชศักด์ิและความ
เกี่ยวเนื่องกับเทพเจ๎า สํวนพระนามเจ๎าฟ้าหญิงสํวนใหญํมีความหมายแสดงฐานะของผู๎ที่อยูํในวงศ์กษัตริย์
และเกี่ยวเนื่องกับเทพเจ๎า และความหมายพระนามของเจ๎าฟ้าหญิงจะมีความหมายเป็นรูปธรรมมากกวํา
พระนามของเจ๎าฟ้าชาย พระนามพระองค์เจ๎าชายสํวนใหญํมีความคิดเป็นนามธรรม นอกนั้นความหมาย
เป็นรูปธรรม อากัปกริยาหรือลักษณะที่เห็นได๎ แตํพระนามพระองค์เจ๎าหญิงมีความคิดเป็นนามธรรมน๎อย
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กวําความหมายที่เป็นรูปธรรม พระนามหมํอมเจ๎าชาย คล๎ายพระองค์เจ๎า คือสํวนมากแสดงความคิดเป็น
นามธรรมเกี่ยวกับความเจริญรุํงเรือง ความดีงาม นอกนั้นมีความหมายเป็นรูปธรรมและลักษณะ 
ความหมายพระนามหมํอมเจ๎าหญิงก็แสดงความคิดเป็นนามธรรมน๎อยกวําความหมายที่เป็นรูปธรรม 
เชํนกัน 
  พระนามราชสกุลในสมัยกรุงธนบุรี พบวําพระนามเจ๎าฟ้าชาย มีเพียง 9 พระนาม สํวนมากเป็น
ภาษาบาลีสันสกฤตมากกวําภาษาไทย มีคําเฉลี่ยของจํานวนพยางค์ 2.7 พระนามแสดงแนวคิดนามธรรม
วําเป็นเชื้อสายของกษัตริย์ เชํน เจ๎าฟ้านเรนทรราชกุมาร นอกนั้นคือพระนามที่มีความหมายเป็นรูปธรรม
สะท๎อนความเข๎มแข็งหรือความเป็นชาย เชํน เจ๎าฟ้าศิลา และที่มีน๎อยที่สุดคือพระนามภาษาไทยที่บํงบอก
ลักษณะนํารักนําเอ็นดู เชํน เจ๎าฟ้าเล็ก พระนามเจ๎าฟ้าหญิง มีเพียง 3 พระนาม เป็นภาษาบาลีสันสกฤต
ทั้งหมด ความหมายเน๎นไปที่ความงามและความเป็นหญิง สํวนใหญํออกมาในรูปความหมายเกี่ยวกับ
ดอกไม๎ เชํน เจ๎าฟ้าบุปผา พระนามพระองค์เจ๎าชาย มีเพียง 9 พระนาม มีจํานวนพยางค์มีคําเฉลี่ยจํานวน
พยางค์ 2.3  ใช๎ภาษาบาลีสันสกฤตมากกวําภาษาไทย ความหมายสํวนใหญํแสดงความเป็นเจ๎าหรือความ
มั่นคง เชํน พระองค์เจ๎าอิสินธร นอกนั้นคือพระนามภาษาไทยที่ให๎ความหมายที่เป็นรูปธรรม เชํน พระองค์
เจ๎าบัว  นอกนั้นยังมีพระนามภาษาบาลีที่ให๎ความหมายถึงสถานที่เชํน พระองค์เจ๎าอัมพวัน พระนาม
พระองค์เจ๎าหญิง มีจํานวนพยางค์เฉลี่ย 2.8 ซึ่งมากกวําพระนามเจ๎าฟ้าชายและหญิง พระองค์เจ๎าชายใน
สมัยเดียวกัน สํวนใหญํเป็นภาษาบาลีสันสกฤต รองลงมาเป็นภาษาไทยและภาษาบาลีสันสกฤตผสมไทย 
ความหมายมีทั้งที่เกี่ยวกับดอกไม๎ ความงาม เครื่องประดับ และความกล๎าหาญ เชํน พระองค์เจ๎า          
สําลีวรรณ พระองค์เจ๎าสุดชาตรี 
  พระนามราชสกุลในสมัยรัชกาลที่1-3 ในรัชกาลที่ 1พระนามเจ๎าฟ้ามีลักษณะเป็นนามสามัญชน 
พระนามเจ๎าฟ้าชายมีจํานวนพยางค์ 1 พยางค์ พระนามเจ๎าฟ้าหญิงมีจํานวน 1-2 พยางค์ ภาษาที่ใช๎เป็น
ภาษาไทยทั้งหมด ความหมายแสดงลักษณะความเป็นเด็ก ในรัชกาลที่ 2 พระนามเจ๎าฟ้าชายแสดงคติ
เทวราชา โดยมีแนวคิดให๎มีฐานะจะสืบราชสมบัติตํอไป เชํน เจ๎าฟ้ามงกุฎฯ มีจํานวนพยางค์ถึง 23 พยางค์ 
มีความหมายบํงคติเทวราชา ที่กษัตริย์คือเทพอวตารมาเพื่อพิทักษ์ประชาชนและแผํนดิน สํวนพระนามราช
โอรสองค์อ่ืนก็ลดความหมายที่แสดงอํานาจราชศักด์ิลงตามลําดับ ในรัชกาล ท่ี 3 ไมํมีการต้ังพระนามเจ๎า
ฟ้าชายและเจ๎าฟ้าหญิง สํวนพระนามพระองค์เจ๎า ในรัชกาลที่1-3 พระองค์เจ๎าชายมีจํานวนพยางค์ 1-5
พยางค์น๎อยกวําพระองค์เจ๎าหญิง สํวนใหญํใช๎ภาษาบาลีสันสกฤต รองลงมาเป็นภาษาไทย ภาษาบาลี
สันสกฤตผสมไทย ภาษาบาลีสันสกฤตผสมเขมร ความหมายซึ่งมากที่สุด คือ ความหมายที่เป็นสัตว์และ
ธรรมชาติ รองลงมาคือความหมายแสดงเชื้อสายกษัตริย์ ความหมายที่แสดงความงามหรือคุณลักษณะอัน
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ดี ความหมายแสดงความสามารถชื่อเสียงและความสุข ความหมายที่เป็นของใช๎สําหรับผู๎ชาย ฯลฯ      
พระนามพระองค์เจ๎าหญิงมีจํานวนพยางค์ 1-6 พยางค์ มากกวําพระนามพระองค์เจ๎าชาย สํวนใหญํเป็น
ภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาไทย บาลีสันสกฤตผสมไทย ความหมายพระนามพระองค์เจ๎าหญิงมักบํง
ลักษณะที่เป็นหญิง ที่มีมากท่ีสุดคือความหมายเกี่ยวกับดอกไม๎ รองลงมาคือความงาม ธรรมชาติ ของใช๎
สําหรับผู๎หญิง สัตว์ ลักษณะตํางๆ ความเจริญ แสดงชาติตระกูล แสดงความยินดี แสดงสถานที่ แสดง
กริยาที่แปลวําดูแล พระนามหมํอมเจ๎าชาย มีพยางค์น๎อยคือ1-3 พยางค์สํวนใหญํเป็นภาษาบาลีสันสกฤต 
ภาษาไทย บาลีสันสกฤตผสมไทย ความหมายมีหลากหลายแตกตํางกันออกไปไมํนิยมความหมายใด
ความหมายหนึ่ง พระนามหมํอมเจ๎าหญิงมีจํานวน 1-3 พยางค์ เป็นภาษาไทยมากกวําภาษาบาลีสันสกฤต 
และบาลีสันสกฤตผสมไทย ความหมายหลากหลายเชํนเดียวกับพระนามหมํอมเจ๎าชาย แตํพอสังเกตได๎วํา
พระนามสํวนใหญํบํงลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความเป็นหญิงออกมาในลักษณะดอกไม๎ 
  พระนามราชสกุลสมัยรัชกาลที่ 4-7 พระนามเจ๎าฟ้าชายในสมัยรัชกาลที่ 4 ท้ังหมดเป็นภาษา
บาลีสันสกฤต มีพยางค์ยาว (มีคําเฉลี่ย 29.8) ความหมายแสดงคุณลักษณะเลิศยิ่ง แสดงฐานันดรและวงศ์
แหํงเทพ มีเจ๎าฟ้าเพียง 1 พระองค์ที่จํานวนพยางค์น๎อยกวําคือ เจ๎าฟ้าชายโสมนัส เจ๎าฟ้าหญิงในรัชกาลที่ 4 
มีเพียงพระองค์เดียว จํานวนพยางค์ 11 พยางค์ เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด ความหมายคือความดี
งามด๎วยการเปรียบเทียบกับดวงจันทร์ พระนามเจ๎าฟ้าชายในสมัยรัชกาลที่ 5 มีจํานวนพยางค์ 50-95 
พยางค์ ใช๎ภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด มีความหมายประมวลคุณลักษณะอันดีเลิศ ฐานันดรศักด์ิ อํานาจ 
และความเป็นเทวราชา พระนามเจ๎าฟ้าหญิงใน   รัชกาลที่ 5 มีจํานวนพยางค์ 12-23 พยางค์ ความหมาย
เน๎นความงามอันล้ําเลิศและความเป็นราชกุมารีแหํงขัตติยวงศ์ และมีพระนามที่บํงความหมายเก่ียวเนื่อง
กับเทพเจ๎า พระนามเจ๎าฟ้าหญิงในรัชกาลที่ 6 มีจํานวนพยางค์ 15 พยางค์ เป็นภาษาสันสกฤตทั้งหมด 
ความหมายเน๎นความงามและความเป็นราชธิดาผู๎เป็นนางแก๎วหรือมีฐานันดรศักด์ิสูง สํวนพระนาม
พระองค์เจ๎าชาย มีจํานวนพยางค์ระหวําง 2-25 พยางค์ สํวนมากเป็นภาษาบาลีสันสกฤต สันสกฤตผสม
ไทย บาลีสันสกฤตผสมเขมร และภาษาไทยแท๎ สํวนใหญํให๎ความหมายแสดงอํานาจราชศักด์ิและฐานันดร
ศักด์ิ แยกตัวจากสามัญชน รองลงมาคือความหมายที่เกี่ยวกับความสุขความเจริญ ความหมายเกี่ยวกับ
ความงาม ลักษณะดี ความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ พระนามพระองค์เจ๎าหญิง มีจํานวนพยางค์ระหวําง  
2-13 พยางค์ สํวนใหญํเป็นภาษาบาลีสันสกฤต บาลีสันสกฤตผสมไทย บาลีสันสกฤตผสมเขมร และ
ภาษาไทย ความหมายสํวนใหญํเป็นความคิดนามธรรมแสดงความงามความเป็นหญิง รองลงมาคือแสดง
ความเจริญรุํงเรืองและความสุข ความหมายธรรมชาติ พระนามหมํอมเจ๎าชาย มีจํานวนพยางค์ระหวําง    
1-7 พยางค์สํวนมากเป็นภาษาบาลีสันสกฤต บาลีสันสกฤตผสมไทย บาลีสันสกฤตผสมเขมร และ
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ภาษาไทย สํวนมากเป็นความหมายแสดงแนวคิดนามธรรมอาทิเชํน ความหมายแสดงชื่อเสียงเกียรติยศ
ความสุขสําเร็จ รองลงมาคือความหมายเกี่ยวกับชาติตระกูล และความหมายแสดง ความรู๎- ปัญญา-ความ
ขยัน-ความประพฤติดี ตามลําดับ ที่มีน๎อยคือความหมายที่แสดงความเป็นรูปธรรม เชํน ความหมาย
เกี่ยวกับคน ของใช๎ ดอกไม๎ และความหมายที่แสดงความรักที่มีตํอลูก พระนามหมํอมเจ๎าหญิงมีจํานวน
พยางค์ 1-6 พยางค์ สํวนมากเป็นภาษาบาลีสันสกฤต บาลีสันสกฤตผสมไทย บาลีสันสกฤตผสมเขมร และ
ภาษาไทย สํวนมากเป็นความหมายแสดงแนวคิดนามธรรม มีมากที่สุดคือ แสดงความงามและความเป็น
หญิง รองลงมาคือแสดง ความเจริญ-ศิร-ิบุญมงคล และความหมายที่แสดงธรรมชาติ ตามลําดับ ที่มีน๎อย
คือความหมายแสดงลักษณะที่เป็นด๎านลบ และความหมายที่เป็นอวัยวะ  
  พระนามราชสกุลในสมัยรัชกาลที่ 8-9 พระนามเจ๎าฟ้าชาย มีจํานวนพยางค์ 53 พยางค์ ภาษา
เกือบทั้งหมดเป็นภาษาบาลีสันสกฤต มีภาษาเขมรเป็นสํวนน๎อย จึงถือเป็นภาษาบาลีสันส กฤตผสมภาษา
เขมร ความหมายประมวลคุณลักษณะที่ดีงามทั้งความเจริญ เกียรติยศชื่อเสียง อํานาจราชศักด์ิ พระนาม
เจ๎าฟ้าหญิงมีจํานวนระหวําง 13-17 พยางค์ เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด ความหมายเน๎นความงาม 
ความเจริญ ความเป็นพระราชธิดาหรือหญิงใน ตระกูล พระนามพระองค์เจ๎าหญิงมีจํานวนพยางค์ระหวําง 
6-7 พยางค์ เป็นภาษาบาลีสันสกฤตทั้งหมด ความหมายเน๎นที่ความงามความเจริญและเกียรติยศ       
พระนามหมํอมเจ๎าชาย มีจํานวนพยางค์ระหวําง 3-4 พยางค์ ภาษาสํวนใหญํเป็นภาษาบาลีสันสกฤต บาลี
สันสกฤตผสมไทย และภาษาไทย ความหมายสํวนใหญํสื่อถึงฐานันดรศักด์ิหรือความเป็นเชื้อพระวงศ์    
พระนามหมํอมเจ๎าหญิง มีจํานวนพยางค์ 2-8 พยางค์ สํวนใหญํเป็นภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาบาลี
สันสกฤตผสมไทย ภาษาบาลีสันสกฤตผสมภาษาเขมรและไทย ให๎ความความหมายที่แสดงความงามมาก
ที่สุด รองลงมาคือความหมายธรรมชาติ ความหมายที่เกี่ยวกับจิตใจ ตามลําดับ ที่ น๎อยที่สุดคือความหมาย
ตามวันสําคัญและอํานาจ 
  การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ทําให๎เห็นลักษณะทางภาษาของพระ
นามพระบรมวงศานุวงศ์ต้ังแตํสมัยสุโขทัยมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งในเรื่องจํานวนพยางค์ ที่มาทางด๎านภาษา
ของคํา และความหมาย สะท๎อนให๎เห็นความนิยมและอํานาจทางสังคมและระบบการปกครองที่มีผลให๎
พระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีลักษณะตํางๆทางภาษาดังที่กลําวมา เชํน พระนามในสมัยอยุธยา พระนาม
ของพระบรมวงศานุวงศ์สกุลยศชั้นเจ๎าฟ้ามีการใช๎ภาษาบํงบอกฐานันดรศักด์ิที่สูงกวําชั้นพระองค์เจ๎าและ
หมํอมเจ๎าไมํวําจะเป็นจํานวนพยางค์ยาวกวํา และการใช๎ภาษาบาลีสันสกฤตที่มีมากกวํา แสดงให๎เห็นคติ
เทวราชา เป็นต๎น 
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3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษา 
 
  3.1  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษา 
  กําชัย ทองหลํอ (2547: 161-317) กลําววํา การสมาสแบบไทยนั้น คือ การนําประสมคําต้ังแตํ
สองคําขึน้ เมื่อประสมกันแล๎วอาจมีความหมายคงเดิม เชํน มหา+ราชา = พระราชาใหญํ อาจมี
ความหมายเปลี่ยนไป เชํน ราช+โอรส = ราชโอรส อาจมีความหมายผิดไป เชํน สุธา+รส = น้ําชา อาจมี
ความหมายอยูํที่คําหน๎าคําเดียว เชํน อุร+ประเทศ = อุรประเทศ (อก) ในการเรียงคําที่นํามาประสมกันเป็น
คําสมาส ถ๎าเป็นคําบาลีสันสกฤต สํวนใหญํจะเรียงตามระเบียบภาษาเดิม เชํน โจรภัย = ภัยจากโจร ถ๎าบท
ขยายเป็นคําวิเศษณ์ จะเรียงบทขยายไว๎หน๎าหรือหลังได๎ เชํน สุนทรพจน์ และ พจนสุนทร คําบาลีสันสกฤต
ถ๎าคําหน๎ามีวิสรรชนีย์ ให๎ตัดวิสรรชนีย์ออก เชํน สมณะ+เพศ = สมณเพศ ถ๎าเป็นคําที่มีความหมายซ้ํา ให๎
เรียงตามความนิยมของไทย เชํน   คชสาร เหตุการณ์ ถ๎าประสมกับคําสกรรถ ให๎เรียงคําสกรรถไว๎หลัง  เชํน 
อรัญ+ประเทศ ได๎อรัญประเทศ ที่มาของคําที่ใช๎ประสมกันเป็นคําสมาส ถ๎าเป็นวิธีของบาลีสันสกฤต 
จะต๎องใช๎ภาษาบาลี+บาลี และภาษาสันสกฤต+สันสกฤต แตํตามวิธีสมาสของไทยสามารถใช๎คําประสม
กันได๎หลายชนิด เชํน พํอครัว (ไทย+ไทย) หลักฐาน (ไทย+บาลี) นงลักษณ์ (ไทย+สันสกฤต) โรงคัล  
(ไทย+เขมร) กระยา+ทาน (เขมร+บาลี) บาย+ศรี (เขมร+สันสกฤต) กิตติ+คุณ (บาลี+บาลี) วัฒนะ+ธรรม 
(บาลี+สันสกฤต) ธรรม+จรรยา(สันสกฤต+สันสกฤต) คําบาลีสันสกฤตบางคํา เป็นศัพท์มโนคณะ ซึ่งเมื่อ
ประสมอยูํหน๎าคําอ่ืนตามวิธีสมาสมักเติมสระ โอ ลงไปข๎างหลังคํา เชํน   มน+ภาพ = มโนภาพ ศิร+รัตน์ = 
ศิโรรัตน์ เตช+ธาตุ = เตโชธาตุ เดช +ชัย = เดโชชัย  
  วิจินตน์ ภาณุพงศ์ (2538: 19-96) กลําววํา โครงสร๎างของคําในภาษาไทยมีหนํวยคําอิสระ  คือ 
หนํวยคําที่ปรากฏตามลําพังได๎ เชํน ยืน เดิน ถนน หนํวยคําไมํอิสระ คือ หนํวยคําที่ต๎องปรากฏรํวมกับคํา
อ่ืน เชํน นัก ชาว โดยหนํวยคําไมํอิสระ สามารถแบํงได๎เป็น หนํวยคําที่เติมข๎างท๎าย ซึ่งเมื่อเติมไปแล๎วอาจ
ได๎รูปคําใหมํ รูปคําเดิม หรือได๎รูปคําที่แสดงไวยากรณ์ตามพจน์ กาล มาลา วาจก มีตัวอยํางคําในภาษาที่
เป็นคําซ๎อน เชํน เด็กๆ เมื่อเติมอีกหนึ่งหนํวยจะบอกลักษณะทางไวยากรณ์เป็นพหูพจน์ เป็นต๎น หนํวยคําที่
เติมข๎างต๎นหรือกลางหรือท๎าย หมายถึง อุปสรรค อาคม ปัจจัยโดยคําที่มาเติมนี้อาจเป็นคําคนละชนิดหรือ
ชนิดเดียวกันกับรูปคําเดิมก็ได๎ เมื่อเติมแล๎วจะเกิดรูปคําใหมํที่ตํางออกไป แตํจะไมํแสดงลักษณะไวยากรณ์
อยํางใดเลย เชํน นัก เมื่อเติมหน๎าคําวํา เขียน จะทําให๎ชนิดของคํากริยาเป็นคํานาม แตํมิได๎แสดงลักษณะ
ไวยากรณ์วําเป็น พจน์ กาล มาลา วาจก อยํางใด หนํวยคําที่เติมกลางเชํน คําวํา อํา เป็นหนํวยคําที่เติม
กลางคําวํา ตรวจ เป็น ตํารวจ ตัวอยํางหนํวยคําที่เติมข๎างท๎ายเชํน ธร เติมท๎ายคําวํา วิทยา เป็น วิทยาธร
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  คําผสม หมายถึงคําที่ประกอบด๎วยหนํวยคําอิสระล๎วน เชํน รถไฟ ผ๎าปูโต๏ะ สํวนคําผสาน 
หมายถึง คําที่ประกอบด๎วยหนํวยคําไมํอิสระอยํางน๎อยหนึ่งหนํวยคํา เชํน ตํารวจ  
  อาจกลําวได๎วําคําในภาษาไทยไมํมีการเปลี่ยนแปลงรูปคําเพื่อบอกลักษณะไวยากรณ์ประเภท
ตํางๆ ได๎แกํ เพศ พจน์ การก กาล มาลา วาจก เรื่องสําคัญในภาษาไทยจึงเป็นระบบความสัมพันธ์ของ
ประโยค 
  นอกจากน้ีการจําแนกหมวดคําชนิดตํางๆ อาจอาศัยเกณฑ์ดังนี้ คือ ความหมายของคํา เชํน 
ถ๎าป็นคําที่เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ ก็เป็นคํานามเป็นต๎น ตําแหนํงที่คําปรากฏอยํูในประโยค โดยอาศัย
กรอบประโยค เชํน ×   / แล๎ว กําหนดให๎× เป็นคํานาม และกําหนดให๎ / เป็นกริยาอกรรม ดังนั้นถ๎าคําใด
สามารถนํามาใสํไว๎แทนสัญลักษณ์ข๎างต๎นแล๎วได๎ความ ให๎ถือวําคํานั้นเป็นคํานามและอกรรมกริยา เชํน 
ฝน ตก แล๎ว คําวํา ฝน เป็นคํานาม สํวนคําวํา ตก เป็นอกรรมกริยา เป็นต๎น โดยวิธีการทดสอบกรอบ
ประโยคดังกลําวทําให๎สามารถแยกชนิดของคําไทยได๎ออกเป็นหมวดคํานาม คํากริยาสกรรม คํากริยาทวิ
กรรม คํากริยาอกรรมยํอย คําคุณศัพท์ คําชํวยกริยา คําปฏิเสธ คําหน๎ากริยาและหลังกริยา คําลงท๎าย 
คํากริยาวิเศษณ์ คําพิเศษ  คําสรรพนาม คําลักษณนาม คําที่เกี่ยวกับจํานวน คําที่เกี่ยวกับการกําหนด คํา
บอกเวลา คําบุพบท คําเชื่อม เป็นต๎น 

  อัญชลี สิงห์น๎อย (2548: 39-92) กลําววํา โครงสร๎างของคํานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ของ
ประโยค มีทั้งที่เป็น นาม+กริยา เชํน ไม๎กวาด นาม+กริยา+นาม เชํน เคร่ืองซักผ๎า นาม+กริยา+นาม+นาม 
เชํน ไกํผัดพริกขิง กริยา+นาม เชํน รองเท๎า กริยา+กริยา เชํน ไขควง  
  ถ๎าพิจารณาความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ของคํานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ของประโยค 
โดยมองวําคํานาม เป็นเหมือนประธาน กรรม และหนํวยเสริม ของหนํวยกริยา สามารถแบํ งความสัมพันธ์
ออกได๎เป็น ประธาน+กริยา+(กรรม) เชํน คนขับรถ เรือบิน ประธาน+กริยา+หนํวยเสริม เชํน เรือเดินสมุทร 
กรรม+กริยา เชํน ผักดอง หนํวยเสริม+กริยา+(กรรม) เชํน ห๎องรับแขก ห๎องนอน คํานามประสมชนิดแสดง
ไวยากรณ์ของประโยคหลายคํามีหนํวยหลักเป็นคํากริยา แสดงความสัมพันธ์ได๎ดังนี้ กริยา+กรรม เชํน ผัด
ผัก กริยา+ประธาน เชํน ชนวัว ถ๎าเปรียบกับโครงสร๎างประโยค นามประสมโครงสร๎างกริยา+กรรมจะมี
ลําดับการเรียงคําของประโยคที่ละประธาน เชํน ประโยคละวํา ผัดผัก มาจากประโยคเต็มวํา แมํผัดผัก  
  ถ๎าพิจารณาในด๎านอรรถสัมพันธ์ของคํานามประสมชนิดแสดงไวยากรณ์ประโยคจะแยกได๎เป็น 
อรรถสัมพันธ์ของคํานามประสมแบบประธาน+กริยา+กรรม แยกได๎ดังนี้ ผู๎กระทํา+กริยา+(กรรม) เชํน 
คนขับรถ แมํค๎า ผู๎ประสบ+กริยา+(กรรม) เชํน คนดู คนชมรายการ ผู๎มีสภาพ+กริยา เชํน คําขาด 
เครื่องมือ+กริยา+(กรรม) เชํน ไม๎กวาด อรรถสัมพันธ์ของนามประสมแบบกรรม+กริยา แยกได๎ดังนี้ 
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ผู๎ถูกกระทํา+กริยา เชํน ลูกอม ผู๎ถูกกระทํา+กริยา+(ผู๎ถูกกระทํา) เชํน ส๎มตําปู อันหมายความวําตําทั้งส๎ม
และปู อรรถสัมพันธ์ของนามประสมแบบหนํวยเสริม+กริยา แยกได๎ดังนี้ สถานที่+กริยา+(กรรม) เชํน 
ห๎องรับแขก ม๎านั่ง เวลา+กริยา+(กรรม) เชํน วันไหว๎ครู วันหยุด อรรถสัมพันธ์ของคํานามประสมแบบ
กริยา+ประธาน แยกได๎ดังนี้ กริยา+ผู๎กระทํา เชํน พัดลม กริยา+ผู๎มีสภาพ เชํน หวานใจ 
  คํานามประสมชนิดนาม-นาม มีสมาชิกเป็นคํานามล๎วน ซี่งมีโครงสร๎าง วากยสัมพันธ์ 
อรรถสัมพันธ์ ดังนี้ โครงสร๎างคํานามประสมชนิดนาม-นามมีทั้งแบบที่เป็นนาม+นาม เชํน ไฟฟ้า นาม+  
บุพบท เชํน ละครใน ลักษณนาม+นาม เชํน เส๎นทาง (คําที่มีโครงสร๎าง ลักษณนาม+นาม คําลักษณนามใน
ที่นี้จะกลายเป็นคําบํงชนิดของนามที่นํามาผสม) วากยสัมพันธ์ของคํานามประสมชนิดนาม-นาม แบํง
ออกเป็นสามกลุํม คือ คํานามประสมแบบมีไวยากรณ์  คือมีหนํวยหลักและหนํวยขยาย เชํน นก หนํวย
หลัก+เอี้ยง หนํวยขยาย คํานามประสมแบบกึ่งมีไวยากรณ์ คือการนําคํานามมาประกอบกันโดยที่ทุก
หนํวยสมาชิกมีความสัมพันธ์เทําเทียมกัน เชํน พํอตา คํานามประสมแบบไมํมีไวยากรณ์ คือคํานามประสม
ที่ไมํสามารถหาความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ได๎ เชํน คําวําผีเสื้อ 
  รูปแบบอรรถสัมพันธ์ของคํานามประสมชนิดนาม-นาม แบบมีไวยากรณ์ มีทั้งคําจํากลุํม-ลูกกลุํม 
เชํน ดอกกุหลาบ (รูปรําง-วัตถุ) วุ๎นเส๎น (วัตถ-ุรูปรําง) งานศพ (เรื่อง-สรรพสิ่ง) ขาหมู (สํวนประกอบ-ท้ัง
สํวน) ไกํงวง (ทั้งสํวน/สํวนประกอบ) ถุงยาง (สิ่งประดิษฐ-์วัสดุ) หนังกลอง (วัสดุเฉพาะ-สิ่งประดิษฐ์) 
ช๎างน้ํา (สิ่งมีชีวิต-ถิ่นฐาน) ของป่า (วัตถ-ุสถานที)่ ไฟฟ้า (วัตถ-ุที่มา) กานํ้า (ภาชนะ-จุดประสงค์) ปลา
กระป๋อง (จุดประสงค์-ภาชนะอปกติสําหรับของชิ้นนั้น) ทุํงหญ๎า (สถานที-่จุดประสงค์) กรงนก (ที่อาศัย-
จุดประสงค์) รถขยะ (พาหนะ-จุดประสงค์) ขนมจีน (สิ่งถือครอง-เจ๎าของ) หมอฟัน (ผู๎ชํานาญ-สิ่งชํานาญ) 
น๎องสาว (คน-เพศ) ลูกหม๎อ (คําเรียกญาติ-สรรพสิ่ง) สิบเอ็ด (ตัวเลข-ตัวเลข) สามล๎อ (ตัวเลข-วัตถุ) 
  คํานามประสมชนิดนาม-นามแบบกึ่งมีไวยากรณ์ หมายถึง คํานามประสมที่ไมํมีวากยสัมพันธ์
ระหวาํงหนํวยสมาชิกในรูปแบบหนํวยหลัก+หนํวยขยาย หนํวยสมาชิกแตํละตัวมีความสําคัญเทํากัน เชํน 
ภูเขา (เป็นนามประสมที่มีหนํวยสมาชิกมีความหมายพ๎องกัน) ไขมัน (เป็นนามประสมที่หนํวยสมาชิกมี
ความหมายคล๎ายกัน) ผัวเมีย (เป็นนามประสมที่หนํวยสมาชิกมีความหมายเป็นของคูํกัน) แมํยาย (เป็น
นามประสมที่หนํวยสมาชิกรํวมกันแสดงความหมายแบบครึ่งตํอครึ่ง) 
  มีคํานามประสมบางคํามีสํวนประกอบมากกวําสองหนํวย ที่เป็นหนํวยหลักหนํวยขยาย เชํน หมู
เห็ดเป็ดไกํ (เป็นนามประสมแบบกึ่งมีไวยากรณ์ อันมีสมาชิกอยูํในกลุํมความหมายเดียวกัน ซึ่งแตํละหนํวย
เป็นคํานามเด่ียวท่ีมิได๎ขยายกันในคําแตํมารวมกันกลายเป็นคําวํา หมูเห็ดเป็ดไกํ ใช๎เรียกอาหารประเภท
โปรตีน จึงไมํถือวําเป็นนามประสมซับซ๎อน) แตํก็พบอีกหลายคําที่มีหนํวยสมาชิกเป็นคําประสมอีกชั้นหนึ่ง 
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เชํน ข๎าวเหนียวมูล หนํวยหลักคือ ข๎าวเหนียว เป็นนามประสม ประกอบด๎วย ข๎าว (หลัก) +เหนียว (ขยาย) 
แตํมีคําวํา มูล (ขยาย) มาขยายคําวําข๎าวเหนียวอีกชั้นหนึ่ง เรียกวํา เป็นคําประสมในคําประสม การ
พิจารณาความซับซ๎อนของคําประสมต๎องคํานึงถึงระดับชั้นทางวากยสัมพันธ์ เชํน ผัดพริกขิง เป็นคํานาม
ประสมไมํซับซ๎อน เพราะประกอบด๎วยหนํวยหลักกริยา และหนํวยขยายสองหนํวยคือพริกกับขิงซึ่งตํางก็
เป็นกรรมของกริยาผัดเทํากัน  แตํคําวํา ต๎มเลือดหมู เป็นนามประสมซับซ๎อนเพราะประกอบด๎วย กริยา ต๎ม 
(หลัก) และ นาม เลือดหมู (ขยาย) ซึ่งเลือดหมูก็เป็นคํานามประสมขนิดนาม-นาม ประกอบด๎วย นาม เลือด 
(หลัก) และ นาม หมู (ขยาย) มีอรรถสัมพันธ์ในรูปแบบวัตถ-ุเจ๎าของ เป็นต๎น 
  อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ (2513: 140-149) กลําววํา ประโยค วลี หรือคําบางคํา สามารถแยก
ออกเป็นสํวนที่เล็กกวําสํวนเดิมได๎ สํวนที่แยกยํอยออกมานั้นเรียกวําสํวนประชิด เชํน ผู๎ชายสองคนนั้นใสํ
เสื้อสวย สามารถแยกสํวนประชิดได๎ดังนี้  
 

