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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

นับตั้งแตเร่ิมมีการพิมพขึ้นในประเทศไทย      ไดมีหนังสือพิมพเลมแรกที่ออกโดยคณะ
มิชชันนารีชาวอเมริกัน  คือ หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร (Bangkok  Recorder)  พิมพ
เผยแพรคร้ังแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2387  หนังสือพิมพดังกลาว
ตีพิมพไดเพียงปเดียวก็ปดกิจการ  ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว หมอบรัดเล
ไดมีการออกหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอรอีกครั้งหนึ่งในป พ.ศ. 2408  เนื้อหาเปนการ
นําเสนอขาวสารและความรูที่เปนประโยชนในดานตาง ๆ หลายประเภท   เชน    ขาวการเมือง
ขาวราชการ  ศิลปวัฒนธรรม  บันเทิงคดี  ความรูทางการแพทย   ภูมิศาสตร เปนตน  นอกจากนี้
ยังมีคอลัมนที่เปดรับจดหมายรองทุกขจากประชาชน    ซ่ึงปรากฏวาผูอานสนใจสงปญหารองเรียน
เปนจํานวนมาก  คําตอบของหมอบรัดเลที่ลงพิมพนั้นมีขอขัดแยงกับทางราชการบอยครั้ง1

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตีพิมพหนังสือพิมพขาว
ราชการขึ้น เพื่อช้ีแจงขาวตาง ๆ ที่หมอบรัดเลตีพิมพคลาดเคลื่อนนั้นใหถูกตองและเพื่อโตตอบ
บทวิพากษวิจารณของหมอบรัดเลในกิจการบานเมืองดวย2    สวนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งที่
พระองคโปรดเกลาฯใหทําหนังสือพิมพขาวราชการดังกลาว ก็คือ ผูที่ไดอานตนฉบับประกาศและ
ทองตราที่สงไปยังที่ตาง ๆ นั้นมีนอย และผูที่อานหนังสือไดเขาใจก็มีนอย เพราะผูที่รูหนังสือนั้นมี
ไมมาก นอกจากนั้นหนังสือที่สงไปยังที่ตาง ๆ ตองมีตราประทับ เมื่อราษฎรเห็นตราประทับก็มัก
เกิดความกลัวและเชื่อถือหมดทุกเรื่อง โดยท่ีไมรูวาในประกาศนั้นเขียนวาอยางไร จึงเปนหนทางให
ขาราชการคดโกงและเอาเปรียบราษฎรได ดวยเหตุดังกลาวจึงทําใหเกิดหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ขึ้น ดังในประกาศที่ 1 วาดวยการออกหนังสือราชกิจจานุเบกษา     ดังนี้

                                                          
                1บํารุง  สุขพรรณ,  หนังสือพิมพไทย  (กรุงเทพฯ : แผนกอิสระวารสารศาสตรและ
ส่ือมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537), 19.
                2ประยุทธ  สิทธิพันธ, ฐานันดรที่ส่ีชีวิตนักหนังสือพิมพ  (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ,
2537), 46.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