ผู๎ ชาย สอง คน น้ัน ใสํ เสื้อ สวย 
สองคน 

ผู๎ชาย สองคนนั้น เสื้อสวย 
ผู๎ชายสองคนนั้น ใสํเสื้อสวย 

ผู๎ชายสองคนนั้นใสํเสื้อสวย 
 
การแยกสํวนประชิดข๎างต๎นมีหลักเกณฑ์คือ  
  1.  การแยกคํา วลี เป็นสํวนประชิดของสํวนที่เล็กกวําได๎ตํอเมื่อสํวนที่แยกแล๎วนั้นมีความ
กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถเกิดขึ้นโดดๆหรือรวมกันได๎ เว๎นแตํสํวนประชิดนั้นจะแยกเป็นสํวน
ประชิดยํอยตํอไปอีกไมํได๎  เชํน ผู๎ชาย สามารถอยูํรวมกันได๎ สองคนนั้น สามารถอยูํรวมกันได๎  ดังนั้นถ๎าเรา
แยกเป็น ผู๎ชายสองคน กับ นั้นใสํ  สํวนประชิดดังกลําวจะขัดกับหลักการนี้ 
  2.  ถ๎าคํา วลี หรือประโยค มีโครงสร๎างลักษณะเดียวกันจะได๎สํวนประชิดที่เหมือนกัน เชํน วลี
ที่วําผู๎ชายสองคนนั้น กับ ผู๎ชายคนนั้น เชํนถ๎าจะแยกสํวนประชิดต๎องแยกวําผู๎ชาย กับ คนนั้น หรือ ผู๎ชาย 
กับ สองคนนั้น เหมือนกัน จะมาแยกเป็น ผู๎ชายคน และ นั้น หรือ ผู๎ ชายสองคน และ นั้น ไมํได๎(เพราะ 
ผู๎ชายคน ไมํเป็นวลีหรือไมํมีความกลมกลืนกัน) 
  3.  การแยกคําหรือวลี ออกเป็นสํวนประชิดจากสํวนที่ใหญํกวําต๎องคํานึงถึงหน๎าที่ของสํวน
ประชิดท่ีมีตํอสํวนที่ใหญํกวํา และนึกถึงความหมายที่แท๎จริง เชํน อาหารจานนี้จัดเฉพาะเด็กและผู๎หญิง
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ผอม ซึ่งต๎องคํานึงถึงความหมายท่ีสื่อวําเด็กทั่วไป กับผู๎หญิงผอม หรือ ต๎องการสื่อวํา ท้ังเด็กและผู๎หญิง
ผอม  จึงสามารถแยกสํวนประชิด เด็ก กับสํวนประชิด และผู๎หญิงผอม หรือ เด็กและผู๎หญิง กับสํวนประชิด 
ผอม 
  4.  สํวนประชิดไมํจําเป็นต๎องแยกสองสํวนเสมอไป ถ๎าหากโครงสร๎างวลีแสดงวําแตํละสํวนมี
ความสําคัญเทํากัน เชํน จงบอกวันเดือนปีเกิดของทําน ในที่นี้วัน เดือน ปี ถือวํามีความสําคัญเทํากัน ให๎
แยกสํวนประชิดเป็นสามสํวน คือ วัน เดือน ปี จะไมํแยกเป็นสํวนประชิด วันเดือน กับสํวนประชิด ปี  
  5.  คําสันธาน เชํน และ กับ หรือ ไมํเป็นสํวนหนึ่งสํวนใดของสํวนประชิดหน๎า และ สํวนประชิด
หลัง เชํน นายสอนและนายมี ควรแยกสํวนประชิด และ เป็นสํวนประชิดพิเศษ  
  ข๎อดีของการแยกสํวนประชิดคือ ทําให๎เห็นโครงสร๎างของคํา วลี ประโยค ได๎ชัดเจน และทําให๎
เห็นความสัมพันธ์ระหวํางหนํวยตํางๆ โดยการวิเคราะห์ตัดสํวนประชิดเป็นชั้นๆ 
  ข๎อเสียของการแยกสํวนประชิดคือ สํวนประชิดอาจลวงให๎ผู๎อํานเห็นประโยคที่มีโครงสร๎างตํางกัน
เป็นประโยคที่มีโครงสร๎างเหมือนกัน เชํน เขาไปบ๎าน กับ เขากินอาหาร อาหารในประโยคที่สองเป็นกรรม 
แตํ บ๎านในประโยคที่หนึ่งเป็นสถานวิเศษณ์ เพราะคําวํา ไป มิใชํสกรรมกริยา เหมือนประโยคที่สอง  
  บางประโยคมีสํวนประชิดที่แยกกันอยูํ เชํน ประโยคที่วํา ไมํเขาก็ผมจะต๎องไป ไมํ ...ก็  เป็นสํวน
ประชิดท่ีอยูํรวมกันแตํไมํได๎อยูํติดกันจึงเกิดความลําบากในการแยกสํวนประชิด  
  การวิเคราะห์สํวนประชิดไมํชํวยแก๎ปัญหาประโยคที่มีความหลายนัย เชํน เขายิงปืน มี
ความหมายได๎ทั้งเขายิงไปที่ปืน หรือ เขาใช๎ปืนยิงอะไรบางอยําง แตํไมํวําความหมายใดสํวนประชิดก็จะ
อธิบายประโยคนี้ด๎วยโครงสร๎างเดียวกัน คือ สํวนประชิด เขา และสํวนประชิด ยิงปืน แตํบางทีสํวนประชิดก็
สามารถก็ชํวยแก๎ปัญหาประโยคที่มีความหมายหลายนัยบางประโยคได๎ เชํน ครูกําลังอํานหนังสือใหมํ เรา
สามารถอธิบายความหมายที่ต๎องการสื่อ โดยใช๎สํวนประชิด ใหมํ ขยาย สํวนประชิดหนังสือ หรือ ใช๎สํวน
ประชิด ใหมํ ขยาย สํวนประชิด อําน เทํานี้ก็สามารถบอกได๎วําครูอํานหนังสือเลํมใหมํ หรือวํา ครูอําน
หนังสืออีกรอบ  
  การจําแนกโครงสร๎าง ทําให๎ทราบวําคํา วลี หรือประโยคที่นํามาวิเคราะห์นั้น ประกอบด๎วยคํา
ตํางๆชนิดใด มีวากยสัมพันธ์เป็นแบบไหน คําใดเป็นสํวนหลักคําใดเป็นสํวนขยาย ชํวยให๎การ                 
สื่อความหมายและการแปลความหมายมีความถูกต๎องมากขึ้น นอกจากน้ีหลักการจําแนกโครงสร๎างโดย
การแยกสํวนประชิด จะนํามาใช๎ในการจําแนกพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในปริญญานิพนธ์นี้ด๎วย 
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  3.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับโครงสร้างภาษา 
  พระมหาสายรุ๎ง (2543: 82-108) ได๎วิเคราะห์ภาษาบาลีในพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล๎าเจ๎าอยํูหัว ที่เกี่ยวข๎องกับการสร๎างคําและการสร๎างประโยคในภาษาบาลีวํา วิธีการสร๎างวิสามัญ
นาม มีดังตํอไปนี้ 
  1.  ใช๎คําไทยผสมกับคําบาลีสันสกฤต เชํน ปุสปงฺควิกาสา แปลวํา พระองค์เจ๎าบุษบงก์เบิกบาน 
  2.  แปลคําไทยเป็นภาษาบาลีสันสกฤต เชํน พระองค์เจ๎าแขไขดวง เป็น จนฺทปญฺญายนา 
  3.  แปลคํายืมบาลีสันสกฤตในภาษาไทยให๎เป็นภาษาบาลี เชํน นครสวรรค์ เป็น สคฺคนคร  
  4.  ภาษาตํางประเทศเลียนเสียงและรูปภาษาบาลี เชํน พระนางเจ๎าวิกโตเรีย เลียนเสียงเป็น    
วิกฺกโตริยา นาม ราชินี  
  การใช๎คําพ๎องความหมาย เชํน ฆนรตนปฏิมา สมฺพุทฺธพิมพ พุทฺธปฏิมาย สมฺพุทฺธปฏิมํ ปฏิมา  
พิมฺพรูป และ รตนปฏิมา ศัพท์ 6 คํานี้ล๎วนหมายถึงพระแก๎วมรกต  
  การใช๎คําพ๎องรูป เชํน  
  นโม อรหโต สมฺมา สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน 
  นโม การสฺส เตเชน วิธิมฺหิ โหมิ เตชวา 
  คําวํา นโม ในประโยคแรกทําหน๎าที่เป็นประธานในประโยค สํวนคําวํา นโม ในประโยคที่สองทํา
หน๎าที่เป็นกรรมในประโยค คําวํา นโม ในตัวอยํางจึงเป็นคําที่มีรูปเหมือนกันแตํความหมายตํางกัน  
  เรื่องการใช๎ศัพท์มีลักษณะเดํนคือทุกบาทในแตํละวรรคลงท๎ายด๎วยนิคหิตทั้งหมด ซึ่งเป็นความ
เสมอกันทางเสียง เชํน สทฺธมฺมราชมปราชิตธมฺมเสนํ สทฺธมฺมเตชหตมารสุโฆรเสนํ สทฺธมฺมเทสนมโนหรเภริ
โฆสํ สทฺธมฺมสารมกุฏํ สิริสา นมามิ  
  เรื่องการสร๎างประโยคมีการสร๎างประโยคเหต-ุประโยคผล เชํน  
  นโม อรหโต สมฺมา  สมฺพุทฺธสฺส มเหสิโน  
  นโม อตุตฺตมธมฺมสฺส  สฺวากฺขาตสฺเสว เตนิธ  
  นโม มหาสงฺฆสฺสาปิ วิสุทฺธสิลทิฏฺฐิโน  
  นโม โอมาตฺยารทฺธสฺส  รตนตฺตยสฺส สาธุกํ  
  สามประโยคแรก เป็นประโยคเหตุกลําวถึงพระพุทธเจ๎าผู๎เป็นพระอรหันต์ ผู๎แสวงหาที่ยิ่งใหญํ 
พระธรรมเป็นธรรมสูงสุด ที่พระพุทธเจ๎าตรัสไว๎แล๎ว และพระสงฆ์เป็นผู๎มีศีล สมาธิ ปัญญา ที่หมดจด
หมายถึงเป็นพระอริยบุคคล และประโยคสุดท๎ายเป็นประโยคผล สรุปรวมพระรัตนตรัยในคําวํา โอม
 นอกจากน้ียีงมีการซ้ําคําภาษาบาลีเพื่อเน๎นย้ํา เชํน ยา เทวตา สนฺติ วิหารวาสินี ถูเป ฆเร โพธิฆเร 
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ตหึ ตหึ ตา ธมฺมทาเนน ภวนฺตุ ปูชิตา โสตฺถึ กโรนฺเตธ วิหารมณฺฑเล . การซ้ําคําวํา ตหึ ตหึ ที่แปลวําในที่
นั้นๆ สรุปวํา เทวดา ท่ีอยูํพระวิหารก็ดี พระสถูปก็ดี เรือนก็ดี เรือนต๎นโพธิก็ดี คือ ที่นั้นๆ เป็นการเน๎นสถานที่
อีกครั้งหนึ่ง 
  ลักษณะเดํนของภาษาบาลีในพระราชนิพนธ์อีกประการหนึ่ง คือ การสร๎างคําสมาสท๎อง ซึ่ง
หมายถึงศัพท์สมาสยาวๆ พบวําในพระราชนิพนธ์ทรงใช๎กรณีเน๎นเนื้อหาตรงจุดนั้นให๎ชัดเจนยิ่งขึ้น เชํน 
มหากรุณาสิตลตาสหคตาโนปเมยฺยญาณมโหฆสมุทยภูตวิสุทฺธสนฺตานสงฺขาตสฺส แปลวํา พระวิสุทธ
สันดานอันเป็นที่เกิดขึ้นแหํงพระมหาสมุทรคือพระญาณหาที่เปรียบมิได๎ประกอบไปด๎วยความเยือกเย็นคือ
พระมหากรุณา หรือ เวมาติกกนิฏฺฐภูตราชานุชมกุฏสมฺมตเทววํสวขิรญาณมหาเถรวรปมุเขหิ แปลวํา มี
สมเด็จพระราชอนุชาเจ๎าฟ้ามกุฎสมมุติเทววงศ์พระวชิรญาณมหาเถรเจ๎า ผู๎เป็นพระเจ๎าน๎องยาเธอตํางพระ
มารดาของพระเจ๎าบรมธรรมิกราช 
  ไฟร์เดย์ ประมวลรัตน์ (2533: 59-127) ได๎วิเคราะห์การสร๎างคําประสมในหนังสือเรียนทักษ
สัมพันธ์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยการวิเคราะห์โครงสร๎างของคําประสมที่เป็นคํานามพบวํามีดังนี้  
  1.1  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสม ซึ่งประกอบด๎วยคํามูลสองคํา 
เชํน กองทัพ  
  1.2  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 คํา เชํน เก๎าอ้ีผ๎าใบ 
  1.3  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําสมาสที่เป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย
คํามูล 3 คํา เชํน ข๎าราชการ 
  1.4  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําสมาสที่เป็นคํานาม ซึ่งประกอบด๎วยคํามูลและ
คําสมาส รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน บทพระอัยการ 
  1.5  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นกลุํมคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย   คํามูล 3 
คํา เชํน บํอน้ําร๎อน  
  1.6  คําตัวต้ังเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 ตัว เชํน มดแดงไฟ 
  1.7  คําตัวต้ังเป็นคําสมาสที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย
คํามูล 3 คํา เชํน จักรยานนํ้า 
  1.8  คําตัวต้ังเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคําสมาสที่เป็นคํานาม รวมเป็นคําประสม
ซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน ข๎าหลวงเทศาภิบาล 
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  1.9  คําตัวต้ังเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม รวมเป็นคํา
ประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน โรงเรียนนายเรือ 
  1.10  คําตัวต้ังเป็นคํานาม และคําขยายเป็นคํากริยา รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย คํามูล 
2 คํา เชํน กรงขัง  
  1.11  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นกลุํมคํากริยา รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 3 
คํา เชํน แกงคั่วส๎ม 
  1.12  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําประสมที่เป็นคํากริยา รวมเป็นคําประสมซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 คํา เชํน ยาเสพติด  
  1.13  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําซ๎อนที่เป็นคํากริยา รวมเป็นคําประสมซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 คํา เชํน ข๎อคิดเห็น  
  1.14  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นกลุํมคํากริยา ซึ่งประกอบด๎วยคํามูล และคําสมาส รวม
เป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน กล๎องถํายภาพยนต์ 
  1.15  คําตัวต้ังเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคํากริยา รวมเป็นคําประสมซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 คํา เชํน หนังสือพิมพ์ 
  1.16  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นกลุํมคํากริยา ซึ่งประกอบด๎วยคํามูล และคําประสม รวม
เป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน โรงกลั่นน้ํามัน  
  1.17  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําวิเศษณ์ รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบไปด๎วย คํามูล 
2 คํา เชํน กรุงเกํา  
  1.18  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นกลุํมคําวิเศษณ์ รวมเป็นคําประสมซึ่ งประกอบด๎วยคํา
มูล 3 คํา เชํน คนแปลกหน๎า 
  1.19  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําซ๎อนที่เป็นวิเศษณ์ รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย
คํามูล 3 คํา เชํน คนโฉดเขลา  
  1.20  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําซ๎อนที่เป็นคําวิเศษณ์ ซึ่งประกอบด๎วยคํามูลและคํา
ซ๎อน รวมเป็นคําประสมประกอบด๎วยคํามูล 4 คํา เชํน คนองอาจกล๎าหาญ 
  1.21  คําตัวต้ังเป็นคําประสมที่เป็นคํานาม คําขยายเป็นคําวิเศษณ์ รวมเป็นคําประสม ซึ่ง
ประกอบด๎วยคํามูล 3 คํา เชํน น้ําตาลสด  
  1.22  คําตัวต้ังเป็นคํานาม คําขยายเป็นคําบุพบท รวมเป็นคําประสม ซึ่งประกอบด๎วย คํามูล 2 
คํา เชํน ของกลาง 
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  1.23  คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสม ซึ่งประกอบด๎วย คํามูล 2 
คํา เชํน ครอบครัว ชุมชน 
  1.24  คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นคํากริยา รวมเป็นคําประสม ซึ่งประกอ บด๎วย คํามูล 2 
คํา เชํน สุดสวาท  
  1.25  คําตัวต้ังเป็นคําวิเศษณ์ คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วย คํามูล 2 
คํา เชํน ร๎อยชั่ง  
  1.26  คําตัวต้ังเป็นคํากริยา คําขยายเป็นคําวิเศษณ์ รวมกันเป็นคําประสมซึ่ง ประกอบด๎วยคํามูล 
2 คํา เชํน ยําใหญํ 
  1.27  คําตัวต้ังเป็นคําบุพบท คําขยายเป็นคํานาม รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 2 
คํา เชํน กลางคืน 
  1.28  คําตัวต้ังเป็นคําบุพบท คําขยายเป็นคําวิเศษณ์ รวมเป็นคําประสมซึ่งประกอบด๎วยคํามูล 2 
คํา เชํน ในหลวง  
  อนงค์ เอียงอุบล (2525: 56-67) ได๎วิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามลําดับขั้นของคําเด่ียวอันเป็น
สํวนประกอบของคําประสม โดยถ๎าคําประสมนั้นประกอบด๎วยคําเด่ียวสองคํา จะมีความสัม พันธ์แบบคํา
หนึ่งเป็นสํวนหลัก และอีกคําหนึ่งเป็นสํวนขยาย เชํน เสือดาว หรือทั้งสองคําตํางเป็นสํวนหลักของคํา
ประสม เชํน กันชน 
  คําประสมที่มีคําเด่ียวมากกวําสองคําจะมีสํวนประกอบสองสํวน คือ สํวนประกอบหนึ่งเป็นสํวน
หลัก อีกสํวนหนึ่งอาจเป็นสํวนขยายหรือสํวนหลักก็ได๎ กลําวคือ มีโครงสร๎างแบบแรกเป็น สํวนหลัก + สํวน
ขยาย แบบที่สองคือ สํวนหลัก + สํวนหลัก 
1.  โครงสร๎างแบบที่ 1 สํวนหลัก + สํวนขยาย จําแนกยํอยได๎ดังนี้ 
  1.1  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นคําเด่ียว โดยคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักนั้นอาจเป็นคํานาม 
คํากริยาหรือคําชนิดอ่ืน สํวนคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนขยายก็อาจเป็นคํานาม หรือคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก   สํวนขยาย 
 น/ก           + น/ก  เชํน  กระดูกงู กล๎วยตาก รองเท๎า 
 น            +    จ/ลท/บุพ  เชํน  คอสอง แนวที่ห๎า ช๎อนกลาง 
  1.2  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นกลุํมคํา โดยคําเด่ียวที่เป็นสํวนหลักนั้น อาจเป็นคํานาม
หรือคํากริยา สํวนกลุํมคําท่ีเป็นคําขยายอาจเป็นคําชนิดตํางๆดังนี้ 
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
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 น/ก            + น/ก – น/ก เชํน   ข๎าว+(ขาหมู)  
      นา+(ฟางลอย)  
      ข๎าว+(คลุกกะปิ)   
             สลาก+(กินแบํง)  
      เกี้ยว+(คอไกํ)    
 น/ก      + บุพ – น  เชํน   เด็ก+(ข๎างถนน) ยิ้ม+(ในหน๎า)  
  1.3  สํวนหลักเป็นกลุํมคํา สํวนขยายเป็นคําเด่ียว โดยกลุํมคําที่เป็นสํวนหลักจะเป็นคํานามกับ
คํานาม สํวนคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนขยายจะเป็นคํานามหรือคํากริยา ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น – น   + น/ก  เชํน   (เรือกล)+ไฟ  
      (ก๎ามป)ู+หลุด 
  1.4  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นคําประสม โดยคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักจะเป็นคํานาม 
คําประสมที่เป็นสํวนขยายจะประกอบด๎วยคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น   + (น + น/ก) เชํน   แก๏ส+(น้ําตา) 
       ข๎าว+(หมูแดง) 
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น   + (ก/บุพ + น/ก/น-ก) เชํน   กระเป๋า+(เดินทาง)  
      สลาก+(กินรวบ)    
      หวย+(ใต๎ดิน)  
      ไข๎+(นกนางแอํน) 
  1.5 สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นคําเด่ียว โดยคําประสมที่เป็นสํวนหลักจะ
ประกอบด๎วยคําชนิดตํางๆ สํวนคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนขยายอาจะประกอบด๎วยคํานามหรือคํากริยา 
  

สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 (น/จ + น/ก)  +      น/ก      เชํน   (น้ําตาล)+ทราย 
     (ลูกชิ้น)+ปิ้ง  
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     (มดแดง)+ไฟ             
             (ข๎าว ต๎ม)+มัด 
     (สองล๎อ)+เครื่อง 
  1.6  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นคําซ๎อน โดยคําเด่ียวท่ี เป็นสํวนหลักจะเป็นคํานาม สํวน
คําซ๎อนที่เป็นสํวนขยายจะประกอบด๎วยคํากริยากับคํากริยาหรือคํานามกับคํานาม  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น            + (ก/น + ก/น) เชํน   แบบ+(ฝึกหัด) 
       กวาง+(ภูเขา) 
 1.7  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นคําเด่ียวตามด๎วยกลุํมคํา โดยคําเด่ี ยวท่ีเป็นสํวนหลักจะ
เป็นคํานาม สํวนคําเด่ียวและกลุํมคําท่ีเป็นสํวนขยายจะเป็นคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น   + ก  -  (น – ก/น) เชํน   กล๎อง+(สํองทางไกล)  
      พราหมณ์+(เก็บหัวแหวน)  
  1.8  สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นคําประสม โดยคําประสมที่เป็นสํวนหลักอาจ
ประกอบด๎วยคํานามกับคํานาม หรือคํานามกับคํากริยา สํวนคําประสมที่เป็นสํวนขยายอาจประกอบด๎วย
คํานามกับคํานาม คํากริยากับคํากริยา หรือคํากริยากับคํานาม ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย    
 (น + น/ก)   +       (น/ก + น/ก) เชํน   (น้ําตาล)+(มะพร๎าว)  
      (หนังสือ)+(เดนิทาง)     
           (น้ํายา)  +  (ซักแห๎ง) 
       (เตารีด)+(ไฟฟ้า) 
  1.9  สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นกลุํมคํา โดยคําประสมที่เป็นสํวนหลักอาจ
ประกอบด๎วยคํานามกับคํานาม หรือคํานามกับคํากริยา สํวนกลุํมคําท่ีเป็นสํวนขยายจะเป็นคําชนิดตํางๆ 
ดังนี้  
  

สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 (น + น/ก)      +    ก/น – น เชํน   (น้ํามัน)+(ใสํผม)  



37 

 

 

 

     (ข๎าวต๎ม)+(มัดใต๎)     
            (ข๎าวเกรียบ)+(ปากหม๎อ) 
  1.10  สํวนหลักเป็นกลุํมคํา สํวนขยายเป็นคําประสม โดยกลุํมคําที่เป็นสํวนหลักเป็นคํานามกับ
คํากริยา คําประสมที่เป็นสํวนขยายจะประกอบด๎วยคํานามกับนาม  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น – ก      +       (น + น)  เชํน   เครื่อง – ปั่น  +  (ไฟ + ฟ้า) 
 1.11  สํวนหลักเป็นคําเด่ียว สํวนขยายเป็นคําเด่ียวตามด๎วยคําประสม โดยคําเด่ียวท่ีเป็นสํวน
หลักจะเป็นคํานาม 
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 น            + ก – (น/ก + น/ก) เชํน   เครื่อง+(เลํนจานเสียง)  
      ยา+(ขัดรองเท๎า)           
      คีม+(คีบน้ําแข็ง) 
  1.12  สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นคําซ๎อนตามด๎วยคําเด่ียว โดยคําประสมที่เป็นสํวน
หลักจะประกอบด๎วยคํานามกับคํากริยา และคําเด่ียวท่ีตามมาเป็นคํานาม  
  สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 (น +ก)      +       (ก + ก) – น  เชํน   (โรง + เรียน)  + (ฝึก + หัด) – ครู 
  1.13  สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นคําเด่ียวตามด๎วยกลุํมคํา โดยคําประสมที่เป็นสํวน
หลักจะประกอบด๎วยคํานามกับคํากริยา สํวนคําเด่ียวและกลุํมคําท่ีเป็นสํวนขยายจะเป็นคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 (น + ก)      +       ก – (ก - น)   เชํน   (โรง + เรียน)  +  สอน – (ตัด – ผม) 
  1.14  สํวนหลักเป็นคําประสม สํวนขยายเป็นคําเด่ียวตามด๎วยคําประสม โดยคําประสมที่เป็น
สํวนหลักจะประกอบด๎วยคํานามกับคํากริยา คําเด่ียวท่ีเป็นสํวนขยายจะเป็นคํากริยา และคําประสมที่
ตามมาจะประกอบด๎วยคํากริยากับคํานาม 
 สํวนหลัก  สํวนขยาย 
 (น + ก)      +       ก + (ก + น) เชํน  (โรง + เรียน)  +  สอน + (ตัด + เสื้อ) 
 
2.  โครงสร๎างแบบที่ 2 สํวนหลัก + สํวนหลัก จําแนกยํอยได๎ดังนี้ 
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  2.1  สํวนหลักสํวนแรกเป็นคําเด่ียว สํวนที่สองก็เป็นคําเด่ียว โดยคําเด่ียวท่ีเ ป็นสํวนหลักสํวนแรก
อาจเป็นคํากริยาหรือคําจํานวนนับ คําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักสํวนที่สองก็อาจเป็นคํานามหรือคํากริยา ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 ก/จ            + น/ก  เชํน   บังตา กันชน สามล๎อ 
  2.2  สํวนหลักสํวนแรกเป็นคําเด่ียว สํวนที่สองก็เป็นกลุํมคํา โดยคําเด่ียวท่ีเ ป็นสํวนหลักสํวนแรก
อาจเป็นคํานามหรือคํากริยา สํวนกลุํมคําท่ีเป็นสํวนหลักที่สอง อาจเป็นคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 น/ก   + น/ก/จ – น/ก/จ/ล  เชํน   ไทย+(นับสาม)  
      ตก+(ท๎องช๎าง)  
      เข๎า+(ตาจน)        
      ตี+(สองหน๎า) 
  2.3  สํวนหลักสํวนแรกเป็นคําเด่ียว สํวนที่สองเป็นคําประสม โดยคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักสํวน
แรกอาจเป็นคํานามหรือคํากริยา สํวนคําประสมที่เป็นสํวนหลักที่สองอาจประกอบด๎วยคําชนิดตํางๆ ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 น/ก   + (น + น/ก)  เชํน   เจ๎า+(น้ําตา)  
      เชื่อ+(น้ํามนต์)  
      กลับ+(บ๎านเกํา) 
  2.4  สํวนหลักสํวนแรกเป็นกลุํมคํา สํวนที่สองเป็นคําเด่ียว โดยกลุํมคําที่เป็นสํวนหลักสํวนแรก
อาจเป็นคําจํานวนนับสองคํา หรือคํากริยาและคํานาม สํวนคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักที่สองอาจเป็นคําลักษณ
นามหรือคํากริยา ดังนี้ 
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 ก/จ – น/จ     + ก/ล  เชํน   (สิบสาม)+ห๎าง  
      (คลุมถุง)+ชน  
  2.5  สํวนหลักสํวนแรกเป็นคําเด่ียว สํวนที่สองเป็นคําเด่ียวตามด๎วยคําประสม คําเด่ียวท่ีสํวน
หลักสํวนแรกเป็นคํากริยา สํวนคําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักสํวนที่สองจะเป็นคํานามและคําประสมที่ตามมาจะ
ประกอบด๎วยคํานามกับคํานาม ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 ก   + น – (น + น)  เชํน   ตก  +  ถัง – (ข๎าว + สาร) 
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  2.6  สํวนหลักสํวนแรกเป็นคําเด่ียว สํวนที่สองเป็นคําเด่ียวตามด๎วยกลุํมคํา โดยคําเด่ียวท่ีเป็น
สํวนหลักแรกจะเป็นคํากริยา คําเด่ียวท่ีเป็นสํวนหลักสํวนที่สองจะเป็นคํานามและกลุํมคําที่ตามมาจะ
ประกอบด๎วยคําจํานวนนับกับคําลักษณะนาม ดังนี้ 
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 ก   + น – (จ – ล)  เชํน   จับ  +  ยาม – (สาม – ตา) 
  2.7 สํวนหลักสํวนแรกเป็นกลุํมคํา สํวนที่สองเป็นกลุํมคําตามด๎วยคําเด่ียว โดยกลุํมคําที่เป็นสํวน
หลักสํวนแรกจะเป็นคําจํานวนนับและคําลักษณนาม สํวนกลุํมคําที่เป็นสํวนหลักที่ สองจะเป็นคําจํานวนนับ
สองคํา คําเด่ียวท่ีตามมาเป็นคําลักษณนาม ดังนี้  
 สํวนหลัก  สํวนหลัก 
 จ – ล   + (จ – จ) – ล  เชํน   แปด – เหลี่ยม  +  (สิบ + สอง) – คม 
 จะเห็นวําคําประสมทั้งหมดจะประกอบด๎วยหนํวยคํา 2 หนํวยคําขึ้นไป แตํละหนํวยคําต๎องเป็น
หนํวยคําอิสระ เมื่อประสมกันแล๎วต๎องได๎ความหมายใหมํ ทั้งนี้เมื่อแยกคําออกแล๎วอาจพบวําแตํละ
หนํวยคํามีความสําคัญเทํากัน เชํน ตายาย พํอแมํ หรือแตํละหนํวยอาจมีความสําคัญไมํเทํากันโดย
หนํวยคําหนึ่งเป็นสํวนหลักและอีกหนํวยคําหนึ่งเป็นสํวนขยาย เชํน ชามช๎าว ซึ่งถ๎าเป็นคําประสมที่
ประกอบด๎วยหนํวยคําที่มีความสําคัญไมํเทํากันจะมีโครงสร๎างได๎หลายรูปแบบ มากกวําคําประสมที่
ประกอบด๎วยหนํวยคําที่มีความสําคัญเทํากัน  
  หลักการพิจารณาคําประสมดังกลําว สามารถนําไปใช๎กับการจําแนกโครงสร๎างของชื่อพระนาม
พระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องจากพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ตํางมีโครงสร๎างซึ่งประกอบด๎วยคําชนิดตํางๆ 
และคําชนิดตํางๆมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์คล๎ายคําประสม  
 
4  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความหมาย 
  
  4.1  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย 
   ประยูร ทรงศิลป์ (2526: 57-58) กลําววํา นักภาษาศาสตร์อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงด๎าน
ความหมายออกเป็น 3 ประเภท คือ 
  ความหมายกว๎างออก หมายถึง สิ่งที่คําใดๆ นั้นกลําวถึงอ๎างถึง เดิมมีจํานวน ประเภท หรือ
ปริมาณน๎อย แตํตํอมาการอ๎างถึงนั้นได๎เพิ่มมากกวําเดิม เชํน คําวํา แฟ้บ เดิมหมายถึงผงซักฟอกย่ีห๎อหนึ่ง 
แตํปัจจุบันหมายถึงผงซักฟอกทุกชนิด 
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  ความหมายแคบเข๎า หมายถึง สิ่งที่คําใดๆ นั้นกลําวถึงอ๎างถึง เดิมมีจํานวน ประเภท หรือ
ปริมาณมากกวํา แตํตํอมาการอ๎างถึงนั้นได๎ลดลงกวําเดิม เชํน  ในภาษาอังกฤษคําวํา meat เดิม หมายถึง 
อาหาร ปัจจุบันหมายถึง เนื้อท่ีรับประทานได๎ 
  ความหมายย๎ายที่ หมายถึง ความหมายของคําเปลี่ยนไปจากเดิม ไมํมีเค๎าเดิมเหลืออยูํ เชํน คํา
วํา แพ๎ แตํเดิม หมายถึง ชนะ 
  ผะอบ โปษะกฤษณะ (2521: 58-62) กลําววํา ความหมายของคําแยกได๎สองชนิดคือ 
ความหมายปรนัย (ความหมายโดยตรง) กับ ความหมายอัตนัย (ความหมายที่ขึ้นอยูํกับผู๎พูด แตํละบุคคล
อาจไมํตรงกัน)  
  ความหมายโดยตรง สามารถแยกออกเป็น  
  คําที่มีความหมายคล๎ายคลึงกัน เชํน  คําวํา มืด กับคําวํา มัว สองคํานี้มีความหมายคล๎ายกันแตํ
ไมํเหมือนกันทีเดียว ใช๎แทนกันไมํได๎ และถ๎านํามารวมกันก็จะได๎ความหมายที่เกิดใหมํ  
  คําที่มีความหมายหลายอยําง เชํน คําวํา ขัน  
  คําที่มีความหมายแปรตามลักษณะการสร๎างคําในภาษาไทย เชํน ลูก แปลวํา ผู๎ที่เกิดจากบิดา
มารดา แตํถ๎าเป็นคําวํา ลูกคอ จะแปลวํา เสียงเอื้อนในเวลาร๎องเพลง  
  ความหมายอัตนัย สามารถแยกออกเป็น 
  คําที่มีความหมายขึ้นอยูํกับผู๎ใช๎ศัพท์ ที่อยูํกับสิ่งแวดล๎อม มีประสบการณ์ และการอบรมที่เคย
เป็นมา เชํน ทําดี บางคนอาจหมายถึง ทํางานตามหน๎าที่ บางคนอาจหมายถึง ประพฤติตนเรียบร๎อย และ
บางคนอาจหมายถึง มีจิตใจดีในการทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
  คําที่มีความหมายโดยนัย ใช๎นัยแหํงความเดิมเปลี่ยนความหมาย ฉะนั้นจะต๎องรู๎ที่มาจึงจะเข๎าใจ
ความหมายอยํางถูกต๎อง เชํน เสื้อตัวนี้สีนํากิน คําวํา สีนํากิน หมายถึง สีสวยสีอํอนๆ เพราะสีอํอนๆสวยๆ 
มักทําให๎ขนมดูนํากิน  
  วรรณ แก๎วแพรก (2524: 2-6) กลําววํา คําบางคําเมื่ออยูํตามลําพังหรือใช๎อยํางปกติจะมี
ความหมายอยํางหนึ่ง แตํเมื่อเข๎าประโยคหรือเข๎าความ ความหมายจะเปลี่ยนไป ความหมายของคําเป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับความคิด และความคิดที่เกี่ยวกับความหมายมีหลายประการ ดังจะหยิบยกมา 5 ประการ  
  1.  ความหมายโดยตรง เป็นความหมายปกติของคํา เนื้อความเป็นอยํางไรความหมายเป็นอยําง
นั้น เชํน ลิง ในประโยควํา ลิงอยูํบนต๎นไม๎ 
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  2.  ความหมายเชิงอุปมา คือ ความหมายที่กลายความไปจากความหมายเดิม เชํน ลิ ง ใน
ประโยคที่วํา เด็กคนนี้ลิงแท๎ๆ เป็นการอุปมาโดยใช๎ลักษณะอาการปกติของลิงเป็นหลักเทียบ หมายถึง 
ซุกซน 
  3.  ความหมายแฝง คือความหมายยํอยที่เร๎นอยูํในความหมายใหญํหรือความหมายตามปกติ
ของคํา เชํน ขึ้น บอกให๎รู๎วําต๎องเคลื่อนจากตํ่าไปหาสูง ใช๎ขยายคําอ่ืนได๎เป็น ยกขึ้ น ต้ังขึ้น 
  4.  ความหมายตามบริบท คือความหมายของคําที่ขึ้นอยูํกับความหมายในประโยค เชํน เขา ข้ึน
ไปแล๎ว (มีความหมายวํา เคลื่อนไปข๎างบน) ต๎นไม๎ขึ้นงามเหลือเกิน (มีความหมายวํา งอก) 
  5.  ความหมายจิตประหวัด คือความหมายที่เกี่ยวกับประสบการณ์ความรู๎สึก ของแตํละคนที่ ไมํ
เหมือนกัน เชํน คําวํา ปลา คนเลํนพนันอาจนึกถึงปลากัด เกษตรกรอาจนึกถึงบํอปลา  
  นอกจากน้ีคําที่มีความหมายใกล๎เคียงกัน แบํงเป็น 4 ประเภท คือ คําที่มีความหมายคล๎ายกัน 
เชํน สบถ กับ สาบาน คําที่เป็นคําเด่ียวกับคําประสม เชํน ซ๎อม กับ ซักซ๎อม คําสับหน๎าสับหลัง เชํน กิ นอยูํ 
กับอยูํกิน คําซ้ําเชํน ใคร กับ ใครๆ 
  จะเห็นวําความหมายของคําอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎หลายรูปแบบทั้งความหมายกว๎างออก 
ความหมายแคบเข๎า และความหมายย๎ายท่ี ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษาที่ต๎องมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ี
คําแตํละคํายังมีความหมายทั้งที่เป็นความหมายปรนัยและความหมายอัตนัย และบางทีการแปล
ความหมายของคํานั้นน้ันยังขึ้นอยํูกับประสบการณ์ของแตํละคน หรือขึ้นอยูํกับบริบทซึ่งแวดล๎อมคําคํานั้น
ด๎วย 
 
  4.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความหมาย 
  วัลยา วิมุกตะลพ (2513: 7-38) ได๎ศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําใน
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์พบวํา คําที่เป็นคําคําเดียวกัน อาจแบํงตามลักษณะความหมายเป็นสาม
ประเภท คือ  
  1.  คําคําเดียวกันประเภทที่มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งแยกได๎เป็นสองพวกคือ  
   1.1  คําคํานั้นในสมัยกํอนปรากฏรํวมกับคําได๎มากคํากวําปัจจุบัน เชํน ขี่ สมัยกํอนปรากฏ
รํวมกับคําวํา รถ เกวียน เรือ ม๎า แครํ แตํสมัยปัจจุบัน ปรากฏรํวมกับคําวํา รถ และ ม๎า  
   1.2  คําคํานั้นในสมัยกํอนปรากฏรํวมกับคําคนละคํากับปัจจุบัน เชํน คําวํา คํา ในสมัยกํอน
อาจปรากฎรํวมกับคําวํา แข็ง แตํสมัยปัจจุบันอาจปรากฏรํวมกับคําวํา หยาบ หยาบคาย ไมํสุภาพ เชํน คํา
หยาบ คําหยาบคาย เป็นต๎น 
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  2.  คําคําเดียวกันประเภทที่มีความหมายทั้งที่เหมือนและแตกตํางกัน คําในสมัยกํอนบางคําที่มี
ความหมายกว๎างกวําปัจจุบัน เชํน คําวํา เงี่ย ในสมัยกํอนหมายถึงอาการที่เอียงหรือตะแคงลง แตํปัจจุบัน
หมายถึงการเอียงหูฟังเพื่อให๎ถนัดไมํใช๎กับการเอียงสิ่งอ่ืน นอกจากน้ียังมีคําในสมัยกํอนบางคําที่มี
ความหมายแคบกวําในสมัยปัจจุบัน เชํน คําวํา อาว์ สมัยกํอนหมายถึงแคํ น๎องชายของพํอ แตํในสมัย
ปัจจุบันหมายความทั้ง น๎องชายและน๎องสาวของพํอ  
  3. คําคําเดียวกันประเภทที่มีความหมายย๎ายที่ไป กลําวคือ คําคําหนึ่งที่เคยใช๎ในความหมาย
อยํางหนึ่งในสมัยกํอนแตํปัจจุบันความหมายของคํานั้นย๎ายท่ีไปอีกอยํางหนึ่ง เชํน ขํมขืน สมัยกํอน
หมายถึงใช๎กําลังทําตามใจ แตํสมัยปัจจุบันหมายถึงใช๎กําลังบังคับให๎รํวมประเวณี   
  คําที่ไมํใชํคําคําเดียวกันทั้งในภาษาสมัยกํอนและสมัยปัจจุบัน บางทีอาจเป็นคําที่มีรูปเหมือนกัน 
ความหมายเหมือนกัน แตํก็มิได๎เป็นคําเดียวกัน สามารถแบํงออกได๎เป็นสองประเภท คือ  
  1. คําซึ่งมีรูปเหมือนกัน แตํมีความหมายแตกตํางกันและอยูํในหมวดคําคนละพวก โดยสังเกต
จากวิธีใช๎และความหมาย เชํน จดหมาย ในสมัยกํอนจะถือวําเป็นคํากริยาสองคําเรียงกัน หมายถึง จดไว๎ 
หมายไว๎ เขียนไว๎ หรือ กําหนดไว๎ แตํในสมัยปัจจุบันคําวํา จดหมาย ถือเป็นคํานามคําเดียว มีความหมาย
วํา หนังสือที่มีไปมาถึงกัน 
  2.  คําซึ่งมีความหมายเหมือนกันและอยํูในหมวดคําเดียวกัน แตํมีรูปตํางกัน กลําวคือเป็นคําที่
ประกอบด๎วยคําสองคํา มีปรากฏใช๎ทั้งในสมัยกํอนและสมัยปัจจุบัน แตํสมัยกํอนคําสองคํานั้นเรียงสลับที่
กับปัจจุบัน เชํน สมัยกํอนใช๎ ต้ังแตํง แตํสมัยนี้ใช๎ แตํงตั้ง  
  สุทธินี ขวัญมงคล (2535: 41-209) ได๎ศึกษาความหมายของคําบาลี สันสกฤตที่ใช๎ในหนังสือ
มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์ ของคุรุสภา พบวํา มีการใช๎คําตามลักษณะความหมายคงเดิม เชํน คํา
วํา กัจฉปะ ที่แปลวํา เตํา และคําที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปโดยสามารถจําแนกได๎ดังตํอไปนี้  
  คําที่มีความหมายกว๎างออก เชํน กปณ ความหมายในภาษาบาลีสันสกฤตคือ คนกําพร๎า (คน
ตระหนี่) แตํมีความหมายท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อนํามาใช๎ในภาษาไทยคือ อนาถา ไร๎ญาติ ยากไร๎  
  คําที่มีความหมายแคบเข๎า เชํน กุสุม ความหมายในภาษาบาลีสันสกฤตคือ ดอกไม๎ ระดูหญิง แตํ
มีความหมายลดลงเมื่อนํามาใช๎ในภาษาไทยคือ ดอกไม๎   
  คําที่มีความหมายย๎ายที่ เชํน กบิล ความหมายในภาษาบาลีสันสกฤตคือ สีแดง ดําแดง แตํมี
ความหมายเป็นอีกอยํางหนึ่งเมื่อนํามาใช๎ในภาษาไทยคือ ลิง  
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  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความหมายทําให๎ทราบวําความหมายของคํายํอมมีการ
เปลี่ยนแปลงไป จากสาเหตุทั้งการรับคําตํางประเทศที่มีความหมายเดิมเป็นอยํางหนึ่งแตํเอามาใช๎เป็น
ความหมายอีกอยํางหนึ่ง หรือการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําไปตามยุคสมัย  
  อยํางไรก็ตามการวิเคราะห์ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ผู๎วิจัยจะวิเคราะห์
ความหมายตามรูปศัพท์และความหมายท่ีสัมพันธ์กับพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยูํในราชสกุลเดียวกัน  



บทที ่3 
โครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักร ี

 
  โครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีจะมีทั้งที่เป็นค าเด่ียวหนึ่งค าและค าที่มี
จ านวนมากกว่าหน่ึงค าขึ้นไปมาประกอบกัน ในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีโครงสร้างเป็นค าเดียวหนึ่ง
ค า จะมีชนิดของค าเด่ียวน้ันทั้งที่เป็นค านาม เช่น พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี เป็นค าวิเศษณ์ เช่น 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิลาส และเป็นค ากริยา เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร เป็น
ต้น  
  ส าหรับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีจ านวนมากกว่าหนึ่งค าจะมีโครงสร้างเป็นหน่วยหนึ่งเป็น
หน่วยหลัก และอีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยขยาย หรือ สองหน่วยมีความส าคัญเท่ากัน เป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ในหลายพระนามอาจมีจ านวนค ามากกว่าสองสามหรือสี่ โครงสร้างพื้นฐานนี้จะค่อยแตกย่อยไปเป็น
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อีก  
  ชนิดของค าที่น ามาประกอบกันเป็นพระนามพระบรมวงศานุวงศ์นั้นจะเป็นค านาม วิเศษณ์ 
ค ากริยา โดยชนิดของค านี้จะมีหน้าที่ต่อกันในหน่ึงพระนาม ไม่ว่าจะเป็น ค านามที่สามารถท าหน้าที่เป็น
หน่วยหลักหรือหน่วยขยาย ค ากริยาซึ่งท าหน้าที่ได้ทั้งหน่วยหลักและหน่วยขยาย ค าวิเศษณ์ซึ่งท าหน้าที่
เป็นหน่วยขยาย แต่ถ้าค าวิเศษณ์จะเป็นหน่วยหลักได้ต้องมีค าวิเศษณ์ด้วยกันเองมาขยายเพียงเท่านั้น
  ในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ค าหลักสามารถอยู่ได้ในต าแหน่งต้น กลาง หรือท้ายพระนาม 
เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย  
พระอัครชายาเธอ กรมขุนอรรควรราชกัลยา นอกจากน้ีการพิจารณาว่าส่วนใดเป็นหน่วยหลักหรือหน่วย
ขยาย ขึ้นอยู่กับการแปลความเป็นส าคัญ เช่นพระนามสมเด็จพระภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา ฯ ค านี้
ถ้าแปลความว่าเพชรรัตน์ผู้ทรงเป็นราชสุดาหน่วยหลักจะอยู่ที่เพชรรัตน์ แต่ถ้าแปลความว่า พระราชสุดาผู้
เป็นด่ังเพชรรัตน์ หน่วยหลักจะอยู่ที่ค าว่า ราชสุดา เป็นต้น  หรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชย
เฉลิมลาภ ถ้าแปลว่าชัยแห่งวุฒิอันเป็นลาภที่ควรแก่การยกย่อง ค านี้ก็จะมีส่วนหลักเป็นค าว่าวุฒิไชย และ
ส่วนขยายเป็นค าว่าเฉลิมลาภ แต่ถ้าแปลว่า ผู้ทรงมีทั้ง วุฒิ ชัย เฉลิม และ ลาภ  ค านี้ก็จะไม่มีค าใดเป็นส่วน
หลักและส่วนขยาย เป็นต้น 
  เมื่อน าปัจจัยส าคัญทั้งสามปัจจัยที่ว่านี้มาพิจารณาประกอบกัน จะท าให้เข้าใจโครงสร้างพระ
นามพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหมดได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์  
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  โครงสร้างพระนามนี้มีสองหน่วยคือหน่วยหลักและหน่วยขยาย ดังนี้  
  หน่วยแรกที่เป็นหน่วยหลัก คือค าว่า นราธิปพงศ์ เป็นกลุ่มนามหลักประกอบด้วย นราธิป ซึ่งก็
เป็นกลุ่มนามหลักย่อย ที่ประกอบไปด้วย นร ซึ่งเป็นค านามหลัก และ อธิป ซึ่งเป็นค านามขยาย ส่วนค าว่า 
พงศ์ เป็นค านามขยาย ที่ขยายกลุ่มนามย่อย คือค าว่า นราธิป 
  หน่วยที่สอง คือ ค าว่า ประพันธ์ เป็นกริยาขยายกลุ่มนามหน่วยหลักหน่วยแรก ดังสมการดังนี้  
  กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + นามขยาย) + กริยาขยาย  
  อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้ศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจ าแนก
โครงสร้างตามชนิดของค าดังต่อไปนี้ 
1.  พระนามที่ประกอบไปด้วยค านามล้วน และมีหน่วยหลักหน่วยขยาย จ าแนกได้เป็น 
  1.1  ค านามหรือกลุ่มค านามส่วนแรกเป็นหน่วยหลัก ค านามหรือกลุ่มค านามส่วนหลังเป็นหน่วย
ขยาย สามารถจ าแนกได้เป็น 
   1.1.1  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก ค านามค าที่สองท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย  
เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน เช่น  
 นามหลัก + นามขยาย 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก      นามขยาย  
นิล    รัตน  
   1.1.2  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก กลุ่มค านามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วย
ขยาย ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค าหลัก ค าหลังเป็นค าขยาย  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
บุษบัน    บัวผัน     
    นามหลัก + นามขยาย 
บุษบัน    บัว        ผัน 
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   1.1.3  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก กลุ่มค านามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วย
ขยาย ประกอบด้วยค านามสองค า ค าหลังเป็นค าหลัก ค าแรกเป็นค าขยาย เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
วาณี    รัตนกัญญา    
    นามขยาย + นามหลัก 
วาณี    รัตน             กัญญา 
   1.1.4  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก กลุ่มค านามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วย
ขยาย ประกอบด้วยค านามสามค า ค าแรกเป็นค าหลัก อีกสองค าเป็นกลุ่มค าขยายที่ประกอบด้วย ค าแรก
เป็นค าขยายและค าที่สองเป็นค าหลัก เช่น  

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลิ่นแก่นจันทนารัตน 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก)) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
กลิ่น    แก่นจันทนารัตน    
    นามหลัก     + กลุ่มนามขยาย 
    แก่น        จันทนารัตน 
      นามขยาย + นามหลัก 
กลิ่น    แก่น  จันทนา         รัตน 
   1.1.5  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 
ประกอบด้วยค านามสี่ค า โดยสองค าแรกขยายสองค าหลัง ซึ่งในสองค าแรกประกอบด้วยค าแรกเป็นค า
ขยายค าที่สองเป็นค าหลัก และสองค าหลังประกอบด้วยค าแรกเป็นค าขยาย ค าที่สองเป็นค าหลัก เช่น  
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดีศรีรัตนราชธิดา  
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย ( กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามหลัก (นาม
ขยาย + นามหลัก) )  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย  
โสมาวดี    ศรีรัตนราชธิดา 
    กลุ่มนามขยาย + กลุ่มนามหลัก 
    ศรีรัตน   ราชธิดา 
    นามขยาย + นามหลัก นามขยาย + นามหลัก  
โสมาวดี    ศรี          รัตน ราช        ธิดา 
   1.1.6  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค านาม
สองค าที่มีความหมายเหมือนกันไม่มีค าใดขยายค าใดในกลุ่ม เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นาม + นาม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
พงศา    อดิศรมหิป   
    นาม + นาม  
พงศา    อดิศร    มหิป 
   1.1.7  กลุ่มนามแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค าหลัก 
ค าหลังเป็นค าขยาย ค านามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + นามขยาย เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   นามขยาย 
รพีพัฒน    ศักด์ิ 
นามหลัก + นามขยาย       
รพี       พัฒน      ศักด์ิ   
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   1.1.8  กลุ่มนามแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค า
ขยาย ค าหลังเป็นค าหลัก ค านามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย  เช่น 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + นามขยาย เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   นามขยาย 
ดรุณวัย    วัฒน์ 
นามขยาย + นามหลัก    
ดรุณ           วัย       วัฒน์   
   1.1.9  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกท าหน้าที่เป็นค าหลัก 
ค าหลังท าหน้าที่เป็นค าขยาย กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรก
ท าหน้าที่เป็นค าหลัก ค าหลังเป็นค าขยาย เช่น  

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค  
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
อุบลรัตน    นารีนาค 
นามหลัก + นามขยาย  นามหลัก + นามขยาย    
อุบล           รัตน   นารี      นาค 
   1.1.10  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกท าหน้าที่เป็น
ค าหลัก ค าหลังท าหน้าที่เป็นค าขยาย กลุ่มนามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค านามสอง
ค า ค าแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย ค าหลังเป็นค าหลัก เช่น  
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พระบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) เช่น  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
สุดารัตน    ราชประยูร 
นามหลัก + นามขยาย  นามขยาย + นามหลัก  
สุดา       รัตน   ราช        ประยูร 
   1.1.11  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสองค า ค านามแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย 
ค านามที่สองท าหน้าที่เป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสองค า ค านามแรก
ท าหน้าที่เป็นค าขยาย ค านามหลังเป็นค าหลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) เช่น  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
มรุพงศ์    สิริพัฒน์ 
นามขยาย + นามหลัก  นามขยาย + นามหลัก 
มรุ                พงศ์   สิริ        พัฒน์ 
   1.1.12  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสองค า ค านามแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย 
ค านามที่สองท าหน้าที่เป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค านามสองค าที่มี
ความหมายคล้ายกันไม่มีค าใดขยายค าใด เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ 
กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นาม + นาม) เช่น  

หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ลพบุรี    ราเมศวร์  
นามขยาย + นามหลัก  นาม + นาม 
ลพ        บุรี                   ราม     อิศวร 
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   1.1.13  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสองค า ค านามแรกเป็นค าขยาย ค านามที่
สองเป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยสามค า ค านามแรกขยาย ค านามที่
สองและสามหลังรวมกันเป็นกลุ่มนาม ค าแรกเป็นค าขยาย ค าที่สองเป็นค าหลัก  เช่น 

สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก           
(นามขยาย + นามหลัก ) ) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
เพชรบุรี    ราชสิรินธร 
นามขยาย + นามหลัก  นามหลัก + กลุ่มนามขยาย 
เพชร        บุรี   ราช             สิรินธร 
          นามขยาย + นามหลัก 
เพชร          บุรี   ราช       สิริน        ธร 
   1.1.14  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า ค านามที่สามเป็นนามหลัก ค า
แรกและค าที่สองรวมกันเป็นกลุ่มนามขยาย ประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าหลัก ค านามที่สองเป็นนาม
ขยาย กลุ่มนามหลังเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยสองค า ค านามแรกเป็นค าขยาย ค านามที่สองเป็นนาม
หลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี 
  กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย          
(นามขยาย + นามหลัก) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
อู่ทองเขต    ขัตติยนารี 
กลุ่มนามขยาย +      นามหลัก นามขยาย + นามหลัก 
อู่ทอง          เขต  ขัตติย        นารี 
นามหลัก + นามขยาย 
อู่                ทอง         เขต            ขัตติย        นารี 
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  1.2  ค านามหรือกลุ่มค านามส่วนแรกเป็นหน่วยขยาย ค านามหรือกลุ่มค านามส่วนหลังเป็น
หน่วยหลัก สามารถจ าแนกได้เป็น 
   1.2.1  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย ค านามค าที่สองท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงศ์ 
 นามขยาย + นามหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
นามขยาย   นามหลัก    
อรุณ    วงศ์ 
   1.2.2  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก
ประกอบด้วยสองค า ค านามแรกท าหน้าที่เป็นค าหลัก ค านามหลังท าหน้าที่เป็นค าขยาย เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ 
 นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
นามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
ศรี    สุเรนทร์ 
    นามหลัก + นามขยาย 
ศรี          สุร        อินทร์  
   1.2.3  ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก
ประกอบด้วยสองค า ค านามแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย ค านามที่สองท าหน้าที่เป็นค าหลัก  เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง 
 นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) เช่น 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
นามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
ศิริ    รัตนบุษบง     
    นามขยาย + นามหลัก 
ศิริ    รัตน       บุษบง 
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   1.2.4  ค านามแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า
ค านามแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย ค านามที่สองและสามซึ่งเป็นค าที่มีความหมายเหมือนกันไม่มีค าใดเป็น
ค าหลักและค าใดเป็นค าขยายรวมกันท าหน้าที่เป็นกลุ่มนามหลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร 
 นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นาม + นาม)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
ศรี    รัตนโกสินทร์     
    นามขยาย + กลุ่มนามหลัก 
    รัตน        โกสินทร์ 
            นาม + นาม 
ศรี    รัตน         โกสิย   อินทร 
   1.2.5  กลุ่มนามแรกท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย โดยกลุ่มค านามที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก
ประกอบด้วยสองค าที่มีความหมายคล้ายกันไม่มีค าใดเป็นค าหลักและค าขยายในกลุ่ม ค าสุดท้ายที่
ตามมาท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก เช่น 

พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมขุนรามินทรสุดา 
  กลุ่มนามขยาย (นาม + นาม) + นามหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   นามขยาย              
รามินทร             สุดา 
นาม + นาม     
ราม     อินทร   สุดา 
   1.2.6  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสองค า ค าแรกท าหน้าที่เป็นค าขยาย ค าที่
สองท าหน้าท่ีเป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสองค าค าแรกท าหน้าที่เป็น
หน่วยขยาย ค าที่สองท าหน้าที่เป็นหน่วยหลัก เช่น  
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ ฯ 
 กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) 
 หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
สิริราช    กกุธภัณฑ์ 
นามขยาย + นามหลัก  นามขยาย + นามหลัก    
สิริ        ราช   กกุธ             ภัณฑ์ 
   1.2.7  กลุ่มนามค าแรกเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสองค า ค าแรกท าหน้าที่เป็นค าหลัก ค า
ที่สองท าหน้าที่เป็นค าขยาย กลุ่มนามหลังท าหน้าที่เป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสองค าที่มีความหมาย
เหมือนกันไม่มีค าใดขยายค าใด เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช  
 กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามหลัก (นาม + นาม)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
กษัตริย์ศรี   ศักดิเดช 
นามหลัก + นามขยาย  นาม + นาม 
กษัตริย์       ศร ี   ศักดิ    เดช 
2.  พระนามที่ประกอบไปด้วยค านามและค าชนิดอ่ืน โดยมีส่วนหลักและส่วนขยายจ าแนกได้ดังนี้  
  2.1  พระนามที่ประกอบไปด้วยค านามและค ากริยา โดยพระนามที่มีค ากริยาเป็นส่วนประกอบ 
จะมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์แบบประโยค กล่าวคือ ค านามจะท าหน้าที่เป็นประธาน กรรม หรือส่วน
เติมเต็ม ให้กับกริยา มีดังต่อไปนี้ 
   2.1.1  พระนามที่มีค านามอันท าหน้าที่เป็นประธาน เป็นหน่วยหลัก และมีค ากริยาอันท า
หน้าที่เป็นกริยา เป็นหน่วยขยาย 
    2.1.1.1  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก ท าหน้าที่เป็นประธาน ให้กับค ากริยาที่เป็นหน่วย
ขยาย เช่น 
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พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์  
 นาม (ประธาน) + กริยาขยาย (กริยา)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
นามหลัก    กริยาขยาย  
อิศร          อนุรักษ์ 
    2.1.1.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยสองค า ค านาม
แรกเป็นค าหลักค านามหลังเป็นค าขยาย ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา เช่น  

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) (ประธาน) + กริยาขยาย (กริยา)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
สายสวลี    อภิรมย์  
นามหลัก + นามขยาย    
สาย            สวลี   อภิรมย์ 
    2.1.1.3  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยสองค าค านาม
แรกเป็นค าขยาย ค านามหลังเป็นค าหลัก ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา เช่น  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) (ประธาน) + กริยาขยาย (กริยา)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
ศรีสุดา    รักษ์ 
นามขยาย + นามหลัก    
ศรี               สุดา       รักษ์   
    2.1.1.4  ค านามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน กลุ่มกริยาที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่กริยา ประกอบด้วยค ากริยาสองค าที่มีความหมายคล้ายกันไม่มีค าใดขยายค าใด เช่น  
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน 
 นามหลัก + กลุ่มค ากริยาขยาย (กริยา + กริยา) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
นามหลัก    กลุ่มกริยาขยาย 
บุษบง    เบิกบาน 
    กริยา + กริยา  
บุษบง    เบิก      บาน 
    2.1.1.6  กลุ่มนามกลุ่มแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยค านามสี่
ค า โดยสามค าหลังเมื่อน ามาประสมกันจะมีความหมายเหมือนกับค าแรก ส่วนค ากริยามีอยู่ค าเดียวเป็น
หน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราภิบาล 
 กลุ่มนามหลัก (นาม + กลุ่มนาม (นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นาม + นาม))+ กริยาขยาย  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
ภูวนัยนฤเบนทรา   อภิบาล 
นาม + กลุ่มนาม 
ภูวนัย  นฤเบนทรา 
           นาม + กลุ่มนามขยาย 
 นฤ     เบนทรา     
          นาม + นาม 
ภูวนัย   นฤ      บดิ       อินทรา  อภิบาล     
    2.1.1.7  กลุม่นามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยค านามสามค า 
ค าแรกเป็นค าหลักค าหลังเป็นค าขยาย รวมกันเป็นกลุ่มค าขยายค าที่สาม กริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 
เช่น 
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พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักด์ิพินิต 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) + นามหลัก) + กริยาขยาย เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
นครสวรรค์ศักด์ิ   พินิต 
กลุ่มนามขยาย  +     นามหลัก  
นครสวรรค์          ศักด์ิ   
นามหลัก + นามขยาย    
นคร            สวรรค์       ศักด์ิ  พินิต 
   2.1.2  พระนามที่มีค ากริยาอันมีหน้าที่เป็นกริยาเป็นหน่วยหลัก และค านามอันมีหน้าที่เป็น
กรรม ประธาน หรือ ส่วนเติมเต็ม เป็นหน่วยขยาย มีดังต่อไปนี้                        
    2.1.2.1  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา ค านามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นประธาน เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง 
 กริยาหลัก (กริยา) + นามขยาย (ประธาน) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กริยาหลัก   นามขยาย 
ชุม    แสง  
    2.1.2.2  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา ค านามหลังเป็นหน่วยท าหน้าที่
เป็นกรรม เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง 
 กริยาหลัก (กริยา) + นามขยาย (กรรม)  
 หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
 ส่วนกริยา   ส่วนกรรม 
 กริยาหลัก   นามขยาย 

รอง    ทรง  
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    2.1.2.3  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักเป็นกริยา กลุ่มนามถัดมาเป็นหน่วยขยายเป็น
กรรม โดยมีค านามสองค า ค าแรกเป็นค าหลักและค าท่ีสองเป็นค าขยาย เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 
 กริยาหลัก (กริยา) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) (กรรม) 
 หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
 ส่วนกริยา   ส่วนกรรม 
 กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย  
 เฉลิม    เขตรมงคล   
     นามหลัก + นามขยาย 
 เฉลิม    เขตร           มงคล 
    2.1.2.4  กลุ่มกริยาแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา ประกอบด้วยค ากริยาสองค า 
ค าแรกเป็นค าหลัก ค าหลังเป็นค าขยาย ค านามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกรรม เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ 
 กลุ่มกริยาหลัก (กริยาหลัก + กริยาขยาย) (กริยา) + นามขยาย (กรรม) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนกรรม    
กลุ่มกริยาหลัก   นามขยาย 
ทวีถวัลย    ลาภ  
กริยาหลัก + กริยาขยาย      
ทวี               ถวัลย      ลาภ 
   2.1.2.5  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา ค านามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดศาลา 
 กริยาหลัก (กริยา) + นามขยาย (ส่วนเติมเต็ม) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย  
ส่วนกริยา   ส่วนเติมเต็ม 
กริยาหลัก   นามขยาย 
สุด    ศาลา 
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    2.1.2.6  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค าขยายค าหลังเป็นค าหลัก  เช่น 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศศิคุณ 
กริยาหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) (ส่วนเติมเต็ม) 

หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนเติมเต็ม 
กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ทรง    ศศิคุณ 
    นามขยาย + นามหลัก   
ทรง    ศศิ        คุณ 
    2.1.2.7  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม ประกอบด้วยสามค า ค านามค าแรกเป็นค าหลัก ค านามสองค าหลัง เป็นค า
ขยาย โดยมีค าแรกเป็นค าหลักและค าที่สองเป็นค าขยาย เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ์ 
 กริยาหลัก (กริยา) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย)       
(ส่วนเติมเต็ม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนเติมเต็ม 
กรยิาหลัก   กลุ่มนามขยาย    
เจริญ    กมลสุขสวัสด์ิ 

    นามหลัก + กลุ่มนามขยาย 
    กมล        สุขสวัสดิ์ 
           นามหลัก + นามขยาย 
เจริญ    กมล    สุข      สวัสดิ์ 
   2.1.3  พระนามที่มีค านามท าหน้าที่เป็นประธาน เป็นหน่วยหลัก มีค ากริยาท าหน้าที่เป็น
กริยาเป็นหน่วยขยาย และมีค านามที่ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มให้กับกริยา  มีดังต่อไปนี้ 
    2.1.3.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยสามค า ค าแรก
เป็นค าขยาย ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มค านามหลัก โดยค าแรกเป็นค าขยาย ค าหลังเป็นค าหลัก 
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ต่อมาคือกลุ่มกริยาซึ่งเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค ากริยาขยายประธาน ถัดจากค ากริยา จะมีค านามที่
ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็มที่มาขยายกริยา เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีธรรมราชธ ารงฤทธิ์  
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก)) (ประธาน)+ กลุ่มกริยา
ขยาย (กริยาขยาย (กริยา) + นามขยาย (ส่วนเติมเต็มขยายกริยา))  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มกริยาขยาย 
ศรีธรรมราช   ธ ารงฤทธิ์ 
นามขยาย + กลุ่มนามหลัก  กริยาขยาย + ส่วนเติมเต็มขยายกริยา 
ศรี        ธรรมราช  ธ ารง         ฤทธิ์ 
      นามขยาย + นามหลัก   
ศรี        ธรรม   ราช     ธ ารง         ฤทธิ์ 
   2.1.4  พระนามที่มีสองใจความ กล่าวคือ มีค านามสองค าและค ากริยาสองค า นามและ
กริยาคู่แรกเป็นใจความที่หนึ่ง นามและกริยาคู่หลังเป็นใจความที่สอง ใจความทั้งสองไม่มีค าใดขยายค าใด
เพราะเป็นใจความที่ไม่มีเค้าเหมือนกันเลย มีดังต่อไปนี้ 
    2.1.4.1  ค านามและค ากริยาคู่แรกเป็นใจความที่หนึ่ง มีค านามหน่วยหลักท าหน้าที่เป็น
กรรมค ากริยาเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา ค านามและค ากริยาคู่หลังเป็นใจความที่สอง มีค ากริยา
เป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา มีค านามเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกรรม เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ 
 นามหลัก (กรรม) + กริยาขยาย (กริยา), กริยาหลัก (กริยา) + นามขยาย (กรรม) 
  ทองแถม 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกรรม   ส่วนกริยา    
นามหลัก    กริยาขยาย 
ทอง     แถม  
  ถวัลยวงศ์ 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนกรรม 
กริยาหลัก   นามขยาย    
ถวัลย    วงศ์  
  2.2  พระนามที่ประกอบไปด้วยค านาม ค ากริยา และค าวิเศษณ์ ซึ่งอาจจะเป็นวิเศษณ์ขยายนาม 
หรืออาจจะเป็นวิเศษณ์ขยายกริยา มักจะมีความสัมพันธ์แบบประโยค ดังนี้   
   2.2.1  พระนามที่มีค านามหรือกลุ่มนาม ซึ่งค าในกลุ่มอาจมีวิเศษณ์ขยายนาม ท าหน้าที่เป็น
หน่วยหลัก และค ากริยาหรือกลุ่มกริยา ซึ่งในกลุ่มอาจมีวิเศษณ์ขยายกริยา ท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย โดยมี
ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์แบบ ประธาน – กริยา, กรรม – กริยา, ส่วนเติมเต็ม - กริยา มีดังต่อไปนี้   
    2.2.1.1  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน กลุ่มกริยาที่ตามมาเป็น
หน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายกริยา ค าหลังเป็นกริยาหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ 
 นามหลัก (ประธาน) + กลุ่มกริยาขยาย (วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
นามหลัก    กลุ่มค ากริยา 
กมลาส    เลอสรรค์ 
    วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาขยาย 
กมลาส    เลอ                         สรรค์  
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    2.2.1.2  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน กลุ่มกริยาที่ตามมาเป็น
หน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มกริยาประกอบด้วยค าแรกเป็นกริยาหลัก ค าหลังเป็นวิเศษณ์ขยาย
กริยา เช่น 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ 
 นามหลัก (ประธาน) + กลุ่มกริยาขยาย (กริยาหลัก + วิเศษณ์ขยายกริยา)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
นามหลัก    กลุ่มกริยาขยาย 
สุริยน    เยี่ยมพยับ 
    กริยาขยาย + วิเศษณ์ขยายกริยา 
สุริยน    เยี่ยม         พยับ 
    2.2.1.3  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ค ากริยาที่ตามมาเป็น
หน่วยขยาย และกลุ่มนามท้ายสุดเป็นหน่วยขยายของประธาน เช่น  

พระเจ้าบรมมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ 
 นามหลัก (ประธาน) + กริยาขยาย + กลุ่มนามขยายประธาน 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา       ส่วนเติมเต็มประธาน  
นามหลัก    กริยาขยายประธาน + กลุ่มนามขยายประธาน    
ทอง    กอง                    ก้อนใหญ่ 
           นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
ทอง    กอง                    ก้อน          ใหญ่ 
    2.2.1.4  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยค านามสองค า 
ค าวิเศษณ์หนึ่งค า ค านามค าสุดท้ายเป็นค าหลัก ค านามและค าวิเศษณ์สองค าแรกเป็นค าขยาย โดยที่ค า
วิเศษณ์แรกขยายค านามหลัง ตามด้วยค ากริยาเป็นหน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา เช่น  
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรรุตม์ธ ารง ฯ 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย(วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + นามหลัก) (ประธาน) +        
กริยาขยาย (กริยา) เช่น  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
ตรีเพ็ชรรุตม์       ธ ารง  
กลุ่มนามขยาย       +       นามหลัก  
ตรีเพ็ชร                  รุตม์  
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ตรี        เพ็ชร    รุตม์      ธ ารง 
    2.2.1.5  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นประธาน โดยกลุ่มค านาม
ประกอบด้วยหกค า โดยค านามสี่ค าแรกท าเป็นส่วนหลัก ซึ่งแบ่งออกเป็นกลุ่มค าสองค าแรกเป็นส่วนขยาย 
โดยค าแรกและค าที่สองให้ความหมายเดียวกันไม่มีค าใดขยายค าใด กลุ่มค าสองค าหลังเป็นส่วนหลัก โดย
ค าแรกเป็นค าขยายส่วนค าที่สองเป็นค าหลัก กลุ่มค านามสองค าท้ายในส่วนประธานเป็นส่ วนขยาย
ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม และค าท่ีสองเป็นค านามหลัก กริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย
ท าหน้าที่เป็นกริยา เช่น 
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สมเด็จพระมหิตลธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (นาม + นาม) + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย+ นาม
หลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)) (ประธาน) + กริยาขยาย (กริยา) 
หน่วยหลัก       หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน       ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก       กริยาขยาย 
มหิตลธิเบศรอดุลยเดช      วิกรม 
กลุ่มนามหลัก       +       กลุ่มนามขยาย 
มหิตลอธิเบศร  อดุลยเดช    
กลุ่มนามขยาย + กลุ่มนามหลัก วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก   
มหิตล  อธิเบศร    อดุลย        เดช 
นาม + นาม นามขยาย + นามหลัก 
มหิ     ตล      อธิบ                อิศร       อดุลย                      เดช  วิกรม 
   2.2.2  พระนามที่มีค ากริยาหรือกลุ่มกริยา ซึ่งค าในกลุ่มอาจมีวิเศษณ์ขยายกริยา ท าหน้าที่
เป็นหน่วยหลัก และค านามหรือกลุ่มนาม ซึ่งในกลุ่มอาจมีวิเศษณ์ขยายนาม ท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย โดย
มีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์แบบ กริยา – ประธาน, กริยา – กรรม, กริยา - ส่วนเติมเต็ม ดังต่อไปนี้   
    2.2.2.1  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นประธาน ประกอบด้วยค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนามค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร 
 กริยาหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ดิศ    วรกุมาร     
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ดิศ    วร        กุมาร 
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    2.2.2.2  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นกรรมประกอบด้วยสองค า ค านามค าแรกท าหน้าที่เป็นนามหลั ก ส่วนค าวิเศษณ์ค าหลัง
ท าหน้าที่ขยายค านาม เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักษณเลิศ 
 กริยาหลัก (กริยา) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก +วิเศษณ์ขยายนาม) (กรรม) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนกรรม 
กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย 
เฉลิม    ลักษณเลิศ    
    นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
เฉลิม    ลักษณ        เลิศ 
    2.2.2.3  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นกรรมประกอบด้วยสามค า ค านามค าแรกเป็นค าหลัก ส่วนสองค านั้นรวมกันเป็นกลุ่มค า
มาขยายค านามแรก ประกอบด้วยค าวิเศษณ์ขยายนามค าแรกเป็นค าขยาย ค านามค าหลังเป็นค าหลัก 
เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร 
 กริยาหลัก (กริยา) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม +        
นามหลัก)) (กรรม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนกรรม    
กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย     
เฉลิม    พลฑิฆัมพร             
    นามหลัก + กลุ่มนามขยาย   
    พล       ฑีฆัมพร 
            วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
เฉลิม    พล         ฑีฆ  อัมพร 
    2.2.2.4  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยายท าหน้าที่เป็นกรรมประกอบด้วยสองค า ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น  
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สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ฯ 
 กริยาหลัก (กริยา) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) (กรรม) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนกรรม 
กริยาหลัก   กลุ่มนามขยาย 
บ าราบ    ปรปักษ์ 
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
บ าราบ    ปร         ปักษ์  
    2.2.2.5  กลุ่มกริยาแรกเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา ประกอบด้วยสองค า ค าแรก
เป็นค าวิเศษณ์ขยายกริยา ค าที่สองเป็นกริยาหลัก จากนั้นเป็นค านามขยายที่ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม  
เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย 
 กลุ่มกริยาหลัก (วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก) (กริยา) + นามขยาย (ส่วนเติมเต็ม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนกริยา   ส่วนเติมเต็ม 
กลุ่มกริยาหลัก   นามขยาย 
พิสิฐสบ    สมัย 
วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก 
พิสิฐ        สบ  สมัย 
  2.2.3  พระนามที่มีค ากริยาหรือกลุ่มกริยาล าดับแรก เป็นหน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา และมี
ค านามหรือกลุ่มนามหลักล าดับท้าย เป็นหน่วยหลัก ท าหน้าที่เป็นประธาน  จ าแนกเป็น   
    2.2.3.1  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
หลัก ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค าขยาย ค าหลังเป็นค าหลัก ท าหน้าที่เป็นประธาน  เช่น 
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เจ้าฟ้า กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ 
 กริยาขยาย (กริยา) + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) (ประธาน)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กริยาขยาย   กลุ่มนามหลัก  
อนุรักษ์    เทเวศร์   
    นามหลัก + นามขยาย 
อนุรักษ์    เทว             อิศร 
    2.2.3.2  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วย
หลัก มีค านามสองค า ค าแรกเป็นค าขยายค าหลังเป็นค าหลัก  ท าหน้าที่เป็นประธาน เช่น 

สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าอภัยธิเบศร์ 
  กริยาขยาย (กริยา) + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) (ประธาน)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กริยาขยาย   กลุ่มนามหลัก  
อภัย    อธิเบศร์   
    นามขยาย + นามหลัก 
อภัย    อธิบ        อิศร  
    2.2.3.3  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกริยา กลุ่มนามที่ตามมามาเป็น
หน่วยหลักประกอบด้วยค านามสามค า ค าที่สามเป็นค าหลัก สองค าแรกเป็นค าขยาย โดยมีค าที่หนึ่งเป็น
ค าหลักและค าที่สองเป็นค าขยาย ท าหน้าที่เป็นประธาน เช่น  
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พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ 
 กริยาขยาย (กริยา) + กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย) + นามหลัก) 
(ประธาน)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กริยาขยาย   กลุ่มนามหลัก    
บริรักษ์    นรินทรฤทธิ์  
    กลุ่มนามขยาย       +  นามหลัก   
    นามขยาย + นามหลัก   
บริรักษ์      นร        อินทร   ฤทธิ์    
    2.2.3.4  กลุ่มกริยาแรกเป็นหน่วยขยาย ท าหน้าที่เป็นกริยา ประกอบด้วย ค าแรกเป็น
กริยาหลัก ค าหลังเป็นวิเศษณ์ขยายกริยา ค านามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก ท าหน้าที่เป็นประธาน เช่น  
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ 
 กลุ่มกริยาขยาย (กริยาหลัก + วิเศษณ์ขยายกริยา) + นามหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
ส่วนกริยา   ส่วนประธาน 
กลุ่มกริยาขยาย   นามหลัก 
ขจรจรัส    วงศ์ 
กริยาหลัก + วิเศษณ์ขยายกริยา  
ขจร        จรัส   วงศ 
   2.2.4  พระนามที่มีกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยาย และมีค ากริยาหรือกลุ่มกริยาที่ตามมาเป็น
หน่วยหลัก ดังต่อไปนี้ 
    2.2.4.1  พระนามที่มีกลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วย ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์
ขยายนาม ค าหลังเป็นค านามหลัก ท าหน้าที่เป็นส่วนเติมเต็ม และมีค ากริยาท่ีตามมาเป็นหน่วยหลัก ท า
หน้าที่เป็นกริยา เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กริยาขยาย (กริยา) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนเติมเต็ม   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กริยาขยาย 
สรรพสิทธิ   ประสงค์ 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
สรรพ        สิทธิ    ประสงค์ 
    2.2.4.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่เป็นกรรม ประกอบด้วยค านามสองค า 
ค าแรกเป็นนามหลัก ค าที่สองเป็นนามขยาย กลุ่มกริยาที่ตามมาเป็นหน่วยหลักท าหน้าที่เป็นกริยา
ประกอบด้วยค าสองค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายกริยา ค าที่สองเป็นกริยาหลัก  เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย)(กรรม) + กลุ่มกริยาหลัก (วิเศษณ์ขยายกริยา + 