           ……ในการจะทนุบํารุงแผนดินใหเรียบรอยสําเรทธประโยชนท่ัวถึงแลแนนอนใหดีข้ึนไป
           กวาแตกอน  จึงทรงพระราชวิตกวาราชการตาง ๆ  ซึ่งสั่งดวยบาทหมายแตกรมวังใหสัสดีแล
           ทลวงฟนเดินบอกตามหมูกรมตาง ๆ นั้นก็ดีการท่ีบังคับใหนายอําเพอมีหมายปาวประกาษ
           แกราษฎรในกรุงก็ดี….การเตือนสติใหระฦกแลถือพระราชกําหนดกฎหมายเกาก็ดีต้ังข้ึนแล
           เลิกท้ิงอากรภาษีตาง ๆ   แลพิกัดภาษีนั้น ๆ   แลลดอยอนลงฤๅเพิ่มข้ึนพิกัดของในภาษีนั้น  ๆ
           ก็ดีการกะเกนแลขอแรงแลบอกบุญก็ดี  วาโดยสั้นโดยยอเหตุใด ๆ การใด ๆ ท่ีควรขาราชการ
           ท้ังปวงฤๅราษฎรทั้งปวงจะพึงรูท่ัวกันนั้น แตกอนเปนแตบาทหมายแลทําคําประกาษเขียน
           เสนดินสอดําลงกระดาษสงกันไปสงกันมา  แลใหลอกตอกันไปผิด ๆ ถูก ๆ แลก็เพราะฉบับ
           หนังสือนั้นนอย  ผูท่ีจะไดอานก็นอยไมรูท่ัวถึงกันวาการพระราชประสงค  แลประสงคของ
           ผูใหญในแผนดิน  จะบงัคับมาแลตกลงประการใด  ขาราชการทั้งปวงแลราษฎรทั้งปวงก็ไม
           ทราบทั่วกันไดยินแตวามีหมายวาเกนวาประกาษวาบังคับมา  เมื่อการนั้นเกี่ยวของกับตัวใคร
           ก็เปนแตถามกันตอไป    ผูท่ีจะไดอานตนฉบับตนทองตรานั้นนอยตัวถึงจะไดอานก็ไม
           เขาใจ     เพราะราษฎรเมืองไทยผูท่ีรูหนังสือนั้นนอยกวาผูท่ีไมรู     คนไพร ๆ   ในประเทศ
           บานนอกหนังสือก็อานไมออก  ดวงตราของขุนนางในตําแหนงซึ่งจะบังคับราชการเรื่องไร
           จะเปนอยางไรก็ไมรูจักดู  สักแตวาเหนดวงตราที่ตีมาดวยชาดแลเสนแดง ๆ แลวก็กลัว  ผูท่ีถือ
           มาวากะไรก็เชื่อหมดเพราะฉนั้นจึ่งมีคนโกง ๆ คด ๆ  แตงหนังสือเปนดังทองตรา  แลบาทหมาย
           อางรับสั่งวังหลวง  แลวังนา  แลเจานายแลเสนาบดีท่ีเปนที่ราษฎรนับถือยําเยงแลวก็วาการ
           บังคับไปตาง ๆ  ตามใจตัวปราถนาดวยการท่ีมิไดเปนธรรม  แลทําใหราษฎรเดือดรอน  แล
           เสียพระเกรียติยศของพระเจาแผนดิน  แลพระนามเจานายแลชื่อขุนนางไป….จึ่งโปรดใหต้ัง
           การตีพิมพหนังสืออยางหนึ่ง มีช่ือโดยภาษาสังษกฤษวาหนังสือราชกิจจานุเบกษา….3

                 พระองคจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหสรางโรงพิมพหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง 
(บริเวณพระที่นั่งภานุมาศจํารูญในปจจุบัน) ช่ือวา โรงพิมพอักษรพิมพการ และหนังสือพิมพที่
แจงขาวของทางราชการ  พระราชทานนามวา ราชกิจจานุเบกษา (Royal Gazette)  แปลวา  “หนังสือ
เปนที่เพงดูราชกิจ”  เร่ิมออกฉบับแรกเมื่อ “วันจันทร  เดือนหา  ขึ้นค่ําหนึ่ง  ปมเมีย  ยังเปนนพศก”4

ซ่ึงตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401 หนังสือราชกิจจานุเบกษาจึงเปนสิ่งพิมพประเภทวารสาร
ฉบับแรกของรัฐบาลไทยมีวัตถุประสงคเพื่อประกาศเรื่องสําคัญของทางราชการ เผยแพรใหสวน

                                                          
                3สํานักราชเลขาธิการ, ราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 4  (กรุงเทพฯ : สํานักราชเลขาธิการ,
2537), 12-13.
                 4เร่ืองเดียวกัน, 4 -5.
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ราชการและประชาชนไดรับทราบ ซ่ึงเปนเรื่องที่มีผลตอแนวทางปฏิบัติหรือสิทธิและหนาที่ของ
สวนราชการและประชาชน5

 หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ตีพิมพในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น 
พระองคทรงพระราชนิพนธประกาศและขาวตาง ๆ ดวยพระองคเอง ประกาศและขาวที่ลงใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษามีหลายเรื่อง เชน การแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงตามหัวเมือง    
ตาง ๆ  การเก็บภาษีสินคา   การเสด็จประพาสหัวเมืองเพื่อพระราชทานผาพระกฐิน  ขาวการประสูติ 
ขาวสิ้นพระชนม  ขาวเพลิงไหม  รายงานเกี่ยวกับดินฟาอากาศ  ปริมาณน้ําฝน  การเกิดจันทรุปราคา  
เปนตน   หนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ดําเนินการไดประมาณ 1 ป คือ ตั้งแตป พ.ศ. 
2401-2402 ก็หยุดดําเนินการและไมไดดําเนินการตอจนสิ้นรัชกาล ตอมาพระบาทสมเด็จ           
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระราชดําริใหพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง    “เมื่อวันอาทิตย   
เดือนเจด  ขึ้น   2  ค่ํา  ปจอฉศก จุลศักราช 1236”6 ซ่ึงตรงกับวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2417  ดังใน
ประกาศที่ 1    ความวา

             …….พระจุลจอมเกลาเจาแผนดินสยาม ทรงพระราชดําริห  ในการที่จะทํานุบํารุง
          แผนดินใหเรียบรอย สําเรจประโยชนทั่วถึงแนนอน ใหดีข้ึนกวาแตกอน จึ่งทรง
          พระราชดําริหวา  หนังสือราชกิจจานุเบกษา  ท่ีพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว
          ซึ่งเปนสมเดจพระบรมชนกนารถไดทรงเปนธรรมเนียมไวแลวแตกอนนั้น ทรงเหน
          วาเปนของดีมีคุณเปนประโยชนในแผนดินสยาม ไมควรจะทิ้งละใหเสื่อมสูญ
          พระราชประเพณี…โดยพระราชประสงค จะใหสืบธรรมเนียมดารงพระราชประเพณี
         ของพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว  แลเพื่อจะใหเปนประโยชนแกขาราชการ
          ผูใหญผูนอยแลราษฎรทั้งปวง ท่ีมีความประสงคอยากจะทราบเหตุตาง ๆ  ท่ีเกิดข้ึนใน
          ประเทศสยามนี้ แลประเทศอื่น ๆ7

                 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประกาศและขาวตาง ๆ ที่ลงในหนังสือ      
ราชกิจจานุเบกษามีเนื้อหาบางสวนคลายกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว แตไดเพิ่ม
ประเภทของประกาศและเรื่องราวหรือเหตุการณตาง ๆ มากขึ้น ซ่ึงเรื่องตาง ๆ ที่นํามาลงนี้ โดยมาก

                                                          
                5ทวี  วัดงาม, เมื่อเร่ิมมีส่ิงนี้ในเมืองไทย  (กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 2537), 12.
                  6หนังสือราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 5, เลม 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพตนฉบับ, 2540),
1.
                  7เร่ืองเดียวกัน, 1.
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มาจากสวนราชการ  เชน   ประกาศของกระทรวงกรมตาง ๆ   พระบรมราชโองการ  พระราชบัญญัติ    
กฎกระทรวงตาง ๆ    พระราชพิธี    การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  การเลื่อนยศขุนนาง   
ประวัติขุนนาง  รายงานของกระทรวงตาง ๆ   รายงานราคาขาวเปลือก   คําตัดสินคดีลมละลาย     
ขาวตางประเทศ   ขาวเสด็จพระราชดําเนิน และขาวประหารชีวิต  เปนตน

คร้ันถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เนื้อหาในหนังสือราชกิจจา-           
นุเบกษาไดมีการแบงออกเปน 2 แผนก  คือ แผนกกฤษฎีกา โดยรวมเรื่องของทางราชการ  เชน    
พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  ขอบัญญัติ   กฎตาง ๆ พระบรมราชโองการ เปนตน  และแผนก
ราชกิจจา ซ่ึงรวมเรื่องที่ทางราชการตองการประกาศใหประชาชนไดรับทราบ  เชน  คําสั่ง  ระเบียบ  
รายงาน หมายกําหนดการ การเลื่อนยศขุนนาง เปนตน การแบงเนื้อหาเชนนี้ ไดใชเร่ือยมาจนถึงตน
รัชกาลปจจุบัน  รูปแบบในประกาศสมัยรัชกาลที่ 6  นี้ยังคงใชอยูในปจจุบัน แมวาปจจุบันจะมีการ       
ปรับเปลี่ยนไปบางก็ตาม สวนสํานวนภาษาที่ใชรวมทั้งลีลาการเขียนนั้นก็ยังมีสวนที่คลายกับ
ปจจุบันเชนกัน

หนังสือราชกิจจานุเบกษาจึงเปนเอกสารสําคัญที่ควรคาแกการศึกษาอยางยิ่ง เนื่องจาก
เปนวารสารสิ่งพิมพฉบับแรกของรัฐบาลไทย  และไดพิมพเผยแพรใหขาราชการและประชาชน     
ทั่วไปไดทราบขาวสาร  ประกาศ  และกฎหมายตาง ๆ  มาเปนเวลานาน  ดังนั้นผูเขียนวิทยานิพนธ
จึงเลือกศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ในดานลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียน โดยเลือก
ศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพราะในสมัย      
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น ประกาศและขาวตาง ๆ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปน
พระราชนิพนธของพระองคทั้งสิ้น  แตในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ประกาศ
และขาวตาง ๆ นั้นมาจากกระทรวงกรมตาง ๆ  ภาษาที่ใชจึงถือไดวาเปนภาษาระดับมาตรฐาน     
ราชการในสมัยนั้น  สวนที่ไมศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา-
เจาอยูหัว ก็เพราะลักษณะหนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยดังกลาวผูเขียนวิทยานิพนธไดศึกษา
เบื้องตนแลวเห็นวา ทั้งในดานรูปแบบและภาษาคลายกับในสมัยปจจุบันคอนขางมาก ผูเขียน    
วิทยานิพนธจึงจะศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยรัชกาลที่ 5 เทานั้น

ผู เขียนวิทยานิพนธจะศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยพระบาทสมเด็จ-           
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวในดานการใชคํา  ประโยค  การเชื่อมโยงความและกลวิธีการเขียน  ดังเชน
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การใชคํา
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาปรากฏการใชคําในลักษณะที่ตางกับปจจุบัน เชน

      การใชคําเดี่ยว
     พวกกรมกองตระเวน พรอมทั้งกรมทหารบก ทหารเรือ  แลพวกกอมปนี

    รถรางทั้งเชาบานใกลเคียง ไดชวยกันดับเพลิงโดยแขงแรงในเวลา ๓๐ มินิต เพลิงก็ซาลง
             (ขาวเพลิงไหม   เลม ๙ แผนที่ ๔๘  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๑  นา ๔๒๗)

คําวา  “ซา”  หมายถึง  ลดนอย  ถอย  หยอน  เบา  ซ่ึงในปจจุบันจะใชกับ ฝน ไมไดใชกับ
ไฟ

การใชคําประสม
คําประสมโดยมากสรางขึ้นเพื่อใชเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม สวนมากจะนําคําที่ใชอยูเดิมมา

ประสมกัน เชน

…….คร้ันเสวยเสรจ สมเด็จพระเจาราชวรวงษเธอกรมขุนบดินทรไพศาล
                     โสภณ  ทานทรงแจกบุหงาพัดด้ําจิ้ว ผาเชดหนาน้ําอบฝรั่ง  บุหร่ีทั่วทุก ๆ พระองค
(การทําบุญวันประสูตร พระเจาราชวรวงษเธอ  กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ  เลมที่ ๔
นําเบอร ๓๓๓ วันอาทิตย  เดือน ๑ แรม ๑๐ ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๔๒  นา ๓๓๘)