กริยาหลัก) (กริยา) 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก   
ส่วนกรรม   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มกริยาขยาย 
นครสวรรค์   วรพินิต 
นามหลัก + นามขยาย  วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก 
นคร           สวรรค์   วร        พินิต 
   2.2.5  พระนามที่มีค านาม กริยา และวิเศษณ์ ประกอบกันแต่มิได้มีความสัมพันธ์ทาง
ไวยากรณ์ในรูปแบบประโยค เป็นไปแต่เพียงความสัมพันธ์กับแบส่วนหลักส่วนขยายเท่านั้น แบ่งได้เป็น   
    2.2.5.1  ค ากริยา ไม่ได้มีหน้าที่เป็นกริยา แต่มีหน้าที่ขยายค านามเพียงเท่านั้น มี
ดังต่อไปนี้ 
     2.2.5.1.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสองค าค านามค าแรกเป็น
ค าหลัก ค ากริยาค าที่สองเป็นค าขยาย ถัดจากนั้นเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม เช่น  
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พระเจ้าเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์ร าไพ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + กริยาขยาย) + วิเศษณ์ขยายนาม เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   วิเศษณ์ขยายนาม 
อรประพันธ์   ร าไพ  
นามหลัก + กริยาขยายนาม  
อร      ประพันธ์   ร าไพ 
     2.2.5.1.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็น
ค าหลักค าหลังเป็นค าขยาย กลุ่มนามขยายที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสองค า ค าแร กเป็น
ค ากริยาขยายนาม ค านามที่สองเป็นนามหลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ฯ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) +  กลุ่มนามขยาย (กริยาขยาย + นามหลัก)   
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
ส่วนประธาน   ส่วนกริยา 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มกริยาขยาย 
นราธิป    ประพันธ์พงศ์ 
นามหลัก + นามขยาย  กริยาขยายนาม + นามหลัก          
นร              อธิป     ประพันธ์       พงศ์  
    2.2.5.2  ค ากริยามีหน้าที่เป็นกริยา และมีส่วนเติมเต็มตามมา แต่สองส่วนที่กล่าวถึงนี้
รวมกันเป็นค านามค าหนึ่งซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายในกลุ่มนามหลัก เพียงเท่านั้น ดังต่อไปนี้ 
     2.2.5.2.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นกริยาหลัก
และค าที่สองเป็นนามขยาย รวมกันเป็นกลุ่มค าขยายค าที่สามซึ่งเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่สองเป็นหน่วย
ขยายประกอบด้วยสองค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นนามหลัก เช่ น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (กริยาหลัก + นามขยาย) + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย 
(วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย   
ชุมพรเขตร   อุดมศักด์ิ  
กลุ่มนามขยาย    +    นามหลัก วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ชุมพร          เขตร อุดม        ศักด์ิ 
กริยาหลัก + นามขยาย 
ชุม        พร        เขตร อุดม        ศักด์ิ 
    2.2.5.3  กลุ่มกริยาเป็นหน่วยหลัก แต่เป็นกริยาท่ีมีเพียงค านามมาเป็นหน่วยขยาย มีได้
มีประธาน มีกรรม หรือส่วนเติมเต็มแต่อย่างใด ดังต่อไปนี้ 
     2.2.5.3.1  ค านามค าแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่ขยายกลุ่มกริยา ซึ่งในกลุ่มค า
กริยาประกอบด้วยค าสองค า ค าแรกคือค าวิเศษณ์ขยายกริยาเป็นค าขยาย ค ากริยาค าที่สองเป็นค าหลัก 
เช่น 

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดสวาดิ 
 นามขยาย (นาม + กลุ่มกริยาหลัก (วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก) 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
นามขยาย   กลุ่มกริยาหลัก 
ศรี    สุดสวาสดิ 
    วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก 
ศรี    สุด        สวาดิ 
  2.3  พระนามที่ประกอบไปด้วยค านามและค าวิเศษณ์  โดยมีหน่วยหลักหน่วยขยาย จ าแนกได้ 
เป็น 
   2.3.1  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก ค านามหรือกลุ่มนาม  ค าวิเศษณ์ขยายนาม หรือ กลุ่ม
วิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 

2.3.1.1  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก ค าวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วย  
ขยาย เช่น 
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พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ 
 นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    วิเศษณ์ขยายนาม 
มงคล    เลิศ 
    2.3.1.2  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย โดยกลุ่ม
ค านามประกอบด้วย ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองเป็นค านามหลัก  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนงค์นพคุณ 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย    
อนงค์    นพคุณ 
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
อนงค์    นพ         คุณ 
    2.3.1.3  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย โดยกลุ่ม
ค านามประกอบด้วยค าแรกเป็นค านามหลักและค าหลังเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม เช่น 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
ทีปังกร    รัศมีโชติ 
    นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
ทีปังกร    รัศมี            โชติ 
    2.3.1.4  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วย
สามค า ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลักโดยมีค าที่สามขยาย
ค าที่สอง เช่น 
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พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดาจ ารัสแสงสี 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก(นามหลัก + นามขยาย))  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
ธิดา    จ ารัสแสงสี   
    วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
    จ ารัส       แสงสี 
           นามหลัก + นามขยาย 
ธิดา    จ ารัส                   แสง            สี 
    2.3.1.5  ค านามแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสาม
ค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลัก โดยค าที่สองเป็นนามหลัก 
และค าที่สามเป็นวิเศษณ์ขยายนาม เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิชัยมหินทโรดม 
 นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + วิเศษณ์ขยาย
นาม))  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มนามขยาย                                   
พิชัย    มหินทโรดม   
    วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
    มห       อินทโรดม  
                      นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
พิชัย    มห        อินทร       อุดม 
    2.3.1.6  ค านามแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มวิเศษณ์ถัดมาเป็นหน่วยขยาย โดยกลุ่มค า
วิเศษณ์ประกอบด้วยค าวิเศษณ์แรกเป็นค าหลัก ค าวิเศษณ์หลังเป็นค าขยาย เช่น  
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี 
นามหลัก + กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม (วิเศษณ์หลัก + วิเศษณ์ขยาย) 

หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม 
นงคราญ    อุดมดี 
    วิเศษณ์หลัก + วิเศษณ์ขยาย 
นงคราญ    อุดม           ดี  
    2.3.1.7  ค านามค าแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 
โดยประกอบด้วยวิเศษณ์สองค าท่ีมีความหมายเหมือนกันไม่มีค าใดเป็นส่วนหลักหรือส่วนขยาย เช่น  

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส 
 นามหลัก + กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม (วิเศษณ์ + วิเศษณ์) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
นามหลัก    กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม 
รัชนี    แจ่มจรัส 
    วิเศษณ์ + วิเศษณ์ 
รัชนี    แจ่ม     จรัส 
   2.3.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ค าวิเศษณ์ กลุ่มวิเศษณ์หรือกลุ่มนามที่ตามมาเป็น
หน่วยขยาย มีดังนี้ 
    2.3.2.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ค าวิเศษณ์ที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย มีดังต่อไปนี้  
     2.3.2.1.1  กลุม่นามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วย ค านามค าแรกเป็นค าขยาย 
ค านามค าที่สองเป็นค าหลัก ค าวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนกวรรณเลขา 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + วิเศษณ์ขยายนาม 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   วิเศษณ์ขยายนาม 
กนกวรรณ   เลขา 
นามขยาย + นามหลัก   
กนก        วรรณ  เลขา 
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     2.3.2.1.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็น
ค าหลัก ค าหลังเป็นค าขยาย ค าวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + วิเศษณ์ขยายนาม  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   วิเศษณ์ขยายนาม 
พวงสร้อย   สอางค์ 
นามหลัก + นามขยาย   
พวง       สร้อย     สอางค์                      
     2.3.2.1.3  กลุ่มนามแรกเป็นส่วนหลักประกอบด้วยสองค า ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์
ขยายนาม ค าหลังเป็นค านามหลัก จากนั้นตามด้วยค าวิเศษณ์เป็นหน่วยขยาย เช่น  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตร 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + วิเศษณ์ขยายนาม เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   วิเศษณ์ขยายนาม 
สุทธวงศ์    วิจิตร 
วิเศษณข์ยายนาม + นามหลัก  
สุทธ        วงศ์   วิจิตร 
    2.3.2.2  กลุ่มค านามแรกเป็นหน่วยหลัก ค านามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย มีดังต่อไปนี้  
     2.3.2.2.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก โดยกลุ่มนามประกอบด้วยค าวิเศษณ์ค าแรก
เป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค านามค าหลังเป็นค าหลัก ตามด้วยค านามที่เป็นหน่วยขยาย เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรศักด์ิกัลยาวดี  
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) +นามขยาย 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   นามขยาย 
สุนทรศักด์ิ   กัลยาวดี 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก  
สุนทร        ศักด์ิ  กัลยาวดี 
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    2.3.2.3  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามหรือกลุ่มวิเศษณ์ที่ตามมาเป็นหน่วย
ขยาย มีดังต่อไปนี้ 
     2.3.2.3.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามหลัก ค าหลัง
เป็นนามขยาย ตามด้วยกลุ่มนามหลังเป็นหน่วยขยาย ซึ่งกลุ่มค านามหลัง ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์
ขยายนาม ค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
จันทรมณฑล   โสภณภควดี 
นามหลัก + นามขยาย  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
จันทร       มณฑล  โสภณ        ภควดี 
     2.3.2.3.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นค านามหลัก ค าหลัง
เป็นค านามขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลัง
เป็นค านามหลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
อรพินทุ์    เพ็ญภาค 
นามหลัก + นามขยาย  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
อร      พินทุ์   เพ็ญ        ภาค 
     2.3.2.3.3  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วย ค านามแรกเป็นค าหลัก 
ค านามหลังเป็นค าขยาย ตามด้วยกลุ่มนามขยายประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าหลัก ค าวิเศษณ์ขยาย
นามที่ตามมาเป็นค าขยาย เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ศรีสิทธิ    ธงไชย 
นามขยาย + นามหลัก  นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
ศรี        สิทธิ   ธง               ไชย 
     2.3.2.3.4  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วย ค าแรกเป็นนามขยาย ค าหลัง
เป็นนามหลัก กลุ่มนามที่สองเป็นหน่วยขยายประกอบด้วย ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นนาม
หลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
บัณฑวรรณ   วโรภาส 
นามขยาย + นามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
บัณฑร        วรรณ  วร        โอภาส 
     2.3.2.3.5  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค านามสองค า ค าแรกเป็นค า
ขยายค าหลักเป็นค าหลัก กลุ่มวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบ ด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์
ขยายวิเศษณ์ ค าที่สองเป็นวิเศษณ์หลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ + วิเศษณ์หลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม 
สมัยวุฒิ    วโรดม 
นามขยาย + นามหลัก  วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ + วิเศษณ์หลัก 
สมัย        วุฒิ   วร            อุดม 
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     2.3.2.3.6  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค าแรกเป็นนามขยาย ค าหลัง
เป็นนามหลัก กลุ่มวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยวิเศษณ์ที่ต่างขยายนามหลั ก 
ทั้งคู่ เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม (วิเศษณ์ขยายนาม + วิเศษณ์
ขยายนาม)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม 
บดินทร    ไพศาลโสภณ 
นามหลัก + นามขยาย  วิเศษณ์ขยายนาม + วิเศษณ์ขยายนาม 
บดิ       อินทร  ไพศาล           โสภณ 
     2.3.2.3.7  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกและค าหลังมี
ความหมายเหมือนกัน ไม่มีค าหลักหรือค าขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรก
เป็นวิเศษณ์ขยายนามและค าหลังเป็นนามหลัก เช่น 

สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช ฯ 
  กลุ่มนามหลัก (นาม + นาม) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
มหิดล    อดุลยเดช 
นาม + นาม   วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
มหิ ดล   อดุลย        เดช 
     2.3.2.3.8  กลุม่นามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าหลัก ค า
วิเศษณ์ขยายนามค าหลังเป็นค าขยาย ตามด้วยกลุ่มนามขยายประกอบด้วย ค านามแรกเป็นค าขยาย 
ค านามค าหลังเป็นค าหลัก เช่น 
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พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
นรเศรษฐ    สุริยลักษณ์ 
นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม นามขยาย + นามหลัก 
นร       เศรษฐ  สุริย        ลักษณ์ 
     2.3.2.3.9  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็น
วิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นนาม
ขยายค าหลังเป็นนามหลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุพงศ์รัชสมโภช 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
อรุพงศ์    รัชสมโภช 
นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม นามขยาย + นามหลัก 
อรุ       พงศ์   รัช        สมโภช 
     2.3.2.3.10  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม 
ค าที่สองเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นนามหลักค าที่สองเป็น
นามขยาย เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี  
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + นามขยาย)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
วิมลนาค    นพีสี 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก นามหลัก + นามขยาย 
วิมล       นาค  นพ       อิสี 
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     2.3.2.3.11  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม 
ค าหลังเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นนามหลักและค าหลังเป็น
วิเศษณ์ขยายนาม เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + วิเศษณ์ขยาย
นาม) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
มเหศวร    ศิววิลาส 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
มห        อิศวร  ศิว     วิลาส 
     2.3.2.3.12  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม
ค าหลังเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค า
หลังเป็นนามหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นาม
หลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
จิรประวัติ    วรเดช 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
จิร        ประวัติ วร        เดช 
    2.3.2.4  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนามหรือกลุ่มวิเศษณ์ขยายนามที่ตามมาเป็น
หน่วยขยาย โดยค าทั้งหมดที่น ามาประกอบกันมีจ านวนมากกว่ากลุ่มละสองค าขึ้นไปในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
หรือทั้งสองกลุ่ม 
     2.3.2.4.1  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าขยาย 
ค านามหลังเป็นค าหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายซึ่งประกอบด้วยสามค า ค า วิเศษณ์ขยายนาม 
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แรกเป็นหน่วยขยาย ค านามสองค าหลังซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มค าหลัก ซึ่งมีค าแรกเป็นค าขยาย ค าที่สองเป็น
ค าหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมาร 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
(นามขยาย + นามหลัก))  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย   
อิศรวงศ์    วรราชกุมาร   
นามขยาย + นามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
อิศร        วงศ์    วร        ราชกุมาร 
            นามขยาย + นามหลัก 
อิศร       วงศ์     วร        ราช              กุมาร 
     2.3.2.4.2  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค าค านามสองค าแรก
รวมกันเป็นหนึ่งกลุ่มค าหลักประกอบด้วยค าแรกเป็นค าขยายและค าที่สองเป็นค าหลัก ค าวิเศษณ์ที่ตามมา
ขยายกลุ่มนามดังกล่าว กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายซึ่งประกอบด้วยค าวิเศษณ์ขยายนามและนาม
หลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณพิมลรัตนาวดี 
  กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + วิเศษณ์ขยายนาม) + กลุ่มนามขยาย 
(วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก     หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก     กลุ่มนามขยาย 
ศิราภรณ์โสภณ     พิมลรัตนาวดี 
กลุ่มนามหลัก  +  วิเศษณ์ขยายนาม  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
 ศิราภรณ์     โสภณ   พิมล        รัตนาวดี 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก  
ศิร              อาภรณ์   โสภณ   พิมล        รัตนาวดี 
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     2.3.2.4.3  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นนามขยาย 
ค าที่สองและค าท่ีสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลัก โดยมีค าที่สองเป็นนามขยายค าที่สามเป็นนามหลัก กลุ่ม
นามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนามค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์
ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ศรีสัชนาลัย   สุรกัญญา 
นามขยาย + กลุ่มนามหลัก วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ศรี        สัชนาลัย   สุร        กัญญา 
 นามขยาย + นามหลัก 
ศรี   สัชน            อาลัย    สุร        กัญญา 
     2.3.2.4.4  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์
ขยายนาม ค านามสองค าหลังรวมกันเป็นกลุ่มค าหลักประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าขยายและค านาม
หลังเป็นค าหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายโดยมีค านามแรกเป็นค าขยายและค านามหลังเป็น
ค าหลัก เช่น 

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก(นามขยาย + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย 
(นามขยาย + นามหลัก)  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก    กลุ่มนามขยาย  
วรวุฒิอาภรณ์    ราชกุมาร 
วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก  นามขยาย + นามหลัก 
 วร        วุฒิอาภรณ์            ราช        กุมาร 
              นามขยาย + นามหลัก 
 วร     วุฒิ         อาภรณ์       ราช             กุมาร 
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     2.3.2.4.5  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า สองค าแรกรวมกันเป็น
กลุ่มนามหลักประกอบด้วยค าแรกเป็นค าขยาย ค าหลังเป็นค าหลัก ค าที่สามเป็นค านามขยายสองค าแรก 
กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย มีค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  

สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ฯ 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์
ขยายนาม + นามหลัก) เช่น 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
ภาณุพันธุวงศ          วรเดช 
กลุ่มนามหลัก   +   นามขยาย วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ภาณุพันธุ      วงศ   วร        เดช 
นามขยาย + นามหลัก 
ภาณุ        พันธุ     วงศ   วร        เดช 
     2.3.2.4.6  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นนามขยาย 
ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลัก โดยค าที่สองเป็นวิเศษณ์ขยายนาม และค าที่สามเป็นนามหลัก 
กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายโดยมีค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนามและค าที่สองเป็นนามหลัก  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช 
 กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย 
(วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
นครไชยศรี          สุรเดช 
นามขยาย + กลุ่มนามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
นคร        ไชยศรี           สุร                 เดช 
         วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
นคร            ไชย                 ศรี                  สุร     เดช 
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     2.3.2.4.7  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค าค านามแรกเป็นค าหลัก 
ค านามที่สองและค านามที่สามรวมกันเป็นกลุ่มค าขยาย โดยค าแรกเป็นค าขยายและค าหลังเป็นค าหลัก 
กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนามค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดลวิมลประภาวดี 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + (กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์
ขยายนาม + นามหลัก) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
นิภานภดล   วิมลประภาวดี 
นามหลัก + กลุ่มนามขยาย  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก  
นิภา      นภดล  วิมล       ประภาวดี   
 นามขยาย + นามหลัก  
นิภา  นภ        ดล  วิมล        ประภาวดี 
     2.3.2.4.8  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์
ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลัก มีค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนามและค าหลังเป็นนาม
หลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและ
ค าที่สามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลัก มีค าแรกเป็นนามขยายส่วนค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดี 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)) + กลุ่มนาม
ขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก)) 
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก    กลุ่มนามขยาย   
สุทธาทิพยรัตน์    สุขุมขัตติยกัลยาวดี 
วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
สุทธา       ทิพยรัตน์  สุขุม   ขัตติยกัลยาวดี 
 วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก    นามขยาย + นามหลัก       
สุทธา      ทิพย                        รัตน์ สุขุม   ขัตติย         กัลยาวดี 
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     2.3.2.4.9  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค า ค าแรกและค าที่สอง
รวมกันเป็นกลุ่มค าขยายค าที่สาม โดยกลุ่มค าขยายประกอบด้วย ค าแรกเป็นค านามหลัก ค าหลังเป็นค า
วิเศษณ์ขยายนาม กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสามค า ค าแรกและค าที่สองเป็นกลุ่มค า
ขยายค าที่สาม โดยกลุ่มค าขยายประกอบด้วยค าแรกเป็นค านามขยาย ค าหลังเป็นค านาม หลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์สุนทรศักด์ิกัลยาวดี  
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม) + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย 
(กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) + นามหลัก)) 
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก    กลุ่มนามขยาย  
ศรวีิไลยลักษณ์    สุนทรศักด์ิกัลยาวดี 
กลุ่มนามขยาย       +        นามหลัก  กลุ่มนามขยาย + นามหลัก 
ศรีวิไลย         ลักษณ์  สุนทรศักด์ิ   กัลยาวดี 
นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม  นามขยาย + นามหลัก      
ศรี       วิไลย      ลักษณ์   สุนทร        ศักด์ิ   กัลยาวดี 
     2.3.2.4.10  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสามค า สองค าแรกรวมกัน
เป็นกลุ่มนามหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นนามหลัก ส่วนค าที่สามเป็น
วิเศษณ์ขยายกลุ่มนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยสามค า สองค าแรกรวมเป็น
กลุ่มนามหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นนามหลัก ส่วนค าที่สามเป็นนาม
ขยายกลุ่มนามหลัก เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวมาลย์นฤมลสรรพสกนธ์กัลยาณี 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + วิเศษณ์ขยายนาม) + กลุ่มนาม
ขยาย (กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + นามหลัก) 
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก     กลุ่มนามขยาย 
เยาวมาลย์นฤมล    สรรพสกนธ์กัลยาณี 
กลุ่มนามหลัก    +      วิเศษณ์ขยายนาม กลุ่มนามขยาย           +             นามหลัก 
เยาวมาลย์                  นฤมล  สรรพสกนธ์        กัลยาณี 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
เยาว        มาลย์    นฤมล   สรรพ        สกนธ์     กัลยาณี 
     2.3.2.4.11  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าสามค า ค าแรกเป็นนาม
หลัก ค าที่สองเป็นวิเศษณ์ขยายค าที่สาม รวมเป็นกลุ่มนามขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 
ประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นนามขยาย ค าที่สองเป็นนามหลัก รวมกันเป็นกลุ่มค า ขยายค าที่สามซึ่ง
เป็นนามหลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา สิรินิภาพรรณวดี 
 กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย 
(นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก))  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก   กลุ่มนามขยาย 
มาลินีนพดารา   สิรินิภาพรรณวดี 
นามหลัก + กลุ่มนามขยาย  นามขยาย + กลุ่มนามหลัก 
มาลินี      นพดารา  สิริ        นิภาพรรณวดี 
 นามขยาย + นามหลัก         วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก                            
มาลินี     นพ              ดารา สิริ         นิภา         พรรณวดี 
     2.3.2.4.12  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม 
ค าที่สอง ค าที่สาม และค าที่สี่รวมเป็นกลุ่มค าหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามขยายค าที่สองและค าท่ี
สาม ส่วนค าที่สองเป็นค านามขยายค าที่สามซึ่งเป็นค านามหลัก กลุ่มนามที่สองเป็นหน่วยขยาย
ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามขยายและค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น  
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + 
นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นามหลัก) เช่น 
หน่วยหลัก     หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก     กลุ่มนามขยาย 
พิเศษศรีสุขสวัสดิสุข    วัฒนวิชัย 
วิเศษณ์ขยายนาม+ กลุ่มนามหลัก    นามขยาย + นามหลัก 
พิเศษ       ศรีสวัสดิสุข   วัฒน        วิไชย  
         นามขยาย + กลุ่มนามหลัก 
                         ศรี          สวัสดิสุข 
   นามขยาย + นามหลัก 
พิเศษ  ศรี           สวัสดิ          สุข   วัฒน        วิไชย 
     2.3.2.4.13  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า ค าแรกเป็นวิเศษณ์
ขยายนาม ค านามที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มค า โดยค านามแรกเป็นค าหลัก  ค านามหลังเป็นค าขยาย 
กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยสี่ค า ค านามแรกเป็นค าขยาย อีกสามค ารวมเป็นกลุ่มค า
ประกอบด้วย ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมกันเป็นอีกกลุ่มค า โดยมีค า แรกเป็นนาม
ขยาย ค าที่สองเป็นนามหลัก เช่น 
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 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย)) + กลุ่มนามขยาย 
(นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก)) 
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก    กลุ่มนามขยาย 
บรมโอรสาธิราช    สยามมกุฏราชกุมาร                                 
วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก  นามขยาย + กลุ่มนามหลัก  
บรม       โอรสาธิราช  สยาม        มกุฎราชกุมาร 
  นามหลัก + นามขยาย       วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
  โอรส       อธิราช                  มกุฎ                      ราชกุมาร 
        นามขยาย + นามหลัก 
บรม  โอรส       อธิราช สยาม         มกุฎ            ราช              กุมาร 
     2.3.2.4.14  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักมีค านามสี่ค า สองค าแรกเป็นกลุ่มค าหลัก 
มีค าแรกเป็นค าหลักและค าหลังเป็นค าขยาย สองค าหลังเป็นกลุ่มค าขยายมีค าแรกเป็นค าขยายค าหลัง
เป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยค าสี่ค า ค านามแรกเป็นหน่วยขยายอีกสามค ารวม
เป็นกลุ่มค าหลัก ประกอบด้วย ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มค าหลัก 
โดยมีค าแรกเป็นนามขยายค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + นาม
หลัก)) + กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุม่นามหลัก (นามขยาย + 
นามหลัก))  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
กลุ่มนามหลัก         กลุ่มนามขยาย  
เทพรัตน ราชสุดา    สยามบรมราชกุมารี   
กลุ่มนามหลัก  +       กลุ่มนามขยาย นามขยาย + กลุ่มนามหลัก 
เทพรัตน            ราชสุดา  สยาม           บรมราชกุมารี 
นามหลัก + นามขยาย  นามขยาย + นามหลัก   วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนาม 
เทพ       รัตน           ราช              สุดา           บรม               ราชกุมารี 
        นามขยาย + นามหลัก 
เทพ       รัตน           ราช  สุดา      สยาม    บรม  ราช              กุมารี 
     2.3.2.4.15  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยสี่ค า ค าแรกและค าที่สองรวม
เป็นกลุ่มค าหลักมีค าแรกเป็นค านามขยาย และค าหลังเป็นค านามหลัก ส่วนค าที่สามและค าที่สี่รวมกัน
เป็นกลุ่มค าขยาย โดยมีค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม และค าหลังเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่สองเป็นหน่วย
ขยาย ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่สองและสามรวมเป็นกลุ่มนามหลักโดยมีค าที่แรก
เป็นค านามขยาย และค าหลังเป็นค านามหลัก เช่น  
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
 กลุ่มนามหลัก (กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + 
นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุม่นามหลัก (นามขยาย + นามหลัก))  
หน่วยหลัก     หน่วยขยาย  
กลุ่มนามหลัก     กลุ่มนามขยาย 
จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์    อัครราชกุมารี 
กลุ่มนามหลัก     +       กลุ่มนามขยาย  วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
จุฬาภรณ์                  วลัยลักษณ์        อัคร       ราชกุมารี 
นามขยาย + นามหลัก  วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก                                นามขยาย + นามหลัก 
จุฬา        อาภรณ์    วลัย              ลักษณ์      อัคร             ราช       กุมาร   
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     2.3.2.4.16  กลุ่มนามแรกเป็นหน่วยหลักประกอบด้วยสามค า โดยมีค าแรกเป็น
วิเศษณ์ขยายนาม ค านามที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มค าหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นค าขยาย ค าหลัง
เป็นค าหลัก กลุ่มนามหลังเป็นหน่วยขยายประกอบด้วยห้าค า โดยสามค าแรกรวมเป็นกลุ่มค าขยาย มีค า
แรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ส่วนค าที่สองและสามรวมกันเป็นกลุ่มนามหลักที่มีค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยาย
นามและค าหลังเป็นนามหลัก กลุ่มค าสุดท้ายรวมกันเป็นกลุ่มนามหลักมีค าแรกเป็นค านามขยาย ค าที่สอง
เป็นค านามหลัก เช่น 
 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 
 กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก)) + กลุ่มนามขยาย 
(กลุ่มนามขยาย (นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย 
+ นามหลัก) 
หน่วยหลัก      หน่วยขยาย  
กลุ่มนามหลัก      กลุ่มนามขยาย     
สุทธาสินีนาฏ      ปิยมหาราชปดิวรัดา 
วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก       กลุ่มนามขยาย  +         กลุ่มนามหลัก 
สุทธา       สินีนาฏ    ปิยมหาราช              ปดิวรัดา 
      นามขยาย + นามหลัก     นามขยาย + กลุ่มนามหลัก  นามขยาย + นามหลัก 
         สินี              นาฏ    ปิย          มหาราช   ปดิ        วรัดา 
            วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก            
สุทธา          สินี            นาฏ   ปิย             มหา             ราช           ปดิ         วรัดา 
   2.3.3  ค านามหรือค าวิเศษณ์กลุ่มค านามหรือกลุ่มค าวิเศษณ์แรกเป็นหน่วยขยาย ค า
วิเศษณ์ กลุ่มค าวิเศษณ์หรือกลุ่มค านามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก มีดังนี้ 
     2.3.3.1  ค าวิเศษณ์แรกเป็นหน่วยขยายค านามหลังเป็นหน่วยหลัก เช่น  

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักด์ิ 
 วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   นามหลัก 
ประเสริฐ    ศักด์ิ 
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    2.3.3.2   กลุ่มวิเศษณ์ขยายนามค าแรกเป็นหน่วยขยายท าหน้าที่ขยายค านามหลัก โดย
กลุ่มวิเศษณ์ประกอบด้วยค าวิเศษณ์สองค า ค าวิเศษณ์แรกเป็นค าขยาย ค าวิเศษณ์ค าที่สองเป็นค าหลัก 
ค านามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา 
 กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม (วิเศษณ์ขยาย + วิเศษณ์หลัก) + นามหลัก 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มวิเศษณ์ขยายนาม  นามหลัก 
วรเสรฐ    สุดา 
วิเศษณ์ขยาย + วิเศษณ์หลัก  
วร   เสรฐ  สุดา 
    2.3.3.3  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก 
ประกอบด้วยสองค า ไม่มีค าใดขยายค าใดเพราะทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกัน เช่น 

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นาม + นาม)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
อานันท    มหิดล   
    นาม + นาม 
อานันท    มหิ      ดล 
    2.3.3.4  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาท าเป็นหน่วยหลัก โดย
กลุ่มค านามประกอบด้วยค าแรกเป็นนามขยาย ค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลมาศมาลี 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
วิมล    มาศมาลี 
    นามขยาย + นามหลัก 
วิมล    มาศ        มาลี 
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    2.3.3.5  ค าวิเศษณ์ขยายนามค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก 
ประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าหลัก ค านามหลังค าขยาย เช่น  

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
สุนันทา    กุมารีรัตน์ 
    นามหลัก + นามขยาย 
สุนันทา    กุมารี       รัตน์ 
    2.3.3.6  กลุ่มนามค าแรกเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนาม ค า
หลังเป็นนามหลัก กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก ประกอบด้วยค าแรกเป็นค านามหลักค าหลังเป็น
ค านามขยาย เช่น 

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 
 กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   กลุ่มนามหลัก 
เสาวภาคย์   นารีรัตน์ 
วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก นามหลัก + นามขยาย 
เสาว        ภาคย์ นารี       รัตน์ 
    2.3.3.7  กลุ่มนามค าแรกเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยค านามแรกเป็นค าหลัก ค า
วิเศษณ์ค าหลังเป็นค าขยาย ค านามที่ตามมาเป็นค าหลัก  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ 
  กลุ่มนามขยาย (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม) + นามหลัก เช่น 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มนามขยาย   นามหลัก 
ศรีเสาวภา   องค์ 
นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม  
ศรี        เสาวภา  องค์ 
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    2.3.3.8  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก 
ประกอบด้วยค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าที่หลังเป็นค านามหลัก เช่น  
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพัทธ์พิสิษฐพงษ์ 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม    กลุ่มนามหลัก 
นิพัทธ์    พิสิษฐพงษ์ 
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก  
นิพันธ์    พิสิษฐ        พงษ์ 
    2.3.3.9  กลุ่มวิเศษณ์แรกท าหน้าที่เป็นหน่วยขยายประกอบด้วย ค าแรกและค าที่สอง
เป็นค าวิเศษณ์ ต่างขยายค านามที่ตามมาทั้งคู่ เช่น  
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา 
 กลุ่มวิเศษณ์ขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + วิเศษณ์ขยายนาม) + นามหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มวิเศษณ์ขยาย   นามหลัก 
สุทธวิไลย   ลักษณา 
วิเศษณ์ + วิเศษณ์   
สุทธ    วิไลย   ลักษณา 
    2.3.3.10  ค าวิเศษณ์แรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามหลักที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก 
ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามหลัก ค าที่สองเป็นวิเศษณ์ขยายนาม เช่น  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม) 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
สุทธ    สิริโสภา 
    นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
สุทธ    สิริ       โสภา 
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    2.3.3.11  ค านามค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลักประกอบด้วย
ค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนามค าหลังเป็นค านามหลัก  เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ 
 นามขยาย + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
นามขยาย   กลุ่มนามหลัก   
ศรี    สุนทรเทพ 
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ศรี         สุนทร        เทพ 
    2.3.3.12  ค าวิเศษณ์ขยายนามค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก
ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายนามและค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก  
ถาวร    วรยศ 
    วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก 
ถาวร    วร        ยศ 
    2.3.3.13  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก กลุ่มนาม
ประกอบด้วยค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายค าที่หนึ่งและค าที่สอง ค าที่หนึ่ งและค าท่ีสองรวมกันเป็นกลุ่มนาม
หลัก โดยมีค าแรกเป็นนามขยาย และค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  
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พระอรรคชายาเธอ กรมขุนอัครวรราชกัลยา 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นาม
หลัก))  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
อัคร    วรราชกัลยา 
    วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
     วร       ราชกัลยา 
      นามขยาย + นามหลัก  
อัคร                         วร        ราช        กัลยา 
    2.3.3.14  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก 
ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามหลักค าหลังเป็นวิเศษณ์ขยายนาม เช่น 

กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ  
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม)  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
บวร    วิไชยชาญ 
    นามหลัก + วิเศษณ์ขยายนาม 
บวร    วิไชย       ชาญ 
    2.3.3.15  ค าวิเศษณ์ขยายนามค าแรกเป็นหน่วยขยาย กลุ่มนามที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก
ประกอบด้วยค าแรกเป็นนามขยายค าหลังเป็นนามหลัก เช่น  