การใชคําซอน
คําซอนจะชวยใหภาษาสละสลวยและบรรยายภาพไดชัดเจน ทําใหผูอานเขาใจได  เชน

….ถาเรือนไหนตองร้ือแลวใหนายเซกชั่นที่เปนพนักงานเฝาของ ตองรักษาการ
                    ใหกวดขันอยาใหมีโจรผูรายมาแยงชิงฉกลัก หยิบฉวยทรัพยส่ิงฃอง ๆ ทานผูที่ตอง
                    เพลิงไหมแลที่เรือนไกลเคียงในเวลาเพลิงติดนั้น  ใหชวยรักษาเปนธุระใหเตม
                    กําลังฃองเจาพนักงาน
(กฎหมายสําหรับกรมทหารดับเพลิง   เลมที่ ๓ นําเบอร ๔๑ วันอาทิตย เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ํา ปชวดอัฐ
ศก ๑๒๓๘  แผนที่ ๖   นา ๔๓)
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การใชคําซ้ํา
คําซ้ําชวยเนนความนั้นใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้น และใหความหมายของความที่ซํ้านั้นเบาลงได

เชน

…การที่จะใสหอในถุงฤๅหีบนั้น  ใหเอาหอของที่หนัก ๆ โต ๆ ใสลงเสียกอน แลว
จึ่งใสหอของเล็ก ๆ เบา ๆ ลงทีหลัง  ถามีเปนกระจาดเล็ก ๆ ฤๅหีบกระดาด ก็ใหวาง
ทับไวบนของอื่น ๆ

(สวนที่ 3 กรมขอบังคับการสงหอส่ิงของทางไปรสนีย  รหวางกรุงเทพฯ แลเมืองตางประเทศ
บางเมือง แผนที่ ๑๖ เลมที่ ๕ วันอาทิตย เดือนแปดบุรพาสาธ แรมสิบหาค่ํา ปชวดสัมฤทธิศก
๑๒๕๐ นําเบอร ๑๒๙ นา ๑๓๖)

การใชคําภาษาอังกฤษ
คําภาษาอังกฤษที่นํามาใชสวนใหญเปนคํายืมโดยการทับศัพท ซ่ึงอาจเปนเพราะยังไมมี

ศัพทบัญญัติภาษาไทยขึ้นใชแทนคําเหลานั้น นอกจากนั้นการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่ปรากฏ
จํานวนมากนี้อาจเนื่องมาจากในสมัยนั้นมีการติดตอกับชาวตางประเทศมากขึ้น จึงนิยมใช             
คําทับศัพทเพื่อสะดวกในการสื่อความใหเขาใจไดตรงกัน การใชคําทับศัพทนี้เปนการทับศัพทโดย
ตรงในลักษณะของการถายเสียงและถายอักษรเปนตัวอักษรไทย คําทับศัพทที่ใชนี้ปรากฏทั้งใน
ประกาศตาง ๆ  กฎหมายและขาว  เชน

ไดเรกเตอรเยเนอราล กรมไปรสนียแลโทรเลขรับ ๆ ส่ังสมเดจพระเจา
                    นองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงษ   กรมพระภาณุพันธวงษวรเดช   ซ่ึงสําเรจ
                   ราชการกรมไปรสนีย แล     โทรเลขใหทราบทั่วกันวา การรับสงเงินทางไปรสนีย
                   ซ่ึงเรียกตามภาษาอังกฤษวา มันนีออเดอรนั้น กรมไปรสนียแลโทรเลขไดจัดการ
                    เสรจในการที่จะสงเงินไปมาไดในระหวางกรุงเทพฯกับ     สเตรตเซตลึเมนต…
(ประกาศกรมไปรสนีย  เลมที่ ๕ แผนที่ ๘ วันพฤหัศบดี  เดือนหก  แรมสิบหาค่ํา    ปชวดสัมฤทธิ
ศก ๑๒๕๐   นําเบอร ๖๑  นา ๖๓)
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การใชประโยค
           ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาปรากฏการใชประโยคความรวมและประโยคความซอนเปน
จํานวนมาก เพราะประโยคดังกลาวมีการขยายใจความของประโยคใหไดความชัดเจนยิ่งขึ้น ซ่ึงมีผล
ทําใหผูอานประกาศหรือขาวตาง ๆ  เขาใจไดชัดเจนและไมสับสน เชน

ประโยคความรวม
                วันที่ ๔ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๒๖  เกิดเพลิงไหมขึ้นที่ทองถนน