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ 
 วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (นามขยาย + นามหลัก) เช่น 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายนาม   กลุ่มนามหลัก 
พิจิตร    เจษฎ์จันทร์   
    นามขยาย + นามหลัก 
พิจิตร    เจษฎ์        จันทร์ 
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   2.3.4  พระนามทีมีกลุ่มค าสามกลุ่ม ดังนี้ 
    2.3.4.1  กลุ่มนามสามกลุ่มต่างมีความหมายคล้ายกันไม่มีกลุ่มใดขยายกลุ่มใด กลุ่มที่
หนึ่งประกอบด้วยค าแรกเป็นค าวิเศษณ์ขยายนาม ค าหลังเป็นค านามหลัก กลุ่มนามที่สองประกอบด้วยค า
แรกเป็นค าวิเศษณ์วิเศษณ์ขยายนามค าหลังเป็นค านามหลัก กลุ่มนามที่สามประกอบด้วยค าแรกเป็น
ค านาม ค าหลังค านาม เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ 
 กลุ่มนาม ( วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่มนาม (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) + กลุ่ม
นาม (นาม + นาม) เช่น 
   กลุ่มที่ 1  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
วิเศษณ์ขยายนาม     นามหลัก 
มห     อิศวร   
   กลุ่มที่ 2  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
วิเศษณ์ขยายนาม    นามหลัก  
วร     อินทร 
   กลุ่มที่ 3 
หน่วยนาม    หน่วยนาม 
นาม     นาม 
ราม     อิศเรศ 
3. พระนามที่ไม่มีค านามเป็นส่วนประกอบมีเพียงค ากริยาและค าวิเศษณ์เป็นส่วนประกอบ โดยมีหน่วย
หลักและหน่วยขยาย จ าแนกได้เป็น 
  3.1  พระนามที่มีค ากริยาและค าวิเศษณ์เป็นส่วนประกอบ 
   3.1.1  ค ากริยาหรือค าวิเศษณ์แรกเป็นหน่วยหลัก ค าวิเศษณ์หรือกลุ่มค ากริยาท่ี ตามมาเป็น
หน่วยขยาย มีดังต่อไปนี้ 
    3.1.1.1  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลัก ค าวิเศษณ์ขยายกริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย  
เช่น 
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  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสถิตย์สถาพร 
  กริยาหลัก + วิเศษณ์ขยายกริยา  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กริยาหลัก   วิเศษณ์ขยายกริยา 
สถิตย์    สถาพร 
    3.1.1.2  ค าวิเศษณ์ค าแรกเป็นหน่วยหลัก ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต 
 วิเศษณ์หลัก + กริยาขยาย  
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
วิเศษณ์หลัก   กริยาขยาย 
ไชยา    อนุชิต 
    3.1.1.3  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มกริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วย
ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายกริยา ค าหลังเป็นกริยาหลัก เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ 
 กริยาหลัก + กลุ่มกริยาขยาย (วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก) 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กริยาหลัก   กลุ่มกริยาขยาย 
เขจร    จิรปะดิษฐ     
    วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก 
เขจร    จิร        ประดิษฐ 
   3.1.2  ค าหรือกลุ่มค าวิเศษณ์ขยายกริยาแรกเป็นหน่วยขยาย ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วย
หลัก จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
    3.1.2.1  ค าวิเศษณ์ขยายกริยาค าแรกเป็นหน่วยขยาย กริยาค าหลังเป็นหน่วยหลัก เช่น  

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมพิสมัย 
 วิเศษณ์ขยายกริยา + กริยาหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายกริยา   กริยาหลัก 
ปฐม    พิสมัย 
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    3.1.2.2  กลุ่มวิเศษณ์ขยายกริยากลุ่มแรกเป็นหน่วยขยาย ประกอบด้วยค าแรกเป็น
วิเศษณ์ขยายค าหลังเป็นวิเศษณ์หลัก ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก เช่น  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ 
 กลุ่มวิเศษณ์ขยายกริยา (วิเศษณ์ขยาย + วิเศษณ์หลัก) + กริยาหลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กลุ่มวิเศษณ์ขยายกริยา  กริยาหลัก 
ไตรทศ    ประพันธ์ 
วิเศษณ์ขยาย + วิเศษณ์หลัก 
ไตร  ทศ  ประพันธ์ 
  3.2  พระนามที่ประกอบด้วยค าวิเศษณ์ล้วน โดยมีหน่วยหลักหน่วยขยาย จ าแนกได้เป็น 
   3.2.1  ค าวิเศษณ์แรกเป็นวิเศษณ์หลัก กลุ่มค าวิเศษณ์ที่ตามมาเป็นวิเศษณ์ขยาย มีดังนี้ 
    3.2.1.1  ค าวิเศษณ์แรกเป็นหน่วยหลัก กลุ่มวิเศษณ์ที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย 
ประกอบด้วย ค าแรกเป็นวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ ค าที่สองเป็นวิเศษณ์หลัก เช่น 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา ฯ 
 วิเศษณ์หลัก + กลุ่มวิเศษณ์ขยาย (วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ + วิเศษณ์หลัก)  
หน่วยหลัก    หน่วยขยาย 
วิเศษณ์หลัก    กลุ่มวิเศษณ์ขยาย 
วิจิตร     จิรประภา 
     วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ + วิเศษณ์หลัก 
วิจิตร     จิร             ประภา 
   3.2.2  ค าวิเศษณ์แรกเป็นวิเศษณ์ขยาย ค าวิเศษณ์ที่สองเป็นวิเศษณ์หลัก มีดังนี้ 
    3.2.2.1  ค าวิเศษณ์แรกเป็นวิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ ค าวิเศษณ์หลังเป็นวิเศษณ์หลัก เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมล 
 วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์ + วิเศษณ์หลัก  
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
วิเศษณ์ขยายวิเศษณ์  วิเศษณ์หลัก 
นฤ    มล 
  3.3  พระนามที่ประกอบด้วยค ากริยาล้วน โดยมีหน่วยหลักหน่วยขยาย แบ่งได้เป็น 
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   3.3.1  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลัก ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย มีดังนี้  
    3.3.1.1  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยหลัก ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย มีลักษณะเป็น 
ค าซ้อนแต่ความหมายตกอยู่ที่ค าแรกเป็นหลัก เช่น  

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น 
 กริยาหลัก + กริยาขยาย 
หน่วยหลัก   หน่วยขยาย 
กริยาหลัก   กริยาขยาย 
ชม    ชื่น 
   3.3.2  ค ากริยาแรกเป็นหน่วยขยาย ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก มีดังนี้  
    3.3.2.1  ค ากริยาค าแรกเป็นหน่วยขยาย ค ากริยาที่ตามมาเป็นหน่วยหลัก  เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดวอน 
 กริยาขยาย + กริยาหลัก 
หน่วยขยาย   หน่วยหลัก 
กริยาขยาย   กริยาหลัก 
สุด    วอน 
  อย่างไรก็ตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ประกอบด้วยค าจ านวนมาก  หรือมี
สร้อยพระนามจ านวนมากจะวิเคราะห์ได้ต่อเมื่อแยกโครงสร้างทีละส่วน ตัวอย่างเช่น 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา อิศวราธิราชรวิวงศ์ บรมพงศ์ปฎิพัทธิ์ บุรุษรัตน  
วโรภโตสุชาติ บริษัทยนาถนรินทราธิบดี 
โครงสร้างทั้งหมดมีดังนี้  
  ค าว่า มหามาลา เป็นกลุ่มนามหลักของทั้งหมด ประกอบด้วย กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม 
+ นามหลัก) 
  ค าที่เหลือเป็นหน่วยขยายทั้งหมด บอกคุณลักษณะของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม ประกอบด้วย
ค าดังต่อไปนี ้
  ค าว่า อิศวรราชรวิวงศ์ ขยายค าว่า มหามาลา มีโครงสร้างคือ กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + กลุ่ม
นามขยาย 
  ค าว่าบรมพงศ์ปฏิพัทธิ์ ขยายค าว่า อิศวราชรวิวงศ์ ประกอบด้วย กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยาย
นาม +นามหลัก) + กริยาขยาย 
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  ค าว่าบุรุษรัตนวโรภโตสุชาติ ขยาย ค าว่า มหามาลา ประกอบด้วย กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + 
วิศษณ์ขยายนาม) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) 
  ค าว่าบริษัทยนาถนรินทราธิบดี ขยายค าว่า มหามาลา ประกอบด้วย กลุ่มนาม (นามขยาย + 
นามหลัก) + กลุ่มนาม (นามหลัก + นามขยาย) + นาม 
  ดังนั้นพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีจ านวนค ามากกว่าหน่ึงค า จะมีส่วนประกอบจากค าชนิด
ต่างๆมารวมกันเป็นโครง สร้าง และพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีจ านวนค ามากจะมีโครงสร้างหลาย
ลักษณะมารวมกันโดยบางโครงสร้างเมื่อประกอบกันเป็นกลุ่มค าหน่วยหลัก บางโครงสร้างเมื่อประกอบกัน
เป็นกลุ่มค าหน่วยขยาย หรือบางโครงสร้างเมื่อประกอบกันมิได้เป็นกลุ่มค าที่ท าหน้าที่เป็นหน่วยหลักและ
หน่วยขยาย เนื่องจากเป็นกลุ่มค าที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายกัน  
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บทที่ 4 
ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี 

 
ความสัมพันธ์ทางความหมายตามสายราชสกุลของพระนาม 

พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักร ี
  
  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีจะมีความสัมพันธ์ทางความหมายเก่ียวเนื่องกันกับ
สมาชิกในราชสกุลเดียวกัน ทั้งความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างพระนามพระราชบิดาหรือพระบิดากับ
พระนามพระราชโอรสธิดาหรือพระโอรสธิดา ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างพระนามหรือนามพระ
มารดากับพระนามพระราชโอรสธิดาหรือโอรสธิดา ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างพระนามพระ
เชษฐา พระอนุชา และพระภคินี ที่มีทั้งร่วมหรือไม่ร่วมพระโสทรเดียวกัน และยังพบพระนามพระบรมวงศา
นุวงศ์บางพระองค์ที่มีค าที่บอกความสัมพันธ์ทางความหมายกับพระนามพระบิดาและพระนามพระมารดา
ด้วยกันทั้งคู่  
  ความสัมพันธ์ทางความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ไม่จ าเป็นต้องเกิดระหว่างพระ
นามพระบิดาพระมารดาและพระโอรสธิดา เพียงเท่านั้น เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิก
บาน และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบงพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทรงอยู่ในราช
สกุลเดียวกันแต่มิได้มีความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตแบบพระบิดาพระมารดาและพระโอรสธิดา กล่าวคือ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน ทรงเป็นพระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรกับสมเด็จพระปิตุจฉา
เจ้าสุขุมาลมารศรี ฯ พระอัยยิกาของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ดังนั้นความสัมพันธ์ทาง
สายพระโลหิตจึงเป็นแบบพระเชษฐภคินีของพระอัยยิกากับพระนัดดา หรืออีกตัวอย่างคือพระนามขอ ง 
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร กับ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา
จักรสีิรินธร ฯ ทั้งสองพระองค์ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลเดียวกัน แต่มิได้มีความสัมพันธ์ทาง
สายพระโลหิตแบบพระบิดาพระมารดาและพระโอรสธิดา กล่าวคือสมเด็จพระปิตุจฉา เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวง
เพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็นพระเชษฐภคินีของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
พระอัยกาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ฯ ดังนั้นความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิต
จึงเป็นแบบพระเชษฐภคินีของพระอัยกากับพระนัดดา เป็นต้น  



101 

 

  ความสัมพันธ์ทางความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลเดียวกัน การที่        
พระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ที่อยู่ในราชสกุลเดียวกันจะมีความหมายเหมือนกันนั้น ขึ้นอยู่กับวิธีการ
สร้างดังต่อไปนี้ 
  - การใช้ค าเดียวกัน โดยค าเดียวกันจะมีความหมายที่เหมือนกัน บ่งบอกความสัมพันธ์ของพระ
นามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลเดียวกันได้  
  - การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างต่างกัน เป็นการน าค าค าเดียวกันแต่มีวิธีการสร้างต่างกันมา
ใช้ เช่น ค าหนึ่งมีวิธีการสร้างเป็นภาษาบาลี อีกค าหนึ่งมีวิธีการสร้างเป็นภาษาสันสกฤต เป็นต้น  
  - การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนหรือเกี่ยวเนื่องกัน โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองหัวข้อคือ หัวข้อ
ท่ีหน่ึงเป็นการน าค าท่ีมคีวามหมายเหมือนกันมาใชห้รือค าไวพจน์ เช่น จักรพรรด์ิ และ ขัตติย ส่วนการน า
ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องหรืออยู่ในเรื่องเดียวกันมาใช้ เช่น กุหลาบ มะลิ ต่างเกี่ยวเนื่องในเรื่องประเภท
ของดอกไม้ด้วยกันทั้งคู่ เป็นต้น 
1.  การใช้ค าเดียวกัน จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดาและพระนามพระมารดา ในพระนามพระโอรสธิดา 
จ าแนกได้เป็น 
   1.1.1  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดาและพระนามพระมารดา ในพระนาม
พระโอรส เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลอาภากร 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (พระบิดา) 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธุ์ (พระมารดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา (พระโอรส) 
ราชสกุลยุคล 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร ฯ (พระบิดา) 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล (พระมารดา) 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร (พระโอรส) 
   1.1.2  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดาและพระนามพระมารดา ในพระนามพระธิดา 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ราชสกุลมหิดล 
 สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้า ฯ กรมขุนสงขลานครินทร ์(พระบิดา) 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พระมารดา) 
  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ์(พระธิดา) 
  1.2  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดาในพระนามพระโอรสธิดา จ าแนกได้เป็น 
   1.2.1  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดา ในพระนามพระโอรสธิดา  เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลฉัตรไชย 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร (พระธิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (พระโอรส) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร (พระธิดา) 
   1.2.2  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระบิดา ในพระนามพระโอรส  เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลสนิทวงศ์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ (พระโอรส) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (พระโอรส) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลภาณุพันธุ์ 
 สมเด็จพระราชปิตุลบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ ์ฯ (พระบิดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธุ์ภาณุพงศ์ (พระโอรส) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศว์ัฒนเดช (พระโอรส) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช (พระโอรส) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลบริพัตร 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พระบิดา) 
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  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ บริพัตร  กรมหมื่น นครสวรรค์ ศักด์ิพินิต 
(พระโอรส) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์ (พระโอรส) 
  1.3  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามหรือนามพระมารดาในพระนามพระโอรสธิดา จ าแนกได้เป็น 
   1.3.1  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระมารดา ในพระนามพระโอรสธิดา เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (พระมารดา) 
  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระธิดา) 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติย
สมบูรณ์สวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยาม
มกุฎราชกุมาร (พระโอรส) 
   1.3.2  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามพระมารดาในพระนามพระโอรส เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี (พระมารดา) 
  เจ้าฟ้าโสมนัส (พระโอรส) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลยุคล 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล (พระมารดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ (พระโอรส) 
   1.3.3  การใช้ค าเดียวกันจากพระนามหรือนามพระมารดาในพระนามพระธิดา เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลสวัสดิวัดน ์
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี (พระมารดา) 
  สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี (พระธิดา)  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
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 เจ้าจอมมารดาเหม (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี (พระธิดา) 
ราชสกุลกิติยากร 
 ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (พระมารดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระธิดา) 
  1.4  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดา จ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
   1.4.1  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนก
ได้เป็น 
    1.4.1.1  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน  
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี (พระธิดา) 
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ ฯ (พระโอรส) 
1.4.1.2 การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน  เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
 เจ้าจอมมารดาบัว 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสิริธัชสังกาศ (พระโอรส) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ (พระโอรส) 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
 หม่อมราชวงศ์สว่าง ศิริวงศ์ 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนพุงศ์จักรพรรดิ (พระโอรส) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนวุัตรจาตุรนต์ (พระโอรส) 
    1.4.1.3  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
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 พระราชชนนีดาวเรือง 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี (พระเชษฐภคินี) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ (พระเชษฐภคินี) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลลดาวัลย์ 
 คุณหญิงพลับ (พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้าทัศพงศ์)  
  พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค (พระธิดา) 
  พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ (พระธิดา) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาพร้อม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย (พระธิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส (พระธิดา) 
ราชสกุลบริพัตร  
 หม่อมเจ้าประสงค์สม ไชยันต์ 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิรริัตนบุษบง (พระธิดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิรมิาน (พระธิดา) 
  1.4.2  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามโอรสธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน  จ าแนกเป็น 
    1.4.2.1  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทร
เดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท (ในรัชกาลที่ 1) 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
 เจ้าจอมมารดานุ้ย 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปัทมราช (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาล่า 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหราช (พระโอรส) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
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 เจ้าจอมมารดาทิม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดานวม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพันแสง (พระธิดา) 
1.4.2.2 การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระโอรสผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไกรสร (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดากลิ่น 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต (พระโอรส) 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (ในรัชกาลที่ 2) 
 สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
 เจ้าจอมมารดาแจ่ม 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทัดทรง (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดาภู่ 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง (พระโอรส) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลภาณุพันธุ์ 
 หม่อมแม้น บุนนาค 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศว์ัฒนเดช (พระโอรส) 
 หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ ์(พระโอรส) 
     1.4.2.3  การใช้ค าเดียวกันระหว่างพระนามพระธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาบาง 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอับสรสุดาเทพ (พระธิดา) 
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 เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาอ่ึง 
  พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา (พระธิดา) 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาดวงค า 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาพุ่ม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพุทธประดิษฐา (พระธิดา) 
2. การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกัน   
  หมายถึง การใช้ค าเดียวกัน แต่รูปค าไม่เหมือนกันด้วยวิธีการแผลงค า จ าแนกเป็น  
  2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกัน โดยการแผลงค าแบบภาษาเขมร จ าแนกเป็น 
   2.1.1  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกันระหว่างพระนามพระบิดากับพระนาม
พระโอรส เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลมาลากุล 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากรมหมื่นปราบปรปักษ์ (พระโอรส) 
ค าว่า บ าราบ เป็นค าแผลงของค าว่า ปราบ 
  2.2  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการสร้างค าให้เป็นค าในภาษาบาลีหรือสันสกฤตและการเปลี่ยน
พยัญชนะหรือสระตามอักขรวิธีในภาษาบาลีสันสกฤต จ าแนกได้เป็น 
   2.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการสร้างค าให้เป็นค าภาษาบาลีหรือสันสกฤต  จ าแนกได้
เป็น 
    2.2.1.1  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต
ระหว่างพระนามพระบิดาและพระโอรสธิดา เช่น 

 ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าฟ้า จุฬาลงกรณ์ บดินทร ทพเมหามงกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวง ศ์ วรุตมพงศบริพัตร สิริวัฒน     
ราชกุมาร กรมขุนพินิตประชานาถ (พระบิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี (พระธิดา) 
จุฬา เป็นภาษาบาลี 
จุฑา เป็นภาษาสันสกฤต 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา (พระธิดา) 
ประชา เป็นภาษาสันสกฤต 
ปชา เป็นภาษาบาลี 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก ฯ (พระโอรส) 
จุฬา เป็นภาษาบาลี 
จุฑา เป็นภาษาสันสกฤต 
    2.2.1.2  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต
ระหว่างพระนามพระมารดาและพระโอรส เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชิน ี(พระมารดา) 
  สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ด ารงราชอิสริยาธิบดี 
ศรีวิสุทธ มหามงกุฎพงศ์วโรภยาภิชาต ราชโสทรานุชาธิบดินทร ทิพยศิรินทรพิพัฒน์ สุขุมาลรัตนราชกุมาร 
(พระโอรส) 
เทพ เป็นค านาม ภาษาบาลีและสันสกฤต 
ทิพย เป็นค าวิเศษณ์ ภาษาสันสกฤต 
 แต่ค าว่า ทิพยศิรินทร ในพระนามพระโอรส มาจากพระนามสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี 
ซึ่งทรงเป็นพระมารดา 

ราชสกุลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (พระมารดา) 
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สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิติยสมบูรณ์
สวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธ สยามมกุฎราชกุมาร 
(พระโอรส) 
กิต์ิ เป็นภาษาบาลี 
กิติย เป็นภาษาสันสกฤต 
    2.2.1.3  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต
ระหว่างพระนามพระมารดาและพระธิดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (พระมารดา) 
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระธิดา) 
จุฬา เป็นภาษาบาลี 
จุฑา เป็นภาษาสันสกฤต 
    2.2.1.4  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือสันสกฤต
ระหว่างพระนามพระโอรสธิดา จ าแนกเป็น 
     2.2.1.4.1  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
      2.2.1.4.1.1  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระเทพศิรินทรา พระบรมราชินี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ (พระธิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมพระ จักรพรรดิพงศ์ ด ารงขัตติยศักด์ิอัครวรยศ 
รัตนสมมติบุริสาชาไนย สีตลหฤทัยธรรมสุจริต อเนกราชกิจสิทธิวิจารณ์ มโหฬา รคุณสมบัติ พุทธาทิรัตน
สรณาคม อุดมเดชานุภาพบพิตร (พระโอรส) 
กระษัตริย์ เป็นภาษาสันสกฤต มาจาก กฺษตฺร 
ขัตติย เป็นภาษาบาลี 
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      2.2.1.4.1.2  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระปิยมาวดี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ขัตติยพิศาลสุรบดี บรมราชินี
ศรีพัชรินทรภราดร สโมสรอเนกนิติปรีชา มหาสุมันตยานุวัตรวิบูลย์ ไพรัชราชกิจจาดุลย์สุนทรปฏิภาณ 
นิรุกติญาณวิทยาคณนาทิศาสตร์ โหรกลานุวาทนานาปกรณ์ เกียรติก าจรจิรกาล บริบูรณคุณสารสมบัติ 
สุจริตสมาจารวัตรมัทวเมตตา ชวาธยาศรัย ศรีรัตนตรัยสรณธาดา กัลยาณธรรมิกนาถบพิตร ( พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สยามิศรราชมาตุลาธิบดี          
ศรีพัชรินทรโสทรานุราชย์ มานวธรรมศาสตรวิธาน นิรุกติปรติภาณพิทยโกศล โศภณมิตรสุจริตอาร์ชวาศัย 
ศรีรัตนตรัยสรณาภิรัต ชเนตภูมิปะภัทปิยมานมนุญสุนทรธรรมบพิตร (พระโอรส) 
ปฏิภาณ เป็นภาษาบาลี 
ปรติภาณ เป็นภาษาสันสกฤต 
     2.2.1.4.2  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน แบ่งได้เป็น 
      2.2.1.4.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี  
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี (พระธิดา) 
 สมเด็จพระปิยมาวดี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สยามิศรราชมาตุลาธิบดี ศรีพัชริ
นทรโสทรานุราชย์ มานวธรรมศาสตรวิธาน นิรุกติปรติภาณพิทยโกศ ล โศภณมิตรสุจริตอาร์ชวาศัย ศรี
รัตนตรัยสรณาภิรัต ชเนตภูมิปะภัทปิยมานมนุญสุนทรธรรมบพิตร (พระโอรส) 
โสภณ เป็นภาษาบาลี 
โศภณ เป็นภาษาสันสกฤต  
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      2.2.1.4.2.2  การใช้ค าเดียวกันแต่ต่างกันด้วยวิธีการสร้างค าแบบภาษาบาลีหรือ
สันสกฤตระหว่างพระนามพระโอรสผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาน้อย 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ วรฤทธิราชมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชวโรรส 
(พระโอรส) 
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมว งศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ด ารงขัตติยศักด์ิอัครวรยศ 
รัตนสมมติบุริสาชาไนย สีตลหฤทัยธรรมสุจริต อเนกราชกิจสิทธิวิจารณ์ มโหฬารคุณสมบัติ พุทธาทิรัตน
สรณาคม อุดมเดชานุภาพบพิตร (พระโอรส) 
บุรุษย เป็นภาษาสันสกฤต มาจากค าว่า ปุรุษย 
บุริส เป็นภาษาบาลี มาจากค าว่า ปุริส 
   2.2.2  การเปลี่ยนสระหรือพยัญชนะในค าที่มาจากค าภาษาบาลีสันสกฤต  จ าแนกได้เป็น 
    2.2.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระตามอักขรวิธีในภาษาบาลีสันสกฤต 
จ าแนกเป็น 
     2.2.2.1.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระระหว่างพระนามพระบิดาและ
พระนามพระธิดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ฯ (พระบิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พระธิดา) 
เปลี่ยนสระ อะ เป็น สระ เอ 
     2.2.2.1.2  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระระหว่างพระนามพระโอรสธิดา
ด้วยกัน แบ่งเป็น 
      2.2.2.1.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระระหว่างพระนามพระโอรส
ธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
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       1)  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้
มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาแพ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดาหว้า 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์พรรณ (พระธิดา) 
เปลี่ยนสระ โอ เป็น เอา 
       2)  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนสระระหว่างพระนามพระธิดาผู้มิได้
ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาโหมด 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดา หม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท (พระธิดา) 
เปลี่ยนสระ อุ เป็น สระ เอา 
    2.2.2.2  การใช้ค าเดียวกันแต่แผลงพยัญชนะอื่นแทนพยัญชนะเดิม จ าแนกเป็น 
     2.2.2.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนามพระโอรส
ธิดาด้วยกัน จ าแนกเป็น 
      2.2.2.2.1.1  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนาม
พระโอรสธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
       1)  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนามพระโอรส
ธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี 
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  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ฯ กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์ (พระธิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ศรีสมมติเทวาวงศ์ วโรภัยพงศ์ พิสุทธ 
มกุฎราชวรางกูร มไหสูรยารหราชนรินทรานุชาธิบดี (พระโอรส) 
เปลี่ยนพยัญชนะ ว เป็น พ 
       2)  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนามพระธิดาผู้
ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ (พระธิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาส (พระธิดา) 
เปลี่ยนพยัญชนะ พ เป็น ว 
      2.2.2.2.1.2  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนาม
พระโอรสธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
       1)  การช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการเปลี่ยนพยัญชนะระหว่างพระนามพระธิดาผู้
มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาเรือน 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ (พระธิดา) 
 พระราชชายา เจ้าดารารัศมี 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี (พระธิดา) 
เปลี่ยนพยัญชนะ พ เป็น ว 
3.  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนหรือเกี่ยวเนื่องกัน จ าแนกได้เป็น  
  3.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกัน จ าแนกเป็น  
   3.1.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระบิดากับพระนามพระโอรส
ธิดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ราชสกุลภาณุพันธุ์ 
 สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ ฯ (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยนเยี่ยมพยับ (พระโอรส) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าร าไพประภา (พระธิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ ภาณุ คือ สุริยน ร าไพ สุริย 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ รังษี คือ ประภา 
   3.1.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระบิดากับพระนามพระโอรส 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลปราโมช 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ ปราโมช คือ ปรีดา 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลอาภากร 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (พระบิดา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตยท์ิพยอาภา 
ค าที่มคีวามหมายเหมือนกับ อาภากร คือ อาทิตย์ 
   3.1.3  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระบิดากับพระนามพระธิดา 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพมหามกุฎ บุรุษยรัตนราชรวิวงศ์ วรุตมพงศ์บริพัตร สิริวัฒนราช
กุมาร (พระบิดา) 
  สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ บดินทร คือ นรินทร  
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   3.1.4  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามหรือนามพระมารดากับพระนาม
พระธิดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 เจ้าจอมมารดางิ้ว (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ งิ้ว คือ ฉิมพลี 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (ในรัชกาลที่ 2) 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
 เจ้าจอมมารดาก้อนทอง (พระมารดา) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวรรณ (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ ทอง คือ สุวรรณ 
 เจ้าจอมมารดานุ่ม (พระมารดา) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน่ิม (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าว่า นุ่ม คือ นิ่ม 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาแก้ว (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับ แก้ว คือ รัตน 
 เจ้าจอมมารดาเพ็ง (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าว่า เพ็ง คือ อุดม 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (พระมารดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา ฯ (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าว่า สว่าง คือ ประภา 
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 เจ้าจอมมารดาจันทร์ (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกับค าว่า จันทร์ คือ ศศิ 
   3.1.5  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระราชโอรสธิดาด้วยกันเอง 
จ าแนกเป็น 
    3.1.5.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วม
พระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
     3.1.5.1.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสและ
พระธิดาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาสังวาลย์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ (พระโอรส) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า ทอง และ กาญจนา 
ราชสกุลภาณุพันธุ์ 
 หม่อมเล็ก ยงใจยุทธ 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าร าไพประภา (พระธิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า ร าไพ กับ สุริย 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร ฯ (พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจ ารัสศรี (พระธิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า อัมพร และ นภ หรือ นภา 
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     3.1.5.1.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสผู้ทรงร่วม
พระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาจันทร์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ (พระโอรส) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า สุข และ เกษม 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาโหมด 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (พระโอรส) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า อาภากร และ สุริยง 
     3.1.5.1.3  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระธิดาผู้ทรงร่วม
พระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาเที่ยง 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา (พระธิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าวา่ โสม และ แข 
 เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แสง ปาลกะวงศ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประสานศรีใส (พระธิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพศรีสอาด (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า ใส และ สอาด 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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 เจ้าจอมมารดาพร้อม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย (พระธิดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า พิไลย ประไพ และ พิลาส 
    3.1.5.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกเป็น 
     3.1.5.2.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสและ
พระธิดาผู้มิได้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ (ในรัชกาลที่ 2) 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
 เจ้าจอมมารดาศรี 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจันทร ์(พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาพลับ 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า ดวงจันทร์ และ รัชนิกร 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระปิยมาวดี ฯ 
  สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี (พระธิดา) 
 พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า เจริญ และ วัฒนา 
     3.1.5.2.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระโอรสผู้มิได้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี 
  เจ้าฟ้าโสมนัส (พระโอรส) 
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 เจ้าจอมมารดาแพ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันตโ์สภาคย์ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า โสมนัส และ เกษมสันต์ 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาโหมด 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักด์ (พระโอรส) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า โอภาส และ รังสิต 
     3.1.5.2.3  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระธิดาผู้มิได้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 เจ้าจอมมารดาตานี 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกลณี (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาทอง 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า จงกลณี และ อุบล 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาอ่ิม 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุท (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า กมุท และ บงกช 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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 เจ้าจอมมารดาอ่อน 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาเลื่อน 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ (พระธิดา) 
ค าที่มีความหมายเหมือนกันคือค าว่า อดิศัย และ วร 
  3.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวเนื่องกัน จ าแนกเป็น  
   3.2.1  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระบิดากับพระนามพระธิดา 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี ฯ (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทรงศศิคุณ (พระธิดา) 
ค าว่า จาตุรนต์รัศมี และ ค าว่า ศศิ มีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นดาว พระอาทิตย์และพระจันทร์  
   3.2.2  การใช้ค าที่มีความหมายเก่ียวเนื่องกันระหว่างนามพระมารดากับพระนามพระโอรส 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
 เจ้าจอมมารดาทองดี (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามรกฎ (พระโอรส) 
ค าว่า ทอง และค าว่า มรกฎ มีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยเป็นวัตถุมีค่าเหมือนกัน 
   3.2.3  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างนามพระมารดากับพระนามพระธิดา 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
 เจ้าจอมมารดาประทุมา (พระมารดา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร (พระธิดา) 
ค าว่า ประทุมา และ เกสร มีความหมายเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของดอกไม้เหมือนกัน  
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   3.2.4  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดา จ าแนกเป็น  
    3.2.4.1  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้ทรงร่วม
พระโสทรเดียวกัน จ าแนกได้เป็น 
     3.2.4.1.1  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้
ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฑิฆัมพรยุคลฯ (พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจ ารัสศรี (พระธิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา สิรินิภาพรรณวดี (พระธิดา) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี (พระธิดา) 
ค าว่า อัมพร นภา และ นภดล กับค าว่า ดารา มีความหมายเก่ียวเนื่องด้วยเรื่องของท้องฟ้าเหมือนกัน 
     3.2.4.1.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนาม
พระโอรสผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสามเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี (พระมารดา) 
  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ ฯ (พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรเีพ็ชรรุตม์ธ ารง ฯ (พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ ฯ (พระโอรส) 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯ (พระโอรส) 
ค าว่า วชิราวุธ ตรี จักร และ อัษฎางค์เดชาวุธ เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของอาวุธเหมือนกัน 
     3.2.4.1.3  การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระธิดาผู้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 

เจ้าจอมมารดา พระองค์เจ้าส าลีวรรณ (พระมารดา) 
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  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านัดดา (พระธิดา) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขนิษฐา (พระธิดา) 
ค าว่า นัดดา และ ค าว่า ขนิษฐา เกี่ยวเนื่องด้วยเรื่องของค าเรียกญาติเหมือนกัน  
    3.2.4.2  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน จ าแนกได้เป็น 
     3.2.4.2.1 การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสธิดาผู้มิได้
ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 เจ้าจอมมารดาเฟือง 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเงินยวง (พระธิดา) 
 เจ้าจอมมารดาเขียว 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท (พระโอรส) 
ค าว่า โกเมน เงินยวง อุไร และ ชมพูนุท ล้วนมีความหมายเก่ียวเนื่องด้วยเป็นวัตถุมีค่า 
     3.2.4.2.2  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระโอรสผู้มิได้
ทรงร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ 
พระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ 
 เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสรา (พระโอรส) 
 เจ้าจอมมารดาเฟือง 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร (พระโอรส) 
ค าว่า เกสรา และ เนตร มีความหมายเกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายเหมือนกัน  
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     3.2.4.2.3  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระธิดาผู้มิได้ทรง
ร่วมพระโสทรเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรรณ าภรณ์ เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์            
อรรควรราชกุมารี (พระธิดา) 
 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ เจ้าฟ้า พาหุ รัดมณีมัย ประไพพรรพิจิตร นริศรราชกุมารี 
(พระธิดา) 
 สมเด็จพระศรีสรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี (พระธิดา) 
 ค าว่า พาหุรัด กรรณาภรณ์ และ ศิราภรณ์ มีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยการเ ป็นเครื่องประดับ
อวัยวะส่วนต่างๆเหมือนกัน 
  อย่างไรก็ตามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์มิได้มีความสัมพันธ์กันทั้งทางค าและความหมายใน
รูปแบบพระบิดา พระมารดา และพระโอรสธิดาเพียงเท่านั้น แต่พระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะมี
ความสัมพันธ์กันทั้งทางค าและความหมายต่อสมาชิกอ่ืนในราชสกุลเดียวกันได้เช่น พระนามอัยยิกากับ
พระนามนัดดา พระนามพระปิตุจฉากับพระนามพระภาติยะ เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
1.  การใช้ค าเดียวกัน จ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
  1.1  การใช้ค าเดียวกัน 
   1.1.1  การใช้ค าเดียวกัน โดยมีค าจากนามนาม/พระนามพระอัยกาปรากฏในพระนามพระ
นัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลสนิทวงศ ์(เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง สนิทวงศ์)  
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ ์(พระอัยกา) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท (พระนัดดา) 

นามสกุลสายเจ้าพระยามหินทรศักด์ิธ ารง 
 นามสกุล เพ็ญกุล (เจ้าจอมมารดามรกฎ) 
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 เจ้าพระยามหินทรศักด์ิธ ารง นามเดิม เพ็ง เพ็ญกุล (พระอัยกา) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ (พระนัดดา) 
ค าว่า เพ็ง และ เพ็ญ คือค าเดียวกัน โดยค าว่า เพ็ง เลือนมาจากค าว่า เพ็ญ  
   1.1.2  การใช้ค าเดียวกัน โดยมีค าจากพระนามพระปัยยิกาปรากฏในพระนามพระปนัดดา 
เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลยุคล (ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร) 
 พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ (พระปัยยิกา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ (พระปนัดดา) 
   1.1.3  การใช้ค าเดียวกันโดยมีค าจากพระนามพระอัยยิกาปรากฏในพระนามพระนัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ (พระอัยยิกา) 
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (พระนัดดา) 
  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (พระนัดดา) 
   1.1.4  การใช้ค าเดียวกัน โดยมีค าจากพระนามของพระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรของพระ
อัยกากับพระนามพระนัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลมหิดล 
สมเดจ็พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (พระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรของพระ
อัยกา) 
  สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรี สิรินธร  รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยาม        
บรมราชกุมารี (พระนัดดา)  
   1.1.5  การใช้ค าเดียวกัน โดยมีค าจากพระนามของพระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรของพระ
อัยยิกากับพระนามพระนัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลบริพัตร 
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สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบงเบิกบาน (พระเชษฐภคินีร่วมพระโสทรของพระอัยยิกา) 
  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง (พระนัดดา) 
  1.2  การใช้ค าเดียวกันแต่มีวิธีการสร้างต่างกัน จ าแนกเป็น  
   1.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างต่างกันด้วยการเปลี่ยนสระในค าท่ีรับมาจากภาษา
บาลีสันสกฤต จ าแนกเป็น 
    1.2.1.1  การใช้ค าเดียวกันแบบวิธีการสร้างต่างกันวิธีด้วยการเปลี่ยนสระระหว่างพระ
นามพระอัยยิกาและพระนามพระนัดดา เช่น 

สายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลจุฑาธุช 
 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ (พระอัยยิกา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา (พระนัดดา) 
 เปลี่ยนสระจาก เอา เป็น โอ 
   1.2.2  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกันตามลักษณะให้เป็นค าภาษาบาลีหรือค า
ภาษาสันสกฤต จ าแนกเป็น 
    1.2.2.1  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกันตามลักษณะให้เป็นค าภาษาบาลี
หรือค าภาษาสันสกฤตระหว่างพระนามพระอัยยิกากับพระนามพระนัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศร ีพระบรมราชินีนาถ (พระอัยยิกา) 
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี (พระนัดดา) 
ศรี เป็นภาษา สันสกฤต 
สิริ เป็นภาษา บาลี 
    1.2.2.2  การใช้ค าเดียวกันแต่วิธีการสร้างค าต่างกันตามลักษณะให้เป็นค าภาษาบาลี
หรือค าภาษาสันสกฤตระหว่างพระนามพระปิตุจฉากับพระนามพระภาติยะ เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมุฎราชกุมาร 
 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (พระปิตุจฉา) 
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  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (พระภาติยะ) 
พรรณ เป็นภาษา สันสกฤต 
วัณณ เป็นภาษา บาลี 
2.  ความสัมพันธ์ทางความหมายเหมือนกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน จ าแนกเป็น  
  2.1  การใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือนกัน  
   2.1.1  การใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกันระหว่างนามพระอัยยิกากับพระนามพระนัดดา 
เช่น 

สายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลวัฒนวงศ์  
 เจ้าจอมมารดาบัว (พระอัยยิกา) 
  หม่อมเจ้าสุวคนธ์ประทุม (พระนัดดา) 
  หม่อมเจ้าจงกลนี (พระนัดดา) 
  หม่อมเจ้ารัตนกมล (พระนัดดา) 
ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า บัว คือ ประทุม จงกลนี กมล 

สายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลอาภากร  
 เจ้าจอมมารดาโหมด (พระอัยยิกา) 
  ท่านหญิงจารุพัตรา ศุภชลาศัย (พระนัดดา) 
ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า โหมด คือ พัตรา 
   2.1.2  การใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกันระหว่างพระนามพระปิตุจฉาร่วมพระโสทร
เดียวกับพระบิดากับพระนามพระภาติยะ เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลชยางกูร  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมา วดี ศรีรัตนราชธิด า (พระปิตุจฉาผู้ทรงร่วมพระโสทร
เดียวกับพระบิดา) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง (พระปิตุจฉาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับพระบิดา) 
  ท่านหญิงพิศเพี้ยนแขไข วณิกสัมบัน (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้าโสภาเพียงจันทร์ จันทรทัต (พระภาติยะ) 
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ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า โสม และ แข คือ ค าว่า จันทร์ 
ราชสกุลทองใหญ่  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร (พระปิตุจฉาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับพระบิดา) 
  หม่อมเจ้าอุไรวรรณ (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้ามาลากนก (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้ามาลกสุวรรณ (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้ากรัณฑ์ค า (พระภาติยะ) 
  ท่านหญิงสลักทองนูน คเนจร (พระภาติยะ) 
ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า กาญจน คือ อุไร กนก สุวรรณ ค า และ ทอง  
ราชสกุลทองแถม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจนากร (พระปิตุจฉาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับพระบิดา) 
  หม่อมเจ้าชายทองเชื้อธรรมชาติ (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้าเครือมาศวิมล (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้าชายค านพคุณ (พระภาติยะ) 
ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า กาญจนา คือ ทอง มาศ ค า และ นพคุณ 
  2.2  การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวเนื่องกัน จ าแนกเป็น  
   2.2.1  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระขนิษฐาผู้ทรงร่วมพระ
โสทรเดียวกับพระอัยกาและพระนามพระนัดดา เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลยุคล 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพ ดารา สิรินิภาพรรณวดี (พระขนิษฐาผู้ทรงร่วมพระ
โสทรกับพระอัยกา) 

ท่านหญิงจันทรจรัสศรี ยุคล (พระนัดดา) 
  ค าว่า ดารา แ ละ ค าว่า จันทร มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันด้วยต่างเป็นดวงดาวบนท้องฟ้า และ
เวลากลางคืนมองเห็นได้เหมือนกัน 
   2.2.2  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระปิตุลา (ทรงเป็นพระปิตุลา 
ที่มิได้มีราชสกุลเป็นส่วนพระองค์เอง) ผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับพระบิดากับพระนามพระภาติยะ เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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ราชสกุลสวัสดิวัดน ์
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (พระปิตุลาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับ
พระบิดา แต่มิได้ทรงมีราชสกุลเป็นส่วนพระองค์เอง) 
  ท่านหญิงศกุนตลา ปัทมะศังข์ (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้าอุษารดี (พระภาติยะ) 
  ท่านหญิงอมิตดา ธรรมารักษ์ (พระภาติยะ) 
  ท่านหญิงมัทรีโศภนา ดุลยจินดา (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้ามโนหรา (พระภาติยะ) 
  หม่อมเจ้าเมรี (พระภาติยะ) 
  ค าว่า อุณากรรณ มีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยค าว่า ศกุนตลา อุษา อมิตดา มัทรี มโ นหรา และ 
เมรี ด้วยเป็นชื่อของตัวละครในวรรณคดีทั้งสิ้น 
   2.2.3  การใช้ค าที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องกันระหว่างพระนามพระปิตุจฉาร่วมพระโสทร
เดียวกับพระบิดากับพระนามพระภาติยะ เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห้ว 
ราชสกุลอาภากร  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พร ะองค์เจ้าอรองค์อรรค ยุพา (พระปิตุจฉาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับพระ
บิดา) 
  ท่านหญิงศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ 
  ค าว่า ยุพา แปลว่าหญิงสาวสวย ส่วนค าว่า บังอร แปลว่า นาง หรือ เด็กๆ ที่ก าลังน่ารัก ค าสอง
ค านี้จึงมีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยความเป็นผู้หญิงเหมือนกัน  
  อยา่งไรก็ตามมีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระนามที่มิได้มีความสัมพันธ์ทั้งทางค า
และความหมายในเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง ซึ่งจะมีมากกว่าหนึ่งเงื่อนไข เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลสนิทวงศ ์
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระบิดา) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช (พระโอรส)   
 มีการใช้ค าว่า สนิท ซ้ ากัน 
 มีการใช้ค าเดียวกันโดยเปลี่ยนพยัญชนะจากค าว่า วงศ เป็น พงศ์  
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  นอกจากน้ียังมีพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่มีความสัมพันธ์ทางค าหรือ
ความหมายทั้งกับสมาชิกในราชสกุลสายตรง คือ พระบิดามารดาและพระโอรสธิดาด้วยกัน และเหมือนกับ
สมาชิกในราชสกุลที่เป็นพระญาติอันมีสายพระโลหิตสัมพันธ์กันแบบอ่ืนๆ กล่าวคือ พระอัยยิกา กับ พระ
นัดดา หรือ พระปิตุจฉา กับ พระภาติยะ เป็นต้น เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลอาภากร  
 เจ้าจอมมารดาโหมด (พระอัยยิกา) 
 หม่อมกิม (พระมารดา) 
  ท่านหญิงจารุพัตรา ศุภชลาศัย (พระนัดดา) 
 ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า โหมด ซึ่งเป็นนามพระอัยยิกา คือค าว่า พัตรา  
 ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า กิม (ภาษาจีน) ซึ่งเป็นนามพระมารดา คือค าว่า จารุ  
ราชสกุลยคุล (พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ) 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานพดล วิมล ประภาวดี (พระขนิษฐาผู้ทรงร่วมพระโสทร
เดียวกับพระอัยกา) 
 หม่อมอุบล (พระมารดา) 
  ท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์ (พระนัดดา) 
 ค าที่มีความหมายเดียวกับค าว่า ประภาซึ่งเป็นพระ นามพระขนิษฐาผู้ทรงร่วมพระโสทรเดียวกับ
พระอัยกา คือ ค าว่า รังษี 
  ค าที่มีความหมายเดียวกับ อุบล ซึ่งเป็นนามพระมารดา คือค าว่า ปัทม  
 

ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรทีี่สัมพันธ์กับ    
สิ่งต่างๆที่เกีย่วข้องกับผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม 

 
  นอกจากความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะมีความสัมพันธ์กันในรายพระนามตามสาย
ราชสกุลแล้ว ความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งอื่นๆหรือสภาวแวดล้อมรอบ
พระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนามอีก เช่น ความสัมพันธ์กับพระนามเดิม ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วย
เพศ ความสัมพันธ์กับความเป็นพระประยูรญาติแห่งพระมหากษัตริย์ ความสัมพันธ์กับอาชีพหรือกรณียกิจ
ที่ทรงปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับสถานที่ภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับวันส าคัญอื่นที่ตรงกับวัน
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ประสูติ ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องกับวันประสูติ ความสัมพันธ์โดยเลียนแบบบุคคลอื่นที่มี
ชื่อเสียง เป็นต้น อันเป็นปัจจัยในการก าหนดพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆให้มีความหมาย
ต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  1.  ความสัมพันธ์กับพระนามเดิมของพระบรมวงศานุวงศ์ โดยการใช้ค าที่เป็นค าเดียวกัน และ    
ค าที่มีความหมายเหมือนกัน จ าแนกได้เป็น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
ราชสกุลเดชาติวงศ์ 
   หม่อมเจ้านฤมล (พระนามเดิม) 
   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านฤมลมณีรัตน์ (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : มณีแก้วอันบริสุทธิ์ 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลศิริวงศ์ 
   หม่อมเจ้าร าเพย (พระนามเดิม) 
   พระนางเธอ พระองค์เจ้าร าเพยภมราภิรมย์ (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : ดอกร าเพยที่มีหมู่ภมรมาอภิรมย์ 
ราชสกุลลดาวัลย์ 
   หม่อมเจ้าบัว (พระนามเดิม) 
   พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : หญิงผู้ประเสริฐด่ังดอกบัวแก้ว 
   หม่อมเจ้าสาย (พระนามเดิม) 
   พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : เสียงอันน่าอภิรมย์ 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลวรวรรณ 
   หม่อมเจ้าวรรณพิมล (พระนามเดิม) 
   พระนางเธอลักษมีลาวัณ (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : งามดุจพระลักษมี 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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พระบามสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต (พระนามเดิม) 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา (พระราชทินนามใหม่) 
   ความหมายพระราชทินนามใหม่ : ความรู้เป็นลาภ ผู้ทรงไว้ซึ่งความเจริญ 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ (พระนามเดิม) 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส (พระราชทินนามใหม่) 
   ความหมายพระราชทินนามใหม่ : เมืองไชยา แสงอาทิตย์อันสว่างสุกใส 
ราชสกุลมหิดล 
   หม่อมเจ้าสิริวัณวรี (พระนามเดิม)    
   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ (พระนามใหม่) 
   ความหมายพระนามใหม่ : นารีแก้วผู้มีผิวพรรณสวยงาม  
  2.  ความสัมพันธ์กับเพศของผู้ที่ทรงเป็นเจ้าของพระนาม กล่าวคือพระนามที่มีค าแสดงเพศไว้  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณี 
   ความหมาย : หญิงงาม 
   เพศ : ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 
   พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขนิษฐา 
   ความหมาย : น้องสาว 
   เพศ : ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพา 
   ความหมาย : แม่ 
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   เพศ : ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 
ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านารรีัตนา 
   ความหมาย : นางแก้ว 
   เพศ : ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดนัยวรนุช 
   ความหมาย : ลูกชายผู้เป็นน้องอันประเสริฐ 
   เพศ : ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า 
  3.  ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นพระประยูรญาติแห่งพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุ
วงศ์ในราชสกุลเดียวกัน เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์  
   ความหมาย : ดูแลคุ้มครองมารดา 
   ความเป็นพระญาติกับพระมหากษัตริย์ : พระอัยกา (ฝ่ายพระมารดา) ของพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ  
   ความหมาย : พี่สาวผู้เป็นมิ่งขวัญอันเป็นท่ีรักด่ังแก้ว 
   ความเป็นพระญาติกับพระมหากษัตริย์ : พระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
   พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร 
   ความหมาย : ลูกอันเป็นที่รัก 
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   ความเป็นพระญาติกับพระบรมวงศานุวงศ์ : พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ        
เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ฯ 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ 
กรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ 
   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ 
   ความหมาย : ผู้ที่ทรงเก่งกล้าและมียศแห่งกรมพระราชวังบวร 
   ความเป็นพระญาติกับพระมหากษัตย์ : พระโอรสในวังหน้า 
  4.  ความสัมพันธ์กับล าดับที่แห่งความเป็นพระโอรสธิดา เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากนิษฐน้อยนารี 
   ความหมาย : หญิงผู้น้อย 
   ล าดับความเป็นพระโอรสธิดา : พระเจ้าลูกเธอล าดับที่ 73 ซึ่งเป็นล าดับท้ายสุดของบรรดา
พระโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใหญ่ 
   ความหมาย : ใหญ่ 
   ล าดับความเป็นพระโอรสธิดา : พระเจ้าลูกเธอล าดับที่ 2 แต่เป็นพระธิดาล าดับแรกใน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายิ่งเยาวลักษณ์ อรรควรราชสุดา  
   ความหมาย : หญิงลักษณะงาม พระธิดาองค์แรกผู้ประเสริฐ 
   ล าดับความเป็นพระโอรสธิดา : พระเจ้าลูกเธอล าดับที่ 3 แต่เป็นพระธิดาล าดับแรกใน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  5.  ความสัมพันธ์กับอาชีพหรือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฏกิจปรีชา  
   ความหมาย : มีความสามารถในการตกแต่งประดับประดา 
   อาชีพหรือกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ว่าราชการกรมพระแสงปืนต้น กรมแสงหอกดาบ และ
ก ากับช่างเงินโรงกษาปณ์ 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ (เดิม กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ) 
   ความหมายของพระราชทินนามเดิม : หนังสืองาม 
   อาชีพหรือกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ก ากับกรมพระอาลักษณ์ 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลชมพูนุท 
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพริยพรต 
   ความหมาย : ความมั่นคงในการปฏิบัติกิจตามลัทธิศาสนา 
   อาชีพหรือกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ทรงด ารงต าแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเจ้า 

ราชสกุลสายกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา 
   ความหมาย : ผู้ทรงเชี่ยวชาญรอบรู้ในค าประพันธ์ 
   อาชีพหรือกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ทรงเป็นบรรณาธิการและผู้ตรวจช าระวรรณคดีไทยของหอ
พระสมุดวชิรญาณ และยังทรงตรวจช าระและจัดพิมพ์บทละครเรื่องรามเกียรต์ิในงานพระราชกุศลฉลอง
พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน พ.ศ. 2456 ในด้านงานนิพนธ์ทรงนิพนธ์เรื่องอลินจิตต์ค าฉันท์ 
   พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 
   ความหมาย : อาภรณ์แห่งความรู้ 
   อาชีพหรือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ทรงเป็นอุปนายกกรรมการหอพระสมุดส าหรับ     พระ
นคร ในด้านงานนิพนธ์ ในด้านงานนิพนธ์ทรงนิพนธ์เรื่อง สงครามญี่ปุ่นกับรัสเซีย จดหมายจางวางหล่ า 
สืบราชสมบัติ พระนลค าฉันท์ นิทานเวตาล กนกนคร เสภาสภา ปฤษณาเถลิงศก สามกรุง เป็นต้น  
  6.  ความสัมพันธ์กับสถานที่หรือภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ราชสกุลสายสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 
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   พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัมพุชฉัตร  
   ความหมาย :ฉัตรแห่งประเทศกัมพูชา 
   ความเกี่ยวข้อง : เจ้าจอมมารดานักองค์อีผู้เป็นพระมารดาของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ากัมพุชฉัตรนั้น เดิมเป็นพระธิดาสมเด็จพระนารายณ์ราชาแห่งกรุงกัมพูชา  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
   ความหมาย : นักปกครองผู้ประเสริฐแห่งนครสวรรค์ 
   ความเกี่ยวข้อง : ในพุทธศักราช 2444 เมื่อทรงลาพักจากราชการทหารที่เยอรมัน จึงเสด็จไป
เฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงแปรพระราชฐานที่มณฑลนครสววค์ จึงทรงได้รับพระนามกรมที่นั่น 
  7.  ความหมายสัมพันธ์กับวันส าคัญอื่นที่ตรงกับวันประสูติ (ในหัวข้อนี้ไม่มีพระนามพระบรม
วงศานุวงศ์สกุลยศชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป จึงขอยกตัวอย่างเป็นพระนามพระบรมวงศานุวงศ์สกุลยศชั้น
หม่อมเจ้าแทน) เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลสวัสดิวัดน์ 
   ท่านหญิงวิสาขานุจฉวีย์ อุตากาวา 
   ความหมาย : ผู้ประสูติวันวิสาขะ ผู้มีผิวอ่อนรุ่น 
   ความเกี่ยวเนื่องกับวันส าคัญ : ประสูติในวันวิสาขบูชา 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลยุคล 
   หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล (พระนามเดิม หม่อมเจ้าปีใหม่ ยุคล) 
   ความหมายพระนามเดิม : วันปีใหม่ 
   ความเกี่ยวเนื่องในวันส าคัญ : ประสูติในวันปีใหม่ 
  8.  ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์อ่ืนที่เกิดขึ้นร่วมสมัย เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ 
   ความหมาย : ทองที่กองเป็นก้อนใหญ่ 
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   เหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง : ในวันประสูติมีผู้น าทองค าก้อนใหญ่ ซึ่งขุดได้ที่ต าบลบางสะพาน มา
ทูลเกล้า ฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ 
   ความหมาย : ระลึกถึงพระเจ้าอ๊อศคาร์ 
   เหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาพระนามตามพระ
นามของสมเด็จพระราชาธิบดีออศการ์ท่ีสอง แห่งสวีเดนและนอร์เวย์ เพื่อเป็นที่ระลึกในเหตุการณ์ที่เคานท์ 
ออสการ์ เบอร์นาดอตต์แห่งวิสเบิร์ก พระโอรสในสมเด็จพระราชาธิบดีออศการ์ท่ีสอง เสด็จเยือนประเทศ
ไทยปี 2497 (ก่อนพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศประสูติหนึ่งปี) 
  9.  ความสัมพันธ์โดยเลียนแบบนามบุคคลอื่นที่มีชื่อเสียง โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งหมดนี้ล้วนอยู่
ในชนชั้นปกครองทั้งสิ้น  เช่น 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ราชสกุลจักรพันธุ์ 
   พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ 
   ความหมาย : ระลึกถึงพระเจ้าอ๊อศคาร์ 
   พระนามบุคคลส าคัญ : สมเด็จพระราชาธิบดีออสการ์ที่สอง แห่งสวีเดนและนอร์เวย์  
   หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล 
   ความหมาย : พระนามสมเด็จพระราชินีหลุยส์ 
   พระนามบุคคลส าคัญ : สมเด็จพระราชินีหลุยส์แห่งเนเธอร์แลนด์ พระมเหสีในสมเด็จ
พระราชาธิบดีคาร์ลที่สิบห้าแห่งสวีเดน 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระองค์เจ้ายอดยิ่งประยุรยศ บวรราชโชรสรัตนราชกุมาร  
   ความหมาย : ยศแห่งตระกูลอันยอดยิ่ง โอรสแก้วแห่งกรมพระราชวังบวร  
   นามบุคคลส าคัญที่เลียนแบบ : ยอชวอชิงตัน 

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี 
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   ความหมาย : เจ้าฟ้าเบียทริซ หญิงสาวผู้ประเสริฐ 
   พระนามบุคคลส าคัญ : เจ้าฟ้าหญิงเบียทริซ แห่งสหราชอาณาจักร (เจ้าหญิงเฮนรี่ แห่งแบ็ต
เต็นเบิร์ก) พระธิดาองค์เล็กในสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักร และเจ้าฟ้าชายอัลเบิรต์
แห่งแซกซ์ โคบูร์ก และ ก็อตธา 
  อย่างไรก็ตามความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มิได้มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยแวดล้อมเพี่ยงหนึ่งปัจจัยเท่านั้น แต่จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
ความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์มีความสัมพันธ์กับเพศ ความสัมพันธ์กับอาชีพหรือ
พระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติรวมไปถึงพระกรณียกิจทางด้านศาสนา ความสัมพันธ์กับความเป็นพระประยูร
ญาติของพระมหากษัตริย์ และความสัมพันธ์กับพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ เป็นต้น  เช่น  

ราชสกุลสายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สุรเชษฐาธิราชกิตติยากร วรลักษณสุนทรวีร
วิจิตรสรรพรัชดาธิกิจโกศล วิมลรัตนมหาโกศาธิบดีธีรคุโณราฬ ศุภสมาจารสารสมบัติ มัทวเมตตาธยาศัย 
ไตรศรีรัตนสรณาคม อุดมศักด์ิบพิตร  
   ความหมาย : ผู้ปกครองเมืองจันทบุรี ทรงเป็นเชษฐาแห่งพระราชา ทรงเป็นผู้กล้าอันบ่อเกิด
แห่งเกียรติ ทรงมีลักษณอันประเสริฐดีงาม ทรงปรีชาสามารถในธุระการเงินทั้งปวง ทรงเป็นผู้ปกครองคลัง
ที่ฉลาดอันเป็นคุณยิ่ง ทรงมีความประพฤติดีอันเป็นคุณลักษณะเฉพาะพระองค์ ทรงมีพระ อุปนิสัยนิสัย
อ่อนโยนเมตตา  ทรงยึดมั่นในพระศรีรัตนตรัย ทรงอุดมไปด้วยอ านาจแห่งพระมหากษัตริย์  
   มีความเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
   ความเป็นพระประยูรญาติกับพระมหากษัตริย์ : พระเชษฐา ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
   อาชีพหรือพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ : ทรงเป็นอภิรัฐมนตรี ทรงเคยเป็นสภานายกแห่งสภา
การคลัง ทรงเคยเป็นเสนาบดีกระทรงพาณิชย์ ทรงเคยเป็นเสนาบดีกระทรวงพระคลัง  ส่วนพระกรณียกิจ
ด้านศาสนาและการศึกษา คือ ทรงผนวชเป็นสามเณร 20 วันโดยจ าพรรษาที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2482 อย่างหนึ่ง ทรงแปลเรื่อง จันทกุมารชาดก จากภาษาบาลีเป็น
ภาษาไทย จนได้รับพระราชทานพัดยศเปรียญห้าประโยค อย่างหนึ่ง และทรงนิพนธ์ปทานุกรม บาลี ไทย 
อังกฤต สันสกฤต อีกอย่างหนึ่ง  
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   พระอุปนิสัยส่วนพระองค์ : ทรงมีพระอุปนิสัยอ่อนโยนเมตตาและประพฤติชอบ สังเกตได้
จากการทรงด าริจัดต้ังคลังออมสินให้ประชาชนน าเงินมาฝากเพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและป้องกัน
อันตรายจากโจรและอัคคีภัย และ ทรงจัดให้สุราและฝิ่นเป็นสิ่งผูกขาดของรัฐบาลเพื่อเตรียมการบังคับให้
การสูบฝิ่นเป็นสิ่งต้องห้าม จะเห็นว่าพระกรณียกิจของพระองค์ด าเนินไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็น
ส าคัญ  
   พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อมอันหลากหลายนี้ จะ
พบในพระราชทินนามพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและมี
ชันษาสูงกว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถาปนาจึงทรงมีพระอิสริยยศเป็นกรมพระขึ้นไป จะไม่พบพระนามพระ
บรมวงศานุวงศ์ที่มีชันษาน้อย เนื่องจากต าแหน่งหน้าที่การงานซึ่งส าคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
และล าดับในการเป็นพระญาติผู้ใหญ่ที่พระเจ้าแผ่นดินเคารพ อาจมิใช่คุณลักษณะของพระบรมวงศานุวงศ์
ผู้ทรงมีชันษาน้อย ส่วนพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในนั้นแม้ว่าในข้อเท็จจริงจะมีพระบรมวงศานุวงศ์
ฝ่ายในหลายพระองค์ที่ทรงมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารราชกิจทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในหรือทรงด ารงฐานะ
เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในผู้ใหญ่ที่พระเจ้าแผ่นดินเคารพ แต่ด้วยความหมายของพระนามพระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายในโดยมากมักจะเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามหรือเพศหญิงเ ดิมอยู่แล้ว 
ประกอบด้วยพระนามพระบรมวงศานุวงศฝ่ายในมิได้มีจ านวนค ามากเท่ากับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า
เดิมอยู่แล้ว จึงมิได้มีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในพระองค์ไหนที่มีความหมายสัมพันธ์กับปัจจัย
แวดล้อมมากกว่าหนึ่งปัจจัยขึ้นไป 
 

ความหมายตามรูปศัพท์ 
  
  จากการศึกษาความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ สามารถแบ่งกลุ่ม
ความหมายได้ดังต่อไปนี้ 
1.  ความหมายเกี่ยวกับผู้ปกครอง สามารถจ าแนกเป็น  
  1.1  ความหมายเกี่ยวกับพระราชา พระราชอ านาจ และความเป็นขัตติยนารี เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระษัตรี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : กษัตริย์หญิง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระมหากษัตริย์ 
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 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ขัตติยนารี 
  1.2  ความหมายเกี่ยวกับผู้ปกครอง เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ผู้ปกครอง 
 เจ้าฟ้ากรมขุนพินิตประชานาถ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5) 
 ความหมาย : ผู้ปกครอง ผู้เป็นที่พึ่ง 
  1.3  ความหมายเกี่ยวกับดวงดาวที่เป็นศูนย์กลางในระบบสุริยจักรวาล เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : พระอาทิตย์ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพยอาภา (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง
ชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : พระอาทิตย์ 
  1.4  ความหมายเกี่ยวกับเทวดาผู้เป็นใหญ่ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศ ฯ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : พระราม พระอิศวร 
  สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา (สมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : พระอินทร 
2.  ความหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล สามารถจ าแนกได้ดังนี้  
  2.1  ความหมายที่บ่งบอกว่าเป็นวงศ์ราชตระกูลของพระมหากษัตริย์หรือเทพผู้ปกครอง เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขัตติยวงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : วงศ์กษัตริย์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 1) 
 ความหมาย : วงศ์พระอาทิตย์ 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทวงศ์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3)  
 ความหมาย : วงศ์พระอินทร 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ ฯ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
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 ความหมาย : วงศ์กษัตริย์ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : วงศ์สมมติ  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : วงศ์เทวดา 
  2.2  ความหมายที่บ่งบอกว่าเป็นวงศ์ราชสกุลของพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น  

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสาย สนิทวงศ์  (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวง          
วงศาธิราชสนิท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ราชสกลุสนิทวงศ์ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น อนุพงศ์จักรพรรดิ  (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จักรพรรดิพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : วงศ์ที่เนื่องมาจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุมภฎพงศ์บริพัตร  (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต ฯ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 5)  
 ความหมาย : วงศ์ตระกูลบริพัตร 
  2.3  ความหมายที่บ่งบอกว่าเป็นวงศ์ตระกูล แต่มิได้บ่งบอกว่าเป็นวงศ์ตระกูลของผู้ใด เช่น  

พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฐมวงศ ์(โอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประชุมวงศ ์(พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้า ศิริวงศ์ (โอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมวงศ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ ์(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธ วงศ์วิจิตร (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ
นครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
3.  ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง จ าแนกได้ดังนี้ 
  3.1  ความหมายเกี่ยวกับอ านาจ เช่น 

พระเจ้ารมวงศ์เธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : อ านาจ 
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 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ ์(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : อ านาจศักด์สิทธิ์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : อ านาจ 
  3.2  ความหมายเกี่ยวกับไพร่พลนักรบและการรบ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : การรบ  
 พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนเรศโยธี (พระโอรสในสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 
 ความหมาย : นักรบ 
 พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหลวงเสนีบริรักษ์ (พระโอรสในสมเด็จกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 
 ความหมาย : ไพร่พล 
  3.3  ความหมายเกี่ยวกับอาวุธ เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : อาวุธทรงกลมที่มีแฉกโดยรอบ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : อาวุธทรงกลมที่มีแฉกโดยรอบ 
  3.4  ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัย และการคุ้มครองดูแล เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตยส์ถาพร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : มั่นคง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ปลอดภัย 
 พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวง พิทักษมนตรี (พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระ      
ศรีสุดารักษ์ พระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) 
 ความหมาย : ดูแลคุ้มครอง 
  3.5  ความหมายเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
  3.6  ความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ชนะ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ     
ชั้น 5) 

ความหมาย : ชัยชนะ 
4.  ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม จ าแนกได้ดังนี้  
  4.1  ความหมายที่เกี่ยวข้องกับความงามและความดี เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : น่าทัศนา 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมล (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : งาม  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสภา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : งาม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : งาม 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภา คุณากร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่น     
ภูมินทรภักดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ความดี 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุภาธร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ความดี ความงาม 
  4.2  ความหมายเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความประเสริฐ เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ผู้ประเสริฐไร้มลทิน 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา 
 ความหมาย : ประเสริฐ 
  4.3  ความหมายเกี่ยวกับความเจริญและความเป็นมงคล เช่น  

พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี (พระวรราชเทวี ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : ความเจริญ 
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสร มงคลการ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้ าฟ้า
กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : มงคล 
  4.4  ความหมายเกี่ยวกับความชื่นชมยินดี เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันตโ์สภาคย์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ความชื่นชมยินดี 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดุษฎี (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ความยินดี ความชื่นชม 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ปรีดา  (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช          
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ความยินดี 
  4.5  ความหมายที่เกี่ยวกับความสุข เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขสวัสดิ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
5.  ความหมายเกี่ยวกับเทพเทวดานางฟ้า เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสุดาอัปสร (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : นางฟ้า 
 เจ้าฟ้ากรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : พระพิฆเนศวร 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงหลวงพรหมวรานุรักษ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระพรหม 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : นางฟ้า 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อาภัสสรวงศ์ (พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้า
ฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พรหมโลก 
 พระนางเธอลักษมีลาวัณ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระลักษมี 
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 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : นางฟ้า 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทววีิไลยวรรณ (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : นางฟ้า 
6.  ความหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆรา ชเจ้า (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : พระพุทธเจ้า 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพุทธประดิษฐา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระพุทธเจ้า 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสาร ี(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระบรมสารีริกธาตุ 
 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสุโขทัย ธรร มราชา  (พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : พระราชาผู้ทรงธรรม 
 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ทีปังกรรัศมีโชติ (พระโอรสในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม
มกุฎราชกุมาร ในรัชกาลปัจจุบัน) 
 ความหมาย : พระพุทธเจ้า  
7.  ความหมายเกี่ยวกับความรู้ จ าแนกเป็น 
  7.1  ปัญญาสามารถ ความรอบรู้ และเชาวน์ไหวพริบ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ปัญญาสามารถ ความรอบรู ้
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ผู้ทรงความรู้ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ ฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ผู้ทรงความรู้ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
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 ความหมาย : เชาวน์ไหวพริบพระราชวรวงศ์เธอ  
 พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ความรู ้
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ความรู ้
  7.2  ความรู้ในถ้อยค าภาษา เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ถ้อยค าภาษา 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาพย์กนกรัตน์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ค าร้อยกรอง 
 พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา (พระราชวรวงศเ์ธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ค าประพันธ์ 
  7.3  ความรู้ในงานฝีมือ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษศิ์ลปาคม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : งานฝีมือ 
8.  ความหมายเกี่ยวกับท้องฟ้า จ าแนกได้ดังนี้ 
  8.1  ความหมายที่หมายถึงท้องฟ้า เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัมพร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ท้องฟ้า 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ฟ้า 
  8.2  ความหมายเกี่ยวกับปรากฏการณ์ท าธรรมชาติบนท้องฟ้า เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอสุนี (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : สายฟ้า 
  8.3  ความหมายเกี่ยวกับดวงดาวซึ่งเห็นได้บนท้องฟ้า เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิธร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ดวงจันทร์ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดาราวดี (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
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 ความหมาย : ดวงดาว  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : พระจันทร์  
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล ฯ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ดวงเดือน 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแขไขดวง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ดวงจันทร์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : พระอาทิตย ์
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี 
 ความหมาย : ดาวฤกษ ์
9.  ความหมายเกี่ยวกับพืชพรรณ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้าย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ชื่อกล้วยลูกผสมพันธุ์หนึ่ง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ส่วนในของดอกไม้ โดยมากเป็นเส้นๆ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าล าดวน (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ชื่อต้นไม้ มดีอกมีกลีบหนาแข็ง กลิ่นหอม ลักษณะคล้ายดอกนมแมว 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัว (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ดอกบัว 
 พระสัมพันธวงศ์เธอ พนะองค์เจ้าแตง (พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข) 
 ความหมาย : ชื่อไม้เถาล้มลุกหลายชนิด บางชนิดยอด ดอก และผล รับประทานได้ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ชื่อพันธุ์ไม้หลายชนิด หลายสกุล ที่มีลักษณะ เกาะตามหิน ดิน และต้นไม้ บางชนิด
มีดอกงาม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ผลไม้รสเปรี้ยวจากประเทศจีน 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
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 ความหมาย : ดอกไม้ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งให้ดอกเป็นสีม่วงแดงหรือชมพู 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย :  เถาวัลย์  
 พระอัครชายาเธอ พระองค์เจ้า อุบลรัตนนารีนาค  (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น     
ภูมินทรภักดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ดอกบัว 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ดอกไม้ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑานพรัตน ์(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ดอกมณฑา  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุษบันบัวผัน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4 ) 
 ความหมาย : ดอกบัวผัน  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ดอกบัว 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมุทมาลี (พระราชวรวงศ์เธอชั้น 5) 
 ความหมาย : ดอกบัว 
10.  ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ แบ่งออกเป็น ความหมายเกี่ยวกับสัตว์เล็ก และความหมายเก่ียวกับสัตว์
ใหญ่ และสัตว์ในป่าหิมพานต์ จ าแนกได้ดังนี้ 
  10.1  ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ขนาดเล็ก เช่น 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ลิง 

พระนางเธอ พระองค์เจ้าร าเพยภมราภิรมย์ (พระธิดาใน สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ 
กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์) 

ความหมาย : แมลงผึ่ง แมลงภู่ 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า มยุรฉัตร (ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชรอัครโยธิน   

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
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ความหมาย : นกยูง 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเอี้ยง (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรไร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระต่าย (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
  10.2  ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ช้าง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ช้าง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ (พระเจ้าราชวรวงศ์ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
  10.3  ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ในป่าหิมพานต์หรือเทวต านาน  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : พญานาควาสุกรี 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินร ี(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : กินนรเพศหญิง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 3) 
 ความหมาย : ครุฑ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : สิงห์ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : สิงห์ 
11.  ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะและร่างกาย เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนตร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น2) 
 ความหมาย : ตา 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัณฐา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : คอ 
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 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกศนี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ผม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉววีรรณ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ผิว 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายปฤษฎางค์ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : หลัง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : หน้า 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพ สกนธ์ กัลยาณี (สมเด็จ                     
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ร่างกาย 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุไรรัตนศิริมาน  (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : จุก 
12.  ความหมายเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญกมลสุขสวัสดิ ์(พระเจ้าบรมวงศ์ชั้น 4) 
 ความหมาย : เจริญใจ 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า มนัศ สวาสด์ิ  (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ กรมหลวง             
อดิศรอุดมเดช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : เป็นที่รัก 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโศกส่าง (พระเจ้าราชวรวงศ์ ชั้น 4) 
 ความหมาย : โศก 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์ นุทิศ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า       
กรมพระจักรพรรดิพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ระลึกถึง  
 พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ความรัก  
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 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า อนุสรณ์ มงคลการณ์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ    
เจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
  ความหมาย : ระลึก 
13. ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยา เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังกะทัต (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : สงสัย 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลัด (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : เสียบหรือขัดไว้ด้วยของแหลม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : มั่งค่ัง มั่งมี 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดวอน (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ร้องขอ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : เที่ยวไป 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ส ารวม 
 พระบรมมหัยยิกาเธอ พระองค์เจ้า ลม่อม  (สมเด็จกรมพระสุดารัตนราชประยูร ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : สุภาพ ออ่นโยน 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ร่าเริงคึกล าพอง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรเทิง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : เบิกบาน รื่นเริง 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพร พิริยพรต  (พระโอรสใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุน       
เจริญผลพูลสวัสดิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ปฏิบัติศาสนกจิ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าถนอม (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : คอยระวัง ประคับประคอง เก็บรักษา 
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 พระวรศ์เธอ พระองค์เจ้า บรรจงมารยาตร  (พระธิดา ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จักรพรรดิพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ประณีต มีกริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยรู้กาลเทศะ 
 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ ประพันธ์  (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิป
ประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4) 
 ความหมาย : แต่ง, เรียบเรียง 
 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่น ปราบปรปักษ์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
ยาบ าราบปรปักษ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
14.  ความหมายเกี่ยวกับกาลเวลา อายุ เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฤกษ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : คราวหรือเวลาที่ก าหนดหรือคาดว่าจะให้ผล 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : เวลาใกล้พระอาทิตย์ขึ้น 
 พระวรวงศ์เธอ พร ะองค์เจ้าจิรศักด์ิสุประภาต (พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข 
เจ้าฟ้ากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช ฯ) 
 ความหมาย : นาน 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมาย ุ(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสมอสมัยหรรษา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
15. ความหมายเกี่ยวกับทิศทางสถานที่ สามาถจ าแนกได้เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและ
สถานที่ ดังนี้ 
  15.1  ความหมายเกี่ยวกับทิศทาง เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณาวัตร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ขวา 
  15.2  ความหมายเกี่ยวข้องกับสถานที่ สามารถจ าแนกได้เป็น  
   15.2.1  สถานที่ทั่วไป เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิเวศน์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : บ้าน 
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 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ธานี นิวัติ (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภ         
พฤฒิธาดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : เมือง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
   ความหมาย : เมือง   
   15.2.2  สถานที่ทางธรรมชาติ เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ภูเขา ป่าไม้ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ห้วงน้ าทะเลหรือมหาสมุทร 
   15.2.3  สถานที่ในเทวต านาน เช่น 

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคันธร (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ชื่อภูเขาชั้นที่ 1 ในหมู่เขาสัตบริภัณฑ์ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ชื่อสวนหนึ่งในห้าแห่งของพระอินทร ์
16. ความหมายเกี่ยวกับขนาด เล็ก โต ใหญ่ ย่ิงใหญ่ น้อยนิด กว้าง แคบ เป็นต้น  เช่น 

เจ้าฟ้าจุ้ย (พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย) 
 ความหมาย : เล็ก น้อย 
 สมเด็จพระบร มโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิรุณหิส ฯ  (สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในรชสมัย 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : ยิ่งใหญ่  
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโอภาสไพศาลรัศมี (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : กว้างใหญ่ 
 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า จุลจักรพงศ์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรม
หลวงพิษณุโลกประชานาถ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : น้อย 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กนิษฐน้อยนารี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
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 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใหญ่ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเล็ก (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
17. ความหมายเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐาน และสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคันธรส (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : กลิน่ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุ่ม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก้อนแก้ว (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าป้อม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิ่มนวล (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้า สายสวลีภิรมย์ (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทร
ภักดี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงประภา (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงจันทร์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลิ่นแก่นจันทรารัตน์ (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
18. ความหมายเกี่ยวกับจ านวนตัวเลข ล าดับที่ ครั้งที่ เช่น  

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพเก้า (พระเจ้าวรราชวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : แหวนฝังพลอยเก้าชนิด 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : เก้า 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : สอง 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : สี่ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ห้า 
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 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
เทวะวงศ์วโรปการ ฯ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : สามสิบ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ฯ 
 ความหมาย : แปด 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแฝด (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพันแสง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
19. ความหมายเกี่ยวกับความสว่าง โชติช่วง รุ่งเรือง สุกใส  เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอ าไพ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : งามสว่างสุกใส 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : แสงสว่าง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภัศร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : แสงพราว 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศร ี(พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น4) 
 ความหมาย : แสงสว่างรุ่งเรือง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยุรศักด์ิ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : แสง 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจโนภาสรัศมี (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : แสง 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายรัศมีหิรัญพรรณ (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : ส่องแสง 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉว ี(พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : สว่าง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสว่าง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากระจ่าง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส (พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5) 
20. ความหมายเกี่ยวกับสี เช่น 
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พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสวตวรลาภ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : สีขาว 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโตสินี (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ผู้มีผิวขาว 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑวรรณวโรภาส (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : สีขาวเหลือง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าด า (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแดง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขียว (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
21.  ความหมายเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ จ าแนกได้ดังต่อไปนี้  
  21.1  ความหมายเกี่ยวกับเครื่องประกอบพระเกียรติยศแห่งราชส านัก เช่น เครื่องราชอิสริยภรณ์ 
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และเครื่องสูง เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : เครื่องสูงชนิดหนึ่ง เป็นรูปฉัตรสามชั้น มีสายไหมห้อยที่ชายผ้าของฉัตรด้านล่าง) 
 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมล ฉัตร  (พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพงเพ็ชร       
อัครโยธิน ฯ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : เครื่องสูงชนิดหนึ่งมีรูปคล้ายร่ มที่ซ้อนขึ้นไปเป็นชั้นๆ ชั้นบนจะมีขนาดเล็กและชั้น
ล่างจะมีขนาดใหญ่กว่าโดยไล่ลงไปกันเป็นล าดับ ใช้ส าหรับ แขวน ปัก ต้ังหรือเชิญเข้าริ้วกระบวนเสด็จ อัน
เป็นเครื่องประกอบพระเกียรติยศ 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสิริราชกกุธภัณฑ์ ฯ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : สิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงความเป็นพระราชา  
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
  21.2  ความหมายเกี่ยวกับวัตถุมีค่าและเครื่องประดับตกแต่งอันมีค่า เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : หินมีค่าสีแดง 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ต่างหู 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโคมเพ็ชร 
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 ความหมาย : เพชร 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : พลอยด า แก้ว 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : เครื่องประดับ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวรรณ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ทอง 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : พลอยสีแดงชนิดหน่ึง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : พลอยแดงเข้ม 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเงินยวง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : เนื้อเงินบริสุทธิ์มีสีขาวผ่องมันปลาบ 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ทอง 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง กรรณาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราช
กุมารี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : เครื่องประดับหู 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ าหญิง พาหุ รัดมณีมัย ประไพพรรณพิจิตร นริศรราชกุมารี  
(สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
 ความหมาย : เครื่องประดับแขน 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิงศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
ชั้น 5) 
 ความหมาย : เครื่องประดบัศีรษะ  
  21.3  ความหมายเกี่ยวกับข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น 

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพะอบ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : พะอบหรือผะอบ เป็น ภาชนะส าหรับใส่ของ มีเชิงฝาครอบมียอดที่มักท าด้วยโลหะ
หรือไม้กลึง 



157 

 

 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหรุ่น (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : เครื่องมือดักปลา 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัมพล (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
 ความหมาย : ผ้าทอด้วยขนสัตว์ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าตลับ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ภาชนะมีฝาปิดส าหรับใส่สิ่งของ โดยมากทรงกลม และมีขนาดไม่ใหญ่นัก 
22.  ความหมายเกี่ยวกับชื่อตัวละครในวรรณคดีไทย เช่น  

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
 ความหมาย : ชื่อตัวละครพิกุลทองในวรรณคดีเรื่องพิกุลทอง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ชื่อตัวละครอุณากรรณในวรรณคดีเรื่องอิเหนา 
23.  ความหมายเกี่ยวกับยศฐานันดรศักด์ิ หรือตระกูลสูง เช่น  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
 ความหมาย : ยศ 
 สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี (พระราชธิดาในพระบา ทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 ความหมาย : ผู้มีตระกูลสูง 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักด์ิกัลยาวดี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5)  
24.  ความหมายเกี่ยวกับโชคลาภ เช่น 
 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสวตวรลาภ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ลาภ 
 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัควดี (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : ผู้มีโชค 
  อย่างไรก็ตามแม้ว่าพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนใหญ่จะมีความหมายดีเป็นความหมายเชิง
บวก แต่ยังมีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์จ านวนน้อยที่พระนามมีความหมายไม่ดีหรือความ หมายเชิงลบ 
เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก าพร้า (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น1  ) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
เน่า  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น  2) หม่อมเจ้า ร้าย  อินทรางกูร  ส่วนพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มี
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ความหมายเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดีนั้น ยังพบว่ามีพระนามที่มิไ ด้เป็นชื่อตัวละครพระเอกหรือนางเอก
ในวรรณคดี เช่น หม่อมเจ้าขุนช้าง นพวงศ์ เป็นต้น 
  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ประกอบด้วยค าที่มีจ านวนมากกว่าหน่ึงค า จึง
สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าหน่ึงความหมาย  เช่น 
  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ บรมนริ ศรสมมติเทวราช จุฬาลงกรณ์
นาถปรมางกูร สมบูรณอุกฤษฐศักดิ อุภโตปักษ์วิสุทธิพงศ์ มหามกุฎราชรวิวงศ์วราวัตร ลักษณสมบัติขัตติย
ราชกุมาร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) 
  ความหมาย  : เครื่องประดับพระอิสสริยยศ พระราชาสูงสุดผู้เป็นสมมุติเทพ ตระกูลอันประเสริฐ
แห่งจุฬาลงกรณ์ สมบูรณ์ด้วยอ านาจสูงสุด เชื้อสายที่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่าย ยอดแห่งเชื้อสายพระอาทิตย์ ถึง
พร้อมด้วยรูปลักษณะแห่งโอรสพระราชา 
ความหมายที่เกี่ยวข้องด้วยประเด็นดังนี้ 
  ค าว่า อิศริยยาลงกรณ์ สมบัติ ให้ความหมายเกี่ยวกับวัตถุ และสิ่งของที่เป็นเครื่องประดับพระ
อิสสริยยศ 
  ค าว่า บรม อุกฤษฐ มกุฎ ให้ความหมายเกี่ยวกับความเป็นที่สูงสุด หรือความเป็นที่สุด 
  ค าว่า อุภโต ให้ความหมายเกี่ยวกับตัวเลข หมายถึงทั้งสองข้างหรือสองฝ่าย 
  ค าว่า รวิ นริศร เทวราช ขัตติย นาถ ให้ความหมายเกี่ยวกับผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์ 
  ค าว่า วิสุทธิ ลักษณ ให้ความหมายเกี่ยวกับความบริสุทธิ์และความงาม 
  ค าว่า พงศ์ อังกูร ให้ความหมายเกี่ยวกับ เชื้อสาย วงศ์ตระกูล 
  ค าว่า ศักดิ ให้ความหมายเกี่ยวกับ อ านาจ 
  ค าว่า วัตร ให้ความหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ ซึ่งก็คือ การสืบเนื่อง 
  จ านวนเนื้อความ มีดังนี้ 
  1.  เนื้อความเกี่ยวกับความเชื้อสายพระมหากษัตริย์ 
  2.  เนื้อความเกี่ยวกับความงามหรือความบริสุทธิ์ 
  3.  เนื้อความเกี่ยวกับอ านาจราชศักด์ิ หรือยศศักด์ิ 
  จะเห็นว่าพระนามเดิมของพระบรมวงศานุวงศ์แม้ว่าจะประกอบด้วยจ านวนค าที่มากจะพบ
เนื้อความได้ไม่หลากหลายภายในพระนามเดียว กัน เพราะในจ านวนค าที่มากจะมีค าที่ซ้ าความหมายกัน
อยู่มาก ดังตัวอย่างของพระนาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ ฯ พบว่ามีการใช้ค าที่ให้
ความหมายเหมือนกัน เช่น นริศร ราช นาถ ขัตติย หรือ อังกูร กับ พงศ์  เป็นต้น แต่พระราชทินนามใหม่ที่
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สถาปนาขึ้ นมาเพื่ อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของ
พระมหากษัตริย์ เช่น 
 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มหามกุฎพงศ์นฤบดินทร์ปรมินท
รานุชาธิเบนทร์ อัฐเมนทรราชอัยยกาสวามิภักดิสยามวิชิต สรรพศิลปสิทธิวิทยาธร  สุรจิตรกรศุภโกศล     
ประพนธปรีชาชาญโบราณคดี สังคีตวาทิตวิธีวิจารณ์ มโหราฬสีตลัธยาสัย พุทธาทิไตรรัตนสรณานุวัตร์ 
ขัตติยเดชานุภาพบพิตร (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
 ความหมาย : เชื้อสายพระเจ้าแผ่นดิน วงศ์พระราชาอันสูงสุด พระอนุชาแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระอัยกาผู้ภักดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงเป็นผู้
ช านาญในศิลปวิทยาการต่างๆ ทรงมีความสามารถในการวาดเขียน ทรงมีความรู้ในการประพันธ์และ
โบราณคดี ทรงมีความสามารถในด้านดนตรีจนเป็นผู้วิจารณ์ได้ ทรงมีน้ าพระทัยกว้างขวางสงบร่มเย็น  ทรง
ประพฤติโดยระลึกพระรัตนตรัยเป็นที่ต้ัง ทรงมีอ านาจแห่งพระราชา   
  จ านวนเนื้อความ มีดังนี้ 
  1.  เนื้อความเกี่ยวกับเชื้อสายพระเจ้าแผ่นดิน 
  2.  เนื้อความเกี่ยวกับความเป็นพระราชประยูรญาติ 
  3.  เนื้อความเกี่ยวกับความภักดี 
  4.  เนื้อความเกี่ยวกับพระกรณียกิจหรือความสามารถส่วนพระองค์ 
  5.  เนื้อความเกี่ยวกับพระอุปนิสัยหรือวัตรที่ทรงประพฤติปฏิบัติ  
  6.  เนื้อความเกี่ยวกับพุทธศาสนา  
  ไม่เว้นแต่พระนามที่มีส่วนประกอบเป็นค าเพียงค าเดียวก็สามารถสื่อความหมายได้มากกว่าหน่ึง
อย่าง เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) ค าว่า ทินกร นี้สามารถมสื่อ
ความหมายเป็นได้ทั้ง เทพ ศูนย์กลางของจักรวาล พระราชา หรือดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่มองเห็นอยู่บนท้องฟ้า
ก็ได้ หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) ค าว่าเปียก สามารถสื่อ
ความหมายในลกัษณะที่เป็นกริยาอาการ หรือ ลักษณะที่เป็นสภาพสถานะ ก็ได้ เป็นต้น 
   
 
 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 

 
  ปริญญานิพนธ์เรื่อง พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี : การวิเคราะห์โครงสร้างและ
ความหมาย มีวัตถุประสงค์ศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านโครงสร้างและความหมาย และเสนอ
ผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
 
 สรุปผลการวิจัย 

  ผลการศึกษาพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในด้านโครงสร้างและความหมาย มี ดังนี้  
1. ผลการศึกษาโครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์  

  จากการศึกษาโครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีพบว่าพระนามทั้งหมดมีทั้ง
พระนามที่มีโครงสร้างเป็นค าเด่ียว ไม่ว่าจะเป็นค านามค าเดียว ค ากริยาค าเดียว และค าวิเศษณ์ค าเดียว 
นอกจากน้ียังมีพระนามที่มีจ านวนค ามาประกอบกันมากกว่าหนึ่งค าขึ้นไป ทั้งแบบมีหน่วยหลักและหน่วย
ขยาย หรือแบบไม่มีหน่วยหลักและหน่วยขยาย ดังต่อไปนี้  
  พระนามที่ประกอบขึ้นจากค านามล้วนโดยมีหน่วยหลักหน่วยขยาย ไม่ว่าจะเป็นค านามหรือ
กลุ่มนามแรก (ประกอบด้วยค านามล้วน) เป็นหน่วยหลัก ค านามหรือกลุ่มนาม (ประกอบด้วยค านามล้วน) 
ที่ตามมาเป็นหน่วยขยาย ค านามหรือกลุ่มนามแรก(ประกอบด้วยค านามล้วน) เป็นหน่วยขยาย ค านาม
หรือกลุ่มนามหลังเ(ประกอบด้วยค านามล้วน) เป็นหน่วยหลัก  
  พระนามที่ประกอบด้วยค านามและค าชนิดอ่ืนโดยมีหน่วยหลักหน่วยขยาย ไม่ว่าจะเป็น       
พระนามที่ประกอบด้วย ค านามหรือกลุ่มนาม ค ากริยาหรือกลุ่มกริยา และค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์ 
มักจะมีความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์แบบประโยคโดย ค านามหรือกลุ่มนามเป็นประธาน กรรม ส่วนเติมเต็ม 
ให้กับกริยา ส่วนค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์จะท าหน้าที่ขยายค าในส่วนนาม หรือส่วนกริยา อย่างไรก็ตาม
บางพระนามที่มีค ากริยาเป็นส่วนประกอบไม่จ าเป็นท่ีค ากริยานั้นจะต้องท าหน้าที่เป็นส่วนกริยาในประโยค
เสมอไป อาจมีหน้าที่เพียงเป็นค าขยายในกลุ่มนามกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น นอกจากน้ียังพบพระนามที่
ประกอบด้วยค านามหรือกลุ่มนามและค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์โดยมีส่วนหลักส่วนขยาย โดยจะมี
ลักษณะเป็นค านามหรือกลุ่มนามเป็นหน่วยหลัก และค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์เป็นหน่วยขยายเสมอ
ถึงแม้ว่าหลายพระนามจะมีการวางค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์ไว้ต าแหน่งต้น ค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์
นั้นยังคงเป็นหน่วยขยายค านามหรือกลุ่มนามต าแหน่งท้าย  



161 

 

  พระนามที่มีเพียงค ากริยาหรือกลุ่มกริยาและค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์เป็นส่วนประกอบ โดย
ค ากริยาหรือกลุ่มกริยามักเป็นหน่วยหลักให้กับค าวิเศษณ์หรือกลุ่มวิเศษณ์ เว้นแต่บางกรณีที่ค าหรือกลุ่ม
กริยาอาจเป็นหน่วยหลักให้กับค ากริยาหรือกลุ่มกริยา หรือ ค าวิเศษณ์อาจเป็นหน่วยหลักให้กับค าวิเศษณ์
หรือกลุ่มวิเศษณ์ เท่านั้น  

2.  ผลการศึกษาความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
  จากการศึกษาความหมายในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี พบว่าพระนามพระ
บรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันโดยการ ใช้ค าเดียวกัน การใช้ค าเดียวกันแต่
วิธีการสร้างต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ค าเดียวกันแต่มีการแผลงค าแบบภาษาเขมร การเลือกวิธีการสร้าง
ค าให้เป็นภาษาบาลีหรือภาษาสันสกฤต และการเปลี่ยนพยัญชนะหรือสระในค าที่เป็นภาษาบาลีสันสกฤต 
นอกจากน้ีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุลเดียวกันยังมีลักษณะการใช้ค าที่ให้ความหมายเหมือน
หรือใกล้เคียงกัน  
  ความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรียังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม
ของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับพระนามเดิม ความสัมพันธ์กับเพศ 
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับความเป็นพระประยูรญาติแห่งพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ในราชสกุล
เดียวกัน ความสัมพันธ์เกี่ยวกับล าดับความเป็นพระโอรสธิดา ความสัมพันธ์เกี่ยวกับอาชีพหรือพระกรณีย
กิจที่ทรงปฏิบัติ ความสัมพันธ์กับสถานที่หรือภูมิประเทศที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์กับวันส า คัญอื่นที่ตรงกับ
วันประสูติ ความสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมสมัย และความสัมพันธ์โดยเลียนแบบบุคคลมีชื่อเสียง  
 ในด้านความหมายตามรูปศัพท์ของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์สามารถจ าแนกได้ 24 ประเภท 
คือ ความหมายเกี่ยวกับผู้ปกครอง  ความหมายเกี่ยวกับวงศ์ตระกูล ความหมายเก่ียวกับความมั่นคง 
ความหมายเกี่ยวกับความดีงาม ความหมายเกี่ยวกับเทพเทวดานางฟ้า ความหมายเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ความหมายเกี่ยวกับความรู้ ความหมายเกี่ยวกับท้องฟ้า ความหมายเกี่ยวกับพืชพรรณ 
ความหมายที่เกี่ยวกับสัตว์ ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะและร่างกาย ความหมายที่เกี่ยวกับอารมณ์
ความรู้สึก ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยา ความหมายเกี่ยวกับกาลเวลาอายุ ความหมายเกี่ยวกับทิศทาง
สถานที่ ความหมายเกี่ยวกับขนาด ความหมายเกี่ยวกับรูปพรรณสัณฐานและสิ่งที่รับรู้ด้วยประสาทสัมผัส 
ความหมายเกี่ยวกับแสงสว่าง ความหมายเกี่ยวกับสี ความหมายเกี่ยวกับวัตถุสิ่งของ ความหมายเกี่ยวกับ
ชื่อตัวละครในวรรณคดีไทย ความหมายเกี่ยวกับยศฐานันดรศักด์ิ ความหมายเกี่ยวกับโชคลาภ เป็นต้น  
 
 



162 

 

อภิปรายผล 
  การศึกษาโครงสร้างและความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ มีข้อสังเกตบางประการ 
ดังนี้ 
  1.  จากการศึกษาโครงสร้างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์พบลักษณดังนี้ 
   1.1  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะมีความยาวเพียงใด ย่อมประกอบด้วยโครงสร้างหลาย
โครงสร้างมารวมกัน เช่น ค าว่า “บุรุษรัตนวโรภโตสุชาติ” ในพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
มหามาลา ฯ ที่ประกอบไปด้วย กลุ่มนามหลัก (นามหลัก + นามขยาย) + กลุ่มนามขยาย (วิเศษณ์ขยาย
นาม + กลุ่มนามหลัก (วิเศษณ์ขยายนาม + นามหลัก) ทั้งนี้บางโครงสร้างรวมกันเป็นกลุ่มค าซึ่งท าหน้าที่
เป็นหน่วยหลักในพระนามทั้งหมดหรือเป็นหน่วยหลักให้กับกลุ่มค าอ่ืนในพระนาม บางโครงสร้างรวมกัน
เป็นกลุ่มค าซึ่งท าหน้าที่เป็นหน่วยขยาย และบางโครงสร้างรวมกันเป็นกลุ่มค าซึ่งมิได้มีหน่วยหลักและ
หน่วยขยายเนื่องจากเป็นกลุ่มค าที่ให้ความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับกลุ่มค าอ่ืน  
  1.2  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อปรากฎค าที่ค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียง
กันมาก มารวมกัน โครงสร้างจะไม่มีค าใดเป็นหน่วยหลัก และค าใดเป็นหน่วยขยาย โดยจะเป็นหน่วยที่
เท่ากันทั้งหมด เช่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพเก้า (ค าว่า นพ และค าว่า เก้า มีความหมาย
เหมือนกัน) พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง (ค าว่า เริง และค าว่า คนอง มีความหมาย
เหมือนกัน) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น (ค าว่า ชม และค าว่า ชื่น มีความหมายใกล้เคียงกัน)  
เป็นต้น 
   1.3  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์บางพระนามประกอบขึ้นมาจากค าท่ีไม่สามารถหา
วากยสัมพันธ์กันได้ โดยค าสองค าที่น ามาประกอบกันเมื่อได้ค าใหม่ไม่มีเค้าความหมายของทั้งสองค าเดิม
เหลืออยู่ เช่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก าพร้า เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างของค าว่า ก าพร้า จะพบ
เพียงค าเดี่ยวหนึ่งค า คือ ก าพร้า ที่แปลว่าไร้บิดามารดาดูแล มิสามารถแยกโครงสร้าง เป็นค าว่า ก า         
ที่แปลว่า งอนิ้วมือเข้าหากัน และค าว่า พร้า ท่ีแปลว่ามีด ได้  
  พระนามที่ประกอบด้วยค าที่มิสามารถแยกวากยสัมพันธ์ด้วยเหตุผลผิดความหมาย ให้ถือได้ว่า
พระนามนั้นประกอบด้วยค าเด่ียวหนึ่งค า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าพระนามนั้นมาจากภาษาต่างประเทศ เช่น 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทับทิม ซึ่งค าว่าทับทิมในพระนามนี้เป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าอัญมณี    
ที่ไม่สามารถแยกเป็นค าว่า ทับ แปลว่ากระท่อม และ ทิม แปลว่า ศาลาแถว ได้ หรือ ค านั้นนั้นอาจเป็น 
ชื่อเฉพาะ เช่น พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง ซึ่งค าว่า ย่ีเข่งในพระนามนี้หมายถึงชื่อเฉพาะของต้นไม้ มิได้
เกี่ยวกับค าว่า ย่ี ที่แปลว่าสอง และค าว่า เข่ง ที่แปลว่าภาชนะสาน  
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   1.4  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์โดยมากค าหลังหรือสร้อยพระนามจะขยายค าล าดับแรก
เป็นองค์รวม เช่น พระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ค าว่าอัครราช
กุมารี ก็มิได้ขยายเพียงค าว่า วลัยลักษณ์ แต่ขยายค าว่า จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ทั้งหมด มีความหมายว่า 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ ผู้ทรงเป็น พระอัครราชกุมารี เป็นต้น  
   1.5  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะมีค าวิเศษณ์เป็นหน่วยขยายเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ใน
ต าแหน่งใดของพระนาม แต่ในทางปฏิบัติจริง ค าวิเศษณ์ที่อยู่ในต าแหน่งแรกของพระนามพระบรมวงศานุ
วงศ์บางพระนาม ค าวิเศษณ์จะถูกเน้นหรือให้ความส าคัญเสมือนค าหลัก ทั้งที่ค าวิเศษณ์ท าหน้าที่ขยาย
นามหลัก เช่น สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ มีโครงสร้างดือ วิเศษณ์ขยายนาม + กลุ่มนามหลัก 
(นามหลัก + นามขยาย) แต่พระราชนิยมในการออกพระนามของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเมื่อทรงออกพระนามแบบไม่เต็มจะทรงออกพระนามเพียงค าแรก ซึ่งก็คือค าว่า สุนันทา ดังจะเห็น
ได้จากการพระราชทานนามสถานที่ในพระราชวังดุสิต ว่า สวนสุนันทา อันเป็นที่มาของนามมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น 
 2.  จากการศึกษาความหมายของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี จ าแนกได้เป็น 
  2.1  จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางการใช้ค าและค าท่ีให้ความหมายเหมือนกัน พบ
ข้อสังเกตบางประการ ดังนี้  
    2.1.1  ความสัมพันธ์ทางค าและความหมายระหว่างพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ทรง
เป็นสมาชิกในราชสกุลเดียวกันสามารถเกิดขึ้นในลักษณะพระบิดา กับพระธิดา และพระมารดากับ
พระโอรสได้ มิจ าเป็นต้องเกิดขึ้นระหว่างพระบิดาและพระโอรส หรือพระมารดากับพระธิดาเสมอไป แต่ค า
ที่ให้ความสัมพันธ์กันนี้โดยมากมักเป็นค ากลางๆ มิได้มีความหมายแสดงถึงเพศใดเพศหนึ่งที่ชัดเจน เช่น 
ค าว่า สุริย จิตร จุฬา เฉลิม ทิพย มงคล เป็นต้น โดยค าเหล่านี้เมื่อน ามาสถาปนาเป็นพระนามจะมีการ
ตกแต่งด้วยค าอ่ืนให้มีความเหมาะสมตามที่จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าหรือฝ่ายใน เช่น เจ้าฟ้า
จุฬาลงกรณ์ ฯ (พระบิดา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี (พระธิดา) บางกรณีอาจเป็น
ค าที่มีความหมายคล้ายกันเพียงแต่ต่างกันด้วยความหมายเกี่ยวกับเพศ จากค าหนึ่งมีความหมายเป็นเพศ
หญิง เป็นอีกค าหนึ่งที่มิได้มีความหมายเจาะจงว่าเป็นเพศใดเพศหนึ่ง เช่น หม่อมเจ้าอัปสรสมาน (เทวกุล) 
กิติยากร (พระมารดา) หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิตยากร (พระโอรส)  
    2.1.2  ความสัมพันธ์ทางการใช้ค าระหว่างนามของพระมารดาผู้เป็นสามัญชนกับ     
พระนามพระธิดาผู้ทรงเป็นพระบรมวงศานุวงศ์สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งโดยมากพระนามพระบรมวงศานุวงศ์
จะมีการเลือกประกอบค านั้นด้วยถ้อยค าอ่ืนหรือเลือกใช้ค าที่มีความหมายเดียวกันแต่เป็นภาษาบาลี
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สันสกฤตแทน เช่น เจ้าจอมมารดาเหม (พระมารดา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี (พระธิดา) 
เจ้าจอมมารดาแก้ว (พระมารดา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา (พระธิดา) เจ้าจอม
มารดาเพ็ง (พระมารดา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านงคราญอุดมดี (พระธิดา) เป็นต้น 
    2.1.3  ความสัมพันธ์ทางค าและความหมายยังเกิดขึ้นกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์
ต่างราชสกุลได้ เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิลัยลักษณา (ราชสกุล จักรพันธุ์)                    
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงศ์วิจิตร (ราชสกุล บริพัตร) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร     
(ราชสกุล ฉัตรไชย) จะเห็นว่ามีการใช้ค าที่เหมือนกันหรือให้ความหมายเหมือนกันอยู่ คือค าว่า สุทธ และ 
วิมล แต่ทั้งสามพระองค์มิได้ทรงเป็นสมาชิกราชสกุลเดียวกัน จึงอธิบายได้ว่า การใช้ค าซ้ ากันลักษณะนี้
อาจมาจากความนิยมเรื่องการใช้ค า ซึ่งค าที่นิยมใช้ในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็น
ค าว่า  ราช รัตน สุทธ สุริย วงศ์ ฯลฯ 
   2.2  เรื่องความหมายของรายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรียังพบว่ารัชสมัย 
เพศ และสกุลยศหรือต าแหน่งพระราชทินนามของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม เป็นอีกสามตัวแปรส าคัญใน
การก าหนดให้พระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง จ าแนกได้ดัง น้ี 
    2.2.1  ตัวแปรด้านเพศ พบว่า 
     2.2.1.1  ความหมายเกี่ยวกับอ านาจ ชัยชนะ ไพร่พล ทหาร การรบ ความมั่นคง 
ความศักด์ิสิทธิ์ การปกป้องดูแล ความมั่นคงปลอดภัย อาวุธ และความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มัก
เป็นพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า แม้จะมีพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ใช้ค าที่ให้ความหมาย
ประเภทนี้อยู่บ้างแต่ก็มิได้เน้นความชัดเจนในประเด็นดังกล่าวมากเกินไป เช่น   
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3)  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5)  
  จะเห็นว่า ค าว่า ภักดีมีความหมายที่ชัดเจนว่าเป็นการภักดีต่อภูมินทร์ ส่วน ค าว่าสัตย์ มี 
ความหมายที่มิได้บ่งบอกว่ามีความสัตย์ต่อสิ่งใด มีเพียงการบอกว่าเป็นความสัตย์อย่างบริสุทธิ์ และยังมี
ค าว่าพิสมัยเป็นค าหลักอีก ดังนั้นค าว่า ภักดี กับ ค าว่า สัตย์ แม้จะมีความหมายท่ีเหมือนกัน แต่บริบท ก็
ท าให้ความหมายต่างกันในการกผู้รับ เป็นต้น  
     2.2.1.2  ความหมายเกี่ยวกับดอกไม้พืชพรรณมักพบในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์
ฝ่ายในมากกว่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า โดยพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ให้ความหมาย
เกี่ยวกับดอกไม้พืชพรรณ โดยมากจะเป็นพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นช่วงรัชสมัยที่มี
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พระนามพระบรมวงศานุวงศ์มีการใช้ค าเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ มากกว่ารัชสมัยถัดมา ตัวอย่างพระนามพระ
บรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่มีความหมายเกี่ยวกับพืชพรรณดอกไม้ เช่น 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้าย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1)  
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าล าดวน (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์ พระองค์เจ้าบัว (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1)  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2)  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2)  
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไม้เทศ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) 
  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก าภู (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 3) 
  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส  
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) 
     2.2.1.3  ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยาพบว่า พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระนามให้
ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยาโดยมากจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่าย
ในจะมีความหมายท่ีแสดงกริยา อ่อนโยน นุ่มนวล อ้อนวอน ประณีต มีมารยาท เหมาะสมกับความเป็น
เพศหญิง เช่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดวอน (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 2) พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) พระบรมมหัยยิกาเธอ พระองค์เจ้าลม่อม (พระราชธิดา
ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย)พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าถนอม (พระเจ้าราชวรวงศ์
เธอ ชั้น 4) พระวรศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรจงมารยาตร (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
จักรพรรดพิงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4)   
  ส่วนพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าจะให้ความหมายเก่ียวกับอากัปกริยาทั่วไป เช่น    
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสังกะทัต (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ        
พระองค์เจ้ามั่ง (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) หรือเป็นพระนามที่ให้ความหมายเกี่ยวกับอากัปกริยาการต่อสู้
หรือผจญภัย เช่น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
กรมพระยาบ าราบปรปักษ์ ) และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3)       
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     2.2.1.4  ความหมายเกี่ยวกับอวัยวะ จะพบในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน
มากกว่า ฝ่ายหน้า อาจเป็นไปได้เพื่อให้มีความหมายเน้นความงามในอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายหรือ
เป็นไปเพื่อเน้นการใช้เครื่องประดับตกแต่งอวัยวะนั้นๆ เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เนตร (พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ ชั้น2) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัณฐา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) พระเจ้าบรมวงศ์
เธอ พระองค์เจ้าเกศนี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ (พระเจ้า     
บรมวงศ์เธอ ชั้น 3) พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรพักตร์ (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4) เป็นต้น 
     2.2.1.5  ความหมายที่เกี่ยวกับสัตว์พบว่า พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในมี
ความหมายเกี่ยวกับสัตว์ใหญ่น้อยมากหรืออาจจะไม่มีเลย เท่าที่พบมีก็เพียงพระองค์เดียว คือ             
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3) ซึ่งถ้าหากค านี้มาจากค าว่าจามร เติม
ปัจจัย อี ซึ่งหมายถึงเครื่องสูงชนิดหนึ่ง ก็จะไม่มีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในองค์ใดที่ให้ความหมาย
เกี่ยวกับสัตว์ใหญ่ 
     2.2.1.6  ความหมายเกี่ยวกับความรู้สติปัญญา เชาวน์ไหวพริบ ความสามารถ 
ความรู้ในกิจธุรการงาน และถ้อยค าภาษา พบว่ามักเกิดกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ถ้าเป็น
พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายจะมีไม่มากพระนามที่มีความหมายแบบนี้ เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าวาณรีัตนกัญญา (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4)  
     2.2.1.7  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความหมายเป็นชื่อตัวละครในวรรณคดี ตัว
ละครในวรรณคดีนั้นๆจะมีเพศตรงกับผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนาม เช่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพิกุล
ทอง (พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย (พระเจ้าบรม
วงศ์เธอ ชั้น 4) 
   2.2.2  ตัวแปรด้านรัชสมัยหรือราชนิยม แบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 
    2.2.2.1  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีลักษณะดังนี้คือ 
     2.2.2.1.1  มีพระนามที่มีความหมายมีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติหรือวิถีชีวิต
สามัญ ให้ความหมายที่เป็นรูปธรรม เป็นมนุษย์หรือสัตว์ อากัปกริยา รูปพรรณสันถานที่มองเห็นได้ชัดเจน 
หรือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัส โดยมีมากกว่ารัชสมัยถัดมา เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าหรุ่น (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2)  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้าย (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเณร  (พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 1) พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลิ่น 
(พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 1) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) พระเจ้าบรม
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วงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ (พระเจ้าราชวร
วงศ์ชั้น 2) เป็นต้น 
     2.2.2.1.2  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในบางรัชสมัยมีการใช้ค าที่ให้ความหมาย
เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์ก็เป็นได้ เช่น พระนามพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2 มี
การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวกับพืชพรรณดอกไม้ต้นไม้ถึง  12 พระนามจาก 63 พระนามที่มีอยู่ หรือพระ
นามพระโอรสธิดาล าดับที่ 15 18 และ 19 ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพมีความหมายที่
เกี่ยวกับกริยาอาการอันร่าเริกเบิกบานแจ่มใสด้วยกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าแฉ่ง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรเทิง เป็นต้น 
     2.2.2.1.3  มีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่ให้ความหมายเชิงลบหรือมีความหมาย
ไม่ดี แต่ก็มีเพียงสองพระนาม คือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าก าพร้า (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 1) 
และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเน่า (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 2) เท่านั้น และไม่พบความหมายไม่ดี
หรือความหมายเชิงลบในพระนามพระบรมวงศานุวงศ์รัชสมัยถัดมา 
    2.2.2.2  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นต้นมา 
     2.2.2.2.1  มีพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ให้ความหมายเกี่ยวกับพืช
พรรณเพียงพระองค์เดียว คือ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่น
มเหศวรศิววิลาส พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) แต่รัชสมัยก่อนหน้านั้น จะมีพระนามบรมวงศานุวงศ์ฝ่าย
หน้าที่ให้ความหมายเกี่ยวกับพืชพรรณเป็นจ านวนมากกว่า  
     2.2.2.2.2  มีพระนามที่มีความหมายมีความเกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติหรือวิถีชีวิต
สามัญ ให้ความหมายที่เป็นรูปธรรม เป็นมนุษย์หรือสัตว์ อากัปกริยา รูปพรรณสันฐานที่มองเห็นได้ชัดเจน 
หรือสิ่งที่สามารถรับรู้ได้โดยประสาทสัมผัส โดยมีน้อยกว่ารัชสมัยก่อนหน้านั้น ถ้ามีก็อาจจะใช้ค าท่ีมีการ
ตกแต่งเข้าค าประสมหรือใช้ค าบาลีสันสกฤตหรือค าภาษาต่างประเทศ ที่มากกว่าสมัยก่อนหน้านั้น เช่น 
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบรรจงมารยาตร (พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ 
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ (พระโอรสในพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น 4) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวง
สร้อยสอางค์ (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค               
(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร (ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระก าแพง
เพ็ชรอัครโยธิน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) เป็นต้น 
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     2.2.2.2.3  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในบางรัชสมัยมีการใช้ค าที่ให้ความหมาย
เกีย่วเนื่องกัน ซึ่งถือว่าเป็นพระราชนิยมส่วนพระองค์ก็เป็นได้ เช่น สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี       
พระวรราชชายา (ทรงด ารงพระอิสสริยยศเป็นสมเด็จพระวรราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว) และ พระนางเธอลักษมีลาวัณ (พระนางเธอ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) ท้ัง
สองพระนามล้วนสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีความหมายเกี่ยวเนื่อง
ด้วยชายาแห่งเทพผู้เป็นใหญ่เหมือนกัน เป็นต้น  
     2.2.2.2.4  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวเป็นต้นมามีบางพระนามที่ใช้ค าภาษาอังกฤษหรือการเลียนเอาค าภาษาอังกฤษมาใช้ โดย
ทั้งหมดเป็นชื่อบุคคลส าคัญหรือพระบรมวงศานุวงศ์จากต่างประเทศ เช่น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ (พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงศ์) พระองค์เจ้า     
ยอดยิ่งยศประยุรยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร (สมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญ) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าบีเอตริศภัทรายุวดี (พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 5) เป็นต้น 
     2.2.2.2.5  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามพระราชธิดา
สกุลยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สามพระองค์แรก จะมีสร้อยพระนามที่บ่งบอกความเป็นพระราช
ธิดาปรากฏอยู่ท้ายพระนาม เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงยิ่งเยาวลักษณ์ อรรคราชสุดา          
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี              
ศรีรัตนราชธิดา 
   2.2.3  ตัวแปรเรื่องสกุลยศและต าแหน่งพระอิสสริยยศ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้พระนาม
พระบรมวงศานุวงศ์สื่อความหมายได้มากน้อยต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่พระนามพระบรมวงศานุวงศ์     
สกุลยศชั้นเจ้าฟ้ามีจ านวนค าและจ านวนความหมายหรือเนื้อความมากกว่าพระนามพระบรมวงศานุวง ศ์    
สกุลยศชั้นพระองค์เจ้า การที่พระนามพระราชทินนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงด ารงพระอิสริยยศชั้นกรม
ขุนลงมาจะมีค าและจ านวนความหมายหรือเนื้อความน้อยกว่าพระราชทินนามพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรง
ด ารงพระอิสริยยศชั้นกรมพระขึ้นไป ถึงอย่างไรก็ดีเงื่อนไขดังกล่าวมิได้รวมไปถึงความเป็น                   
พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ที่โดยปกติแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในมักจะมีจ านวนค าและ
จ านวนความหมายหรือเนื้อความที่น้อยกว่าพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าที่ทรงมีสกุลยศหรือทรงด ารง     
พระอิสริยยศในต าแหน่งเดียวกันหรือรองลงมา ตัวอย่างที่สั งเกตได้คือ พระนามของ                        
“สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร จุฬาลงกรณ์ราชรวิวงศ์ อุภัยพงศพิสุทธิ์ วรุตโมภโตสุชาต 
บรมนฤนาถราชกุมาร” เมื่อเปรียบเทียบกับพระนามของ “สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 
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นรินทรเทพยกุมารี” เห็นได้ว่าพระนามสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฑิมัมพรยุคล ฯ ซึ่งทรงด ารงสกุล
ยศเจ้าฟ้าชั้นโทหรือชั้นสมเด็จ มีการใช้จ านวนค าและมีความหมายหรือเนื้อความมากกว่าพระนาม          
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ ซึ่งทรงด ารงสกุลยศเจ้าฟ้าชั้นเอกหรือชั้นทูลกระหม่อม  
  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีมีลักษณะทางค าและความหมายที่ต่างจากนามของ
สามัญชนทั่วไป ท้ังเรื่องการใช้ค าจ านวนมากกว่า การใช้ค าที่ให้ความหมายเกี่ยวเนื่องกับความเป็น
พระราชาหรือเกี่ยวเนื่องกับราชสกุลแห่งพระราชา แต่หลายพระนามของพระบรวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรี
และนามของสามัญชนก็ยังคงมีลักษณะร่วมกันอยู่ ดังเช่น การใช้ค าสั้นหรือค าเด่ียวในช่วงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น การใช้ค าที่ให้ความหมายเชิงลบ เป็นต้น  
  ในเรื่องสมัยนิยมพบว่าพระนามพระบรมวงศานุวงศ์จะมีการพัฒนาไปตามสมัยนิยมได้เร็วกว่า
นามของสามัญชน เช่น พระนามพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแทบทุก
พระองค์ล้วนเป็นพระนามที่ประกอบด้วยค าภาษาบาลีสันสักฤต ให้ความหมายเชิงบวกที่เป็นนามธรรม 
ในขณะที่นามสามัญชนสมัยเดียวกันส่วนใหญ่ยังเป็นภาษาไทย ให้ความหมายที่เป็นรูปธรรม  
  นอกจากน้ีมีความเป็นไปได้ที่พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีจะเป็นจุดก าเนิดสมัย
นิยมหรือการเริ่มต้นของขนบบางประการในการต้ังชื่อของสามัญชน ตัวอย่างหนึ่งที่สังเกตได้คือการใช้ชื่อ
เล่นของสามัญชน ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากการออกพระนามแฝงของพระบรมวงศานุวงศ์  การเกิดชื่อเล่นใน
นามของสามัญชนยังเป็นสิ่งที่แสดงว่านามของสามัญชนมีจ านวนค าที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมจนมิเป็นการสะดวก
ที่จะเรียกขานกันด้วยชื่อจริงเหมือนแต่ก่อน อันเป็นเหตุผลเดียวกับเหตุผลหนึ่งที่เกิดพระนามแฝงของ       
พระบรมวงศานุวงศ์  
  ปัจจุบันพบว่านามสามัญชนมีจ านวนค ามากกว่าแต่ก่อน ส่วนมากเป็นค าภาษาบาลีสันสกฤต 
ให้ความหมายเชิงบวก บางนามอาจมีความหมายเป็นเทพผู้ใหญ่ เทพเทวดา หรือมีความหมายเป็นเคร่ือง
สูง นอกจากน้ีนามของสามัญชนนิยมมีชื่อเล่นไว้เรียกขานสั้นๆกับคนสนิท แต่นามของสามัญชนก็ยังคง
แตกต่างจากพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงมีพระราชสกุลยศ
และพระอิศริยยศอันสูงศักด์ิ ที่ปรากฏค าจ านวนมาก ให้ความหมายมากกว่าหน่ึงความหมาย และเป็น
ความหมายเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินหรือสันตติวงศ์แห่งพระเจ้าแผ่นดิน  และพระราชอ านาจ ซึ่งบุคคล
ธรรมดาทั่วไปมิสามารถน ามาต้ังเป็นนามของตนเองได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาโครงสร้างและความหมายพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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  1.  ศึกษาพระราชทินนามพระราชโอรสธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรง
น านามจังหวัดหรือเมืองต่างๆ มาสถาปนาเป็นพระราชทินนามนั้นแต่ละนามเมืองมีความสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งสกุลยศ ล าดับที่ในความเป็นพระราชโอรสธิดา รวมทั้งความเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าหรือ
ฝ่ายในหรือไม่ 
  2.  ศึกษาความสัมพันธ์ในเรื่องเสียง ทั้งเสียงสระและเสียงพยัญชนะ ในพระนาม                     
พระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีผู้ทรงเป็นราชสกุลเดียวกัน 
  3.  ศึกษาพระนามแฝง ของพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ในราชวงศ์จักรีทางด้านเสียงและ
ความหมาย  ว่ามีความสัมพันธ์กับพระนามเดิมของผู้ทรงเป็นเจ้าของพระนามหรือไม่ โดยศึกษาทั้ง            
พระนามแฝงที่เป็นภาษาไทย และพระนามแฝงที่เป็นภาษาต่างประเทศ  
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
 