                      เจริญกรุงตอนตําบลตลาดบางรัก  ทั้งนี้ก็เพราะที่ตําบลนั้นมีเรือนโรงปลูกสรางดวยไม
                      หลังคามุงจาก  ฝากําบังดวยไมไผขัดแตะหรือดวยแผงอยูโดยมาก  จึงเปนเหตุใหเกิด
                      เพลิงไหมขึ้น และลุกลามไหมมากตอไป
(ประกาศกระทรวงนครบาล  เลม  ๒๔  แผนที่ ๔๕ วันที่ ๙ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๒๖  หนา
๑๒๐๔)

พระวิสุทธวารีกรมทาซายในพระราชวังบวรไดทาพระที่นั่งในสวน
                      สราญรมย  สําหรับเปนที่ประทับเมื่อเวลาเสดจไปประภาษ  แลสวนจีนรอบพระที่นั่ง
                      หมดจดงดงามตองตามพระราชอัธทยาไศรย  เปนคนเขาใจในการชาง  จึ่งพระราชทาน
                      ตราเครื่องราชอิศริยยศชื่อบุษปมาลา
(พระราชทานตราความชอบ  เลมที่ ๓ นําเบอร ๑๒๑ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๓ ค่ํา ปชวดอัฐศก
๑๒๓๘  แผนที่ ๑๖  นา ๑๒๑ )

ประโยคความซอน
               ….ความรื่นเริงในสมัยนั้นซึ่งเคยไดรับแลวแตคราวกอน  แลไดรลึกเลาสูกันฟง

                        เปนที่สนุกสนานอยูเนือง ๆ  ก็จริง   มาไดรับเขาอีกในครั้งนี้  ก็ยังหาเปนที่จืดคลาย
                       ความรื่นรมยเบิกบานไปไม ยิ่งเปนการสําเร็จเรียบรอยกวาคราวกอน
(การรื่นเริงในวันบรรจบรอบพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาอัษฎางคเดชเวช
เลม ๙  แผนที่ ๙ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ นา ๕๔)
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อายทิมขุนพิพิธภักดี  ในกรมพระสุรัศวดี  คิดหนังสือนิราศวาดวยกองทัพ
                         ซ่ึงจะยกขึ้นไปณเมืองหนองคายเพื่อจะปองกันรักษาพระราชอาณาเขตร
                        ตามราชประเพณีมาแตกอน
(ประกาศเรื่องอายทิมแตงนิราศ เลมที่ ๕ นําเบอร ๑๖๑ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ํา ปขาน
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ แผนที่ ๔๑ นา ๑๐๑)

การเชื่อมโยงความ
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีสารที่นํามาลงหลายประเภท จึงมีการใชการเชื่อมโยงความที่

นาสนใจ   เชน

การละคํานาม
คํานามที่ละทําหนาที่เปนประธานในประโยค  โดยมากจะเปนชื่อบุคคล  เชน

…..คั้รนณวัน อาทิตย เดือนเจด ฃ้ึนสามค่ํา ปกุนสัปตศก เวลาสองยามเสศ
∅ตื่นนอนขึ้น∅บอกแกภรรยาวา∅ใหรอนหนาเหมือนถูกพริกแลว ภรรยามา                         
นวด∅มีอาการใหส่ันไปทั้งกาย      ภรรยาจึ่งเอายาที่∅เคยรับประทาน มาให∅
รับประทานเขาไปเสมหะปะทะขึ้นมา  ∅อยูจนเวลาสามยามเสศ พระวิจิตรธรรม
ปริวัติ (บญุ) ถึงอนิตยกรรม  ∅อายุได ๕๓ ป

(ขาวตาย เลมที่ ๒ นําเบอร  ๖๕ วันอาทิตย เดือน ๗ ขึ้น ๑๐ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่  ๙
 นา ๗๐)

การซ้ําคํา
การซ้ําคําจะซ้ําคํานามที่ตองการกลาวถึง เพื่อเปนการเนน  และบางครั้งอาจใชไมยมกซ้ํา