1.  พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ 
  พระนามพระบรมวงศานุงวศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ จะประกอบด้วยส่วนต่างๆดังต่อไปนี้  
  1.1  ค าน าพระนาม เป็นค าที่อยู่หน้าค าบอกสกุลยศ โดยทั้งหมดจะเป็นค าบอกเครือญาติหรือ
วงศ์ตระกูลที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์ มีดังต่อไปนี้ 
   1.1.1  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ/พระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
    1.1.1.1  สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์สกุลยศชั้นเจ้า
ฟ้าชั้นเอก เจ้าฟ้าชั้นโท หรือพระองค์เจ้าที่มีพระอิศริยยศเป็นกรมพระยาขึ้นไป หรือ พระองค์เจ้าที่ทรง
พระอิศริยยศชั้นน้อยกว่ากรมพระยาแต่ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ใช้ค าว่าสมเด็จเช่น สมเด็จพระบรม
ราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ โดยทั่วไปค านี้ใช้กับลูกหลวงในรัชกาลก่อนที่ทรงศักด์ิในชั้น
พระปิตุลาหรือพระปิตุจฉาขึ้นไปของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบัน หากมิได้ทรงเป็นชั้นพระปิตุลาหรือ
พระปิตุจฉาขึ้นไปจะใช้ค าอ่ืนที่บอกความเป็นพระญาติของพระมหากษัตริย์แทน เช่น สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี เป็นต้น ค าว่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ยังพบว่ามีการใช้
น าหน้าพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่ที่ทรงเป็นพระเชษฐาพระอนุชาและพระภคินีในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ซึ่งมิได้ทรงศักด์ิเป็นลูกหลวงในรัชกาลก่อนแต่อย่างใด และพระบรม
วงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นลูกหลวงสกุลยศชั้นเจ้าฟ้าในรัชกาลก่อนก็มิได้จ าเป็นต้องใช้ค าว่าสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงใช้ค าบอกเครือญาติแทน เช่น สมเด็จพระราช
ปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ ฯ เป็นต้น 
    1.1.1.2  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์สกุลยศพระองค์เจ้าชั้น
ท่ี 1 และพระองค์เจ้าชั้นที่ 1 ที่มีพระอิศริยยศน้อยกว่ากรมพระยาลงมา โดยทั่วไปค านี้ใช้กับลูกหลวงใน
รัชกาลก่อนที่ทรงศักด์ิในชั้นพระปิตุลาหรือพระปิตุจฉาขึ้นไปของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันและใช้
น าหน้าพระนามพระเชษฐา พระอนุชา พระภคินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยัง
พบค าว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอหน้าพระนามเจ้าฟ้า เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา 
พระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นต้น พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็น
ลูกหลวงสกุลยศพระองค์เจ้าชั้นที่ 1ในรัชกาลก่อนก็มิได้จ าเป็นต้องใช้ค าว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เสมอไป 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยให้ทรงใช้ค าบอกเครือญาติอ่ืนแทน เช่น พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวร
เสรฐสุดา เป็นต้น 
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   1.1.2  สมเด็จพระเจ้าพี่ยา/พี่นาง สมเด็จ/พระเจ้าน้องยา/น้องนาง พระเจ้าพี่ยา/พี่นาง      
พระเจ้าน้องยา/น้องนาง ค าเหล่านี้ใช้น าหน้าพระนามพระเชษฐา พระอนุชา และพระภคินี ของ
พระมหากษัตริย์ ทั้งที่ร่วมพระโสทรหรือไม่ร่วมพระโสทรก็ได้ ถ้าพระบรมวงศานุวงศ์นั้นมีสกุลยศชั้นเจ้าฟ้า
ให้ใส่ค าว่าสมเด็จพระเจ้าพี่ยา/พี่นาง/น้องยา/น้องนาง แต่ถ้าสกุลยศชั้นพระองค์เจ้าให้ใช้ พระเจ้าพี่ยา/พี่
นาง/น้องยา/น้องนาง เป็นต้น 
   1.1.3  พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ หรือ พระราชวรวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระโอริสธิดาในกรม
พระราชวังบวร ถ้าเป็นกรมพระราชวังบวรรัชกาลที่ 1-4 ใช้พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ แต่ถ้าเป็นกรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ ใช้พระราชวรวงศ์เธอ พระราชโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรโดยส่วนมากจะทรงด ารงสกุล
ยศเป็นพระองค์เจ้าชั้น 1 แต่ก็มีสองพระองค์ซึ่งทรงด ารงสกุลยศเป็นเจ้าฟ้า คือ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ    
เจ้าฟ้าพิกุลทอง และพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ ฯ ทั้งนี้ไม่ต้องเติมค าว่าสมเด็จ เมื่อออก      
พระนามจะใช้ค าว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ น าหน้าพระนามตามปกติ  
   1.1.4  พระสัมพันธวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข 
เพียงหกพระองค์ที่ประสูติแต่พระชายาทองอยู่ ใช้กับพระนามพระโอรสธิดาทั้งที่ทรงด ารงสกุลยศชั้นเจ้าฟ้า
และพระองค์เจ้า ในพระภคินีของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และใช้กับพระนาม
พระโอรรสธิดาในสมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์   
   1.1.5  พระเจ้าหลานเธอ ใช้กับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์สกุลยศพระองค์เจ้าชั้นที่ 2 ซึ่ง
เป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์อันเกิดแต่พระบิดาทรงศักด์ิเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ส่วนพระมารดาทรง
ศักด์ิเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทั้งนี้ยังขึ้นกับพระบรมราช
วินิจฉัยที่ทรงสถาปนาพระราชนัดดาอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นพระราชนัดดาที่มีพระมารดาเป็นสามัญชนหรือ
สถาปนาพระราชนัดดาชั้นหม่อมเจ้าให้ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ก็ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามมี
พระเจ้าหลานเธอที่ทรงสกุลยศเป็นเจ้าฟ้า คือ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนกระษัตรานุชิต
พระโอรสในเจ้าครอกฉิมใหญ่ พระราชธิดาในสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  
   1.1.6  พระหลานเธอ ใช้กับพระนามบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นพระราชนัดดาของพระมหากษัตริย์
อันยกมาแต่หม่อมเจ้า ซึ่งมีพระบิดาทรงสกุลยศพระองค์เจ้าชั้นที่ 1 และพระมารดาทรงสกุลยศเป็น
พระองค์เจ้าชั้นที่ 3 เช่น พระหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภา (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
   1.1.7  พระเจ้าวรวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นพระราชภาติยะหรือทรง
เป็นพระญาติอ่ืนๆของพระมหากษัตริย์ ทรงมีสกุลยศเป็นพระองค์เจ้าชั้นที่ 2 มีพระโอรสธิดาเป็นหม่อมเจ้า 
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ถ้าทรงเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าที่ยกมาแต่หม่อมเจ้าและพระวรวงศ์เธอตามล าดับก็ดี จะยังทรงมี
พระโอรสธิดาเป็นหม่อมราชวงศ์ตามเดิมหรืออาจจะให้ทรงสกุลยศเป็นหม่อมเจ้าได้ซึ่งแล้วแต่พระบรมราช
โองการหรือประกาศอันมีข้อความต่อท้ายว่า “ให้มีบุตรบรรดาศักด์ิเป็นหม่อมเจ้า” ด้วยหรือไม่ เช่น         
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์วรพินิต สกุลยศแต่ประสูติ หม่อมเจ้า ทรงมีพระธิดาหนึ่งพระองค์ที่
ด ารงสกุลยศเป็นหม่อมเจ้า ต่างจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ สกุลยศแต่ประสูติ    
หม่อมเจ้า ทรงมีพระธิดาหนึ่งคนเป็นหม่อมราชวงศ์ เป็นต้น 
   1.1.8  พระวรวงศ์เธอ ใช้กับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ผู้เป็นพระราชภาติยะหรือทรงเป็น
พระญาติอ่ืนๆของพระมหากษัตริย์ ทรงสกุลยศเป็นพระองค์เจ้าชั้นที่ 3 หรือพระองค์เจ้ายกมาแต่หม่อมเจ้า 
มีพระโอรสธิดาเป็นหม่อมราชวงศ์  
   1.1.9  พระวงศ์เธอ ใช้น าหน้าพระนามพระองค์เจ้ายกมาแต่หม่อมเจ้าใช้ตั้งในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงส์โสภาคย์ (พระเจ้าหลานเธอ 
ในพระบาทสมเด้จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าชิดเชื้อพงศ์ (ในพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์) และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น พระ
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา และพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง (พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าเพชรหึง) เป็นต้น 
  นอกจากท่ีกล่าวมาทั้งหมดนี้ยังมีค าน าพระนามอื่นๆอีกที่ใช้ค าบอกเครือญาติเฉพาะว่าทรงเป็น
ญาติแบบไหนหรือฝ่ายไหนของพระมหากษัตริย์ เช่น พระบรมมไหยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราช
ประยูร พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้ากรมพระยา
ภาณุพันธุวงศวรเดช สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์  สมเด็จพระราชปิตุจฉา 
เจ้าฟ้ากรมหลวงเพ็ชรบุรีสิรินธร สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ากรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระเจ้า      
ภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี  เป็นต้น 
  1.2  ค าบอกสกุลยศ มีอยู่สามค าคือ  
   1.2.1  เจ้าฟ้า เป็นค าบอกสกุลยศสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ /ลูก
เธอ สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ/พี่นางเธอ พระเจ้าหลานเธอ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และพระสัมพันธวงศ์เธอ 
โดยจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความสัมพันธ์ทางสายพระโลหิตกับพระมหากษัตรย์ในฐานะ พระเชษฐา 
พระอนุชา หรือพระภคินีทั้งร่วมพระโสทรหรือไม่ร่วมพระโสทร พระราชโอรสธิดาของพระมหากษัตริย์ที่โดย
พื้นฐานพระมารดานั้นต้องทรงเป็นพระราชภรรยาเจ้า แต่บางกรณียังมีพระบรมราชวินิจฉัยตั้งพระบรม
วงศานุวงศ์อ่ืนๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นให้ทรงด ารงสกุลยศเป็นเจ้าฟ้าได้ ส าหรับสกุลยศเจ้าฟ้ามีสามชั้นคือ 
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เจ้าฟ้าชั้นเอกหรือชั้นทูลกระหม่อมจะต้องทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของพระมหากษัตริย์ที่และต้องทรงมี            
พระมารดาเป็นพระอรรคมเหสี ไม่ว่าจะทรงด ารงพระอิศริยยศเป็น สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี และสมเด็จพระนางเจ้า                 
พระอัครราชเทวี เป็นต้น ต่อมาคือเจ้าฟ้าชั้นโทหรือชั้นสมเด็จ จะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็นพระราช
โอรสธิดาของพระมหากษัตริย์อันประสูติแต่พระราชภรรยาเจ้าที่ทรงศักด์ิรองลงมาจากพระอัครมเหสี เช่น 
พระนางเจ้าพระวรราชเทวี หรือพระอรรคชายาเธอ เป็นต้น นอกจากน้ียังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงเป็น
สมเด็จพระเจ้าพี่ยา/พี่นาง ที่มิได้ทรงเป็นลูกหลวงในรัชกาลก่อน แต่ถูกสถาปนาให้ทรงสกุลยศเป็นเจ้าฟ้า 
โดยจะทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นสมเด็จหรือเจ้าฟ้าชั้นโท เช่นกัน และท้ายสุดคือเจ้าฟ้าชั้นตรี เป็นสกุลยศที่
พระมหากษัตริย์สถาปนาพระราชทานเป็นพิเศษ เวลาออกพระนามมิต้องมีค าว่าสมเด็จ เช่น พระนาม
พระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และพระโอรสธิดาในพระภคินีของพระบาทสมเด็จพระ
พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นต้น  
   1.2.2  พระองค์เจ้า มีสามชั้น คือ พระองค์เจ้าชั้นที่ 1 เป็นพระราชโอรสธิดาของ
พระมหากษัตริย์อันเกิดแต่เจ้าจอมมารดา และพระโอรสธิดาในกรมพระราชวังบวรสถานมงคล พระองค์เจ้า
ชั้นที่ 2 เป็นพระราชนัดดา/พระราชภาติยะ/พระญาติอ่ืนๆ ที่มีพระบิดาทรงเป็นเจ้าฟ้าและพระมารดาทรง
เป็นพระองค์เจ้าหรือหม่อมเจ้าที่ทรงเป็นพระชายาเอก รวมไปถึงพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับการ
สถาปนาเป็นพิเศษ พระองค์เจ้าชั้นที่ 3 เป็นพระราชนัดดา/พระราชภาติยะ/พระญาติอ่ืนๆ ที่มีพระบิดาทรง
เป็นเจ้าฟ้าและมีพระมารดาเป็นหม่อมสามัญชน ซึ่งต้องมีพระบรมราชวินิจฉัยสถาปนาเป็นการพิเศษ หรือ
ทรงมีพระบิดาที่ทรงเป็นลูกหลวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ชั้นที่ 1 และมีพระมารดาที่ทรงสกุลยศ
เป็น พระองค์เจ้า นอกจากน้ียังรวมไปถึงหม่อมเจ้าที่ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพิเศษ  
   1.2.3  หม่อมเจ้า สกุลยศชั้นสุดท้ายแห่งความเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งพระนาม           
หม่อมเจ้านี้จะไม่มีค าน าพระนามและค าบอกพระอิศริยยศแต่อย่างใด จะมีเพียงค าบอกสกุลยศ ในปัจจุบัน
ใช้พร้อมกับนามราชกสุล โดยมิต้องมีค าว่า ณ อยุธยา เช่น หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์ เป็นต้น หม่อมเจ้า
เป็นสกุลยศส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีพระบิดาเจ้าฟ้าพระมารดาหม่อมสามัญชน มีพระบิดาเป็น
ลูกหลวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชั้นที่ 1 และมีพระมารดาเป็นหม่อมเจ้าหรือหม่อมสามัญชนมี
พระบิดาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ซึ่งอาจจะเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายกก็ได้ แต่มี
ประกาศระบุไว้ให้มีโอรสธิดาเป็นหม่อมเจ้า เป็นต้น เชื้อสายที่ถัดจากหม่อมเจ้าคือบุคคลสามัญชนผู้เป็น
ราชนิกูลไม่ว่าจะเป็นทั้งหม่อมราชวงศ์ และ หม่อมหลวง เมื่อใช้นามราชสกุลไม่ต้องมีค าว่า ณ อยุธยา 
ต่อท้าย เช่น หม่อมราชวงศ์แม้นนฤมาศ ยุคล   
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  1.3 ค าบอกพระอิสริยยศ พระอิสริยยศคือต าแหน่งที่พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ภายหลัง
การประสูติเท่านั้น ต่างจากค าน าพระนามและสกุลยศที่สามารถได้มาต้ังแต่ครั้งประสูติ ค าบอกต าแหน่ง
พระอิสริยยศมีหลายค าดังจะอธิบายให้ทราบต่อไปนี้  
   1.3.1  ต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการทรงกรม ก่อนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว การทรงกรมเป็นรูปธรรม กล่าวคือ พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงกรมจะมีขุนนางเป็นเจ้ากรมปลัด
กรมและสมุห์บัญชีโดยบรรดาศักด์ิของผู้ที่เป็นเจ้ากรมคือบรรดาศักด์ิสูงสุดของพระอิสริยยศนั้น ต่อมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงยกเลิกระบบไพร่แล้ว การทรงกรมของพระบรม
วงศานุวงศ์จึงเป็นเพียงการประกาศเกียรติยศมิได้มีไพร่สังกัดในกรมแต่อย่างใด พระอิสริยยศที่เกี่ยวเนื่อง
ด้วยการทรงกรมในสมัยรัตนโกสินทร์มีดังต่อไปนี้ 
  กรมพระยา หรือ กรมสมเด็จพระ เป็นพระอิสริยยศส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ ใหญ่ ต่อมาในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ใช้ค าว่า สมเด็จพระ แทนค าว่า กรมสมเด็จพระ 
ส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายใน ส าหรับค าว่า กรมพระยา เมื่อออกพระนามหากพระบรมวงศานุวงศ์ผู้
ทรงกรมนั้นอยู่ในสกุลยศพระองค์เจ้าชั้น 1 เวลาออกพระนามต้องมีค าว่าสมเด็จอยู่ที่ค าน าพระนามด้วย 
เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ             
  กรมพระ ในรัชกาลที่หนึ่ง กรมพระ เป็นกรมส าหรับพระราชมารดา พระราชวังบวรสถานมงคล 
พระราชวังบวรสถานพิมุข และเป็นกรมของพระราชเชษฐภคินี ต่อมากรมพระกลายเป็นพระอิสริยยศ
ส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่   
  กรมหลวง เป็นพระอิสริยยศส าหรับพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่  
  กรมขุน โดยส่วนมากเจ้าฟ้าที่ทรงเป็นลูกหลวง เมื่อแรกรับกรมจะสถาปนาให้ทรงเป็นกรมขุน 
แล้วจึงเลื่อนเป็นกรมหลวงตามล าดับ แต่ก็เป็นพระอิสริยยศส าหรับพระองค์เจ้าชั้นที่ 1 ได้เช่นกัน 
  กรมหมื่น โดยส่วนมากเป็นพระอิสริยยศที่เริ่มรับเป็นล าดับแรกส าหรับพระองค์เจ้าชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 
และชั้นที่ 3 โดยหากเป็นพระองค์เจ้าชั้นที่ 2 หรือ ชั้นที่ 3 จะไม่ปรากฏว่าได้ทรงพระอิสริยยศที่สูงกว่ากรม
หมื่นนี้ นอกจากน้ียังมีเจ้าฟ้าที่ทรงรับพระอิสริยยศกรมหมื่นเป็นล าดับแรก เช่น สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหมื่น
พิฆเนศวรสุรสังกาศ  
   1.3.2  พระอิสริยยศพิเศษที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทรงกรม จ าแนกเป็น  
    1.3.2.1  พระอิสริยยศส าหรับรัชทายาท ในพุทธศักราช 2001 บัญญัติว่า รัชทายาทที่เกิด
แต่พระมเหสีมียศเป็นสมเด็จหน่อพระพุทธเจ้าแต่หากรัชทายาทนั้นเกิดแต่แม่หยั่วเมืองจะมียศเป็นพระมหา
อุปราช ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระราชกุมารที่เป็นรัชทายาทปรากฏเรียก                     
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พระมหาอุปราชเพียงค าเดียว และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกเลิก
ธรรมเนียมตั้งพระมหาอุปราชฝ่ายหน้าและตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ พระราชกุมารพระองค์ใหญ่ ขึ้นใน
ต าแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร  
    1.3.2.2  พระอิสริยยศส าหรับพระราชมารดา มีดังนี้ 
  ปรากฏค าว่า กรมสมเด็จพระน าหน้าพระนามและพระนามจะมีค าว่า มาตย์ ลงท้าย เช่น          
กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ กรมสมเด็จพระสุริเยนทรามาตย์ กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ หรือ
อาจไม่มีค าว่ามาตย์ท้ายพระนาม เช่น กรมสมเด็จพระศรีสุลาลัย 
  ปรากฏค าว่า สมเด็จพระ น าหน้าพระนามและค าว่า พระบรมราชชนนี ต่อจากพระนาม เช่น 
สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 
เป็นต้น  
    1.3.2.3  พระอิสริยยศส าหรับพระอรรคมเหสี และพระราชภรรยาเจ้าที่ทรงศักด์ิรองลงมา 
มีดังนี้ 
  พระอรรคมเหสี เรียงตามล าดับชัน้ดังต่อไปนี้ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ          
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชเทวี สมเด็จพระนางนาฏบรมอัครราชเทวี 
และสมเด็จพระนางเจ้าพระอัครราชเทวี ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนรัชสมัย  จนบางครั้งเป็นเหตุให้พระ
อรรคมเหสีในรัชกาลก่อนต้องทรงเปลี่ยนค าออกพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนี               
สมเด็จพระอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้า หรือสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า ค าเรียกพระอิสริยยศที่
เกี่ยวเนื่องด้วยต าแหน่งพระอรรคมเหสีเดิมแห่งรัชกาลก่อนนี้ยังต้องคงไว้ เพียงเติมค าเรียกพระอิสริยยศ
ใหม่ เช่น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม  
พระนามพระอรรคมเหสีบางพระองค์ก็มิได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมค าบอกพระอิสริยยศเมื่อมีการ  
เปลี่ยนรัชสมัย เช่น สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี เป็นต้น 
  พระมเหสี เรียงตามล าดับชั้นมีดังต่อไปนี้ พระนางเจ้าพระวรราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้า          
พระวรราชชายา พระนางเจ้าพระราชเทวี และพระนางเธอ 
  พระอรรคชายาเธอ มีค าบอกพระอิศริยยศค าเดียว คือ พระอรรคชายาเธอ ดังเช่น                 
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  
  พระราชชายา มีเพียงพระองค์เดียว คือ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี 
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    1.3.2.4  การสถาปนาพระอิสริยยศพิเศษส าหรับพระราชธิดา ปัจจุบันมีเพียงพระองค์
เดียวคือ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ปรากฏค าว่า สมเด็จพระ หน้าพระนาม                   
และค าว่า สยามบรมราชกุมารี ต่อจากพระนาม ตามประกาศให้ทรงรับพระราชบัญชาและสัปตปฎล
เศวตฉัตร 
  1.4 ค าบอกฐานันดรศักด์ิ ส าหรับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ คือ ค าบอกพระสกุลยศ ค าบอก
พระอิสริยยศ ดังนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ทรงถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์   
เพื่อสมรสกับสามัญชน ตามมาตรา 4 แห่งกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสมรสพระราชวงศ์ แก้ไขเพิ่มเติม 
พุทธศักราช 2475 พระนามพระบรมวงศานุวงศ์ดังกล่าวจะไม่ปรากฏ ค าบอกสกุลยศ และค าบอก         
พระอิสริยยศ ตลอดจนค าน าพระนามอันสื่อถึงสกุลยศหรือพระอิสริยยศ ปัจจุบันการออกพระนามพระบรม
วงศานุวงศ์ฝ่ายในที่ทรงถวายบังคมลาออกจากฐานันดรศักด์ิแห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับสามัญชน      
จะปรากฏค าบอกสกุลยศเดิมแบบล าลอง และตามด้วยพระนามเดิม เช่น ทูลกระหม่อมหญิง                  
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี หรือ ท่านหญิงภานุมา พิพิธโภคา แต่หากทรงได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ในภายหลังจนทรงมีบรรดาศักด์ิ เช่น เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นทุติย
จุลจอมเกล้าวิเศษ ให้ขึ้นต้นพระนามด้วยค าบอกบรรดาศักด์ิและตามด้วยพระนามเดิม เช่น                        
ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา สุจริตกุล เป็นต้น  
  2. ประเพณีการสถาปนาพระอิสริยยศทรงกรมพระบรมวงศานุวงศ์ 
  พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธ์ (2545 : 10 – 12) ทรงกล่าวว่า ประเพณีการ
สถาปนาพระนามกรมพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถึง
รัชมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จะไม่มีการพระราชทานสุพรรณบัฏต่อพระหัตถ์แก่             
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับพระราชทานกรม และไม่มีประกาศ โดยเมื่อมีรับสั่งให้สถาปนากรมหรือเลื่อน
กรมพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด เจ้าพนักงานจะมีหมายให้ประชุมเสนาบดีและอาลักษณ์จารึก         
พระสุพรรณบฏั เมื่อจารึกเป็นที่เรียบร้อยก็น าพระสุพรรณบัฏเก็บเข้าถุงใส่พานต้ังไว้ในพระอุโบสถวัด       
พระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อถึงวันก าหนดจึงเชิญพระสุพรรณบัฏไปต้ังไว้ที่มณฑลพิธีภายในวังของ           
พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆที่ได้ทรงเตรียมการไว้พร้อม และในเย็นวันเดียวกันพระสงฆ์จะสวดมนต์ รุ่งขึ้น
วันต่อมาจะเป็นการเลี้ยงพระ เมื่อถึงตามเวลาที่ได้ก าหนดไว้ พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับกรมหรือเลื่อน
กรมจะเสด็จสู่ที่สรงอภิเษก เมื่อทรงสรงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วอาลักษณ์จึงเชิญพระสุพรรณบัฏถวายแด่         
พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆในที่ท าการพิธี เมื่อพิธีเสร็จสิ้นแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับ
พระราชทานกรมหรือเลื่อนกรมจะเสด็จเข้าเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน  
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  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแก้ไขประเพณีการต้ังกรมโดย
พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานพระสุพรรณบัฏถึงวังที่ประทับของ                    
พระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆ และเพิ่มการอ่านประกาศยกย่องความชอบก่อนพระราชทานสุพรรณบัฏ แต่
ในความเป็นจริงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มิได้เสด็จไปพระราชทานพระสุพรรณบัฏด้วย
พระองค์เองแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงได้รับการสถาปนากรมหรือเลื่อนกรมทุกพระองค์ โดย                  
พระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงกรมทางวังหน้า และพระองค์เจ้าต้ัง เมื่อท าพิธีที่วังเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะโปรดให้
เข้าเฝ้ารับพระราชทานพระสุพรรณบัฏต่อพระหัตถ์ภายในพระบรมมหาราชวัง และตามด้วยการถวาย
ดอกไม้ธูปเทียนในคราวเดียวกัน  
  เมื่อพุทธศักราช 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริว่า การท าพิธี
สถาปนากรมหรือเลื่อนกรมแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่วังของพระบรมวงศานุวงศ์องค์นั้นๆแล้ว เป็นการ
สิ้นเปลืองต่อพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงรับกรม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ประเพณีการสถาปนากรม
มากระท าภายในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งต่อมาโปรดเกล้า ฯ ให้ประกอบพิธีสถาปนากรมในคราวเดียวกับ
พระราชพิธีฉัตรมงคล โดยต้ังน้ าพระพุทธมนต์และสุพรรณบัฏในแท้นพระมณฑล และถือเอาการสวดมนต์
ในท้องพระโรงเป็นการสวดมนต์ส าหรับสถาปนากรมด้วย รุ่งขึ้นพระมหากษัตริย์จึงเสด็จพระราชด าเนิน
ออกท้องพระโรงพระราชทานน้ าพระพุทธมนต์อภิเษกและพระสุพรรณบัฏแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้รับ
การสถาปนากรมหรือเลื่อนกรมในที่มหาสมาคม เป็นประเพณีที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน  
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติย่อผู้วิจยั 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



184 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ ชื่อสกุล นายไพกิจ คงเสรีภาพ 
วันเดือนปีเกิด 4 มีนาคม 2526 
สถานทีเ่กิด โรงพยาบาลหัวเฉียว กรุงเทพฯ 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน สุขุมวิท 93 เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260  
ประวัติการศึกษา 
               พ.ศ. 2548 ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร) เกียรตินิยมอันดับ 1 
 จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 
               พ.ศ. 2553 ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
 


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vitae