คํานามนั้นก็ได   การใชไมยมกในการซ้ําคําเชนนี้ ปจจุบันไมไดใชแลว   เชน

               หมื่นชํานาญกับนายจันขึ้นไปตั้งตัดฝางอยูณตําบลอุมสิทธิแขวงเมืองศรีสวัสดิ
                    กําหนดระยะทางแตเมืองกาญจนบุรี ไป ๕ คืน หมื่นชํานาญกับนายจันพบตําบลบอแร
                   มีอยูมากเกิดขึ้นที่เนินริมเชิงเขา  แลวหมื่นชํานาญนายจัน จึ่งเอาแรตัวอยางนั้นมา..
(ขาวบอกแรดีบุก  เลมที่ ๑  นําเบอร ๓๒๐ วันอาทิตย เดือน ๒ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่
๓๖ นา ๓๒๕)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



9

           ถาเจาพนักงานฤาไปรสนียบุรุษผูใดไมประพฤติตามนาที่พนักงานทําการ
   คลาศเคลื่อนเกียจคราน ใหการสงหนังสือคางชาฤาเสียผลประโยชน ของผูใชไปรสนีย
  ไปอยางหนึ่งอยางใด ก็ขอใหมีจดหมายฤานําความมาบอกเลายังเจากรมฤาสิเกรตารี
  ไปรสนียๆ  จะไดสืบสวนเอาตัวผูผิดมาทําโทษใหเข็ดหลาบ

(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข เตือนผูใชหนังสือไปรสนีย เลมที่ ๗ แผนที่ ๙ วันที่ ๑ มิถุนายน
รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ นําเบอร ๘๓ นา ๙๑)

ในตัวอยางการซ้ําคําโดยใชไมยมกที่ยกมานี้ อานวา  “…ขอใหมีจดหมายฤๅนําความมา
บอกเลายังเจากรมฤๅสิเกรตารีไปรสนีย  เจากรมฤๅสิเกรตารีไปรสนียจะไดสืบสวนเอาตัวผูผิดมา
ทําโทษใหเข็ดหลาบ”

การใชคําแทนที่
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําแทนที่ เปนการใชคําหรือความแทนที่ส่ิงที่ตองการกลาวถึง

อีกครั้ง จึงทําใหไมตองกลาวคําหรือความนั้นซ้ําอีก  เชน

            วันที่ ๒๕  เวลาเชาย่ํารุงเสด็จลงเรือพระที่นั่งกรรเชียงไปประทับเสด็จขึ้น
                  เรือเลดีเวลด  เรือนีเ้ปนของพวกกัมปนี ช่ือวา  นิเทอแลนดสตีมซิปเนวิเคชั่นกัมปนี
                 จัดถวายเปนเรือพระที่นั่งสํารับเสด็จเมืองลารุต
(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศแหลมมลายู  เลมที่ ๗ แผนที่ ๑๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน
รัตนโกสินทรศก  ๑๐๙ นําเบอร ๑๐๙ นา ๑๑๐)

การใชคําเชื่อม
การใชคําเชื่อมทําใหขอความในประโยคมีความตอเนื่องกันไป เชน

              เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ เกิดเพลิงไหมในทองที่อําเภอสําเพ็ง  ตําบลถนน
              ราชวงษและเพลิงไหมตึกเรือนหลายหลัง จึงทรงพระราชดําริหวาในทองที่นี้  เปนทําเล

              ที่คาขายตําบลอันสําคัญในพระนคร  ตึกเยาเรือนที่ปลูกสรางอยูในตําบลนี้
              ปลูกซับซอนเบียดเสียดกัน..และเมื่อบานเรือนเบียดเสียดกันอยู เชนนั้นและทั้งไมมี
              ถนน ความบํารุงการศุขาภิบาลจะจัดก็ไมถนัด  บานเรือนในตําบลนี้ จึงไดเปนที่
              โสโครกยอมทําใหผูมีโรคันตรายมากกวาทองที่ตําบลอื่น อีกประการหนึ่งเมื่อเกิด
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              เพลิงไหมบานเรือนในทองที่สําเพ็งขึ้นครั้งไร เพลิงก็ติดลุกลามเนื่องกันไปเปน
              เพลิงใหญเกือบจะทุกคราว

(ประกาศตัดถนนในที่เพลิงไหมตําบลถนนราชวงษทองที่อําเภอสําเพ็ง เลม ๒๔ แผนเพิ่มเติม        
วันที่ ๙ มิถุนายน  รัตนโกสินทร๑๒๖ หนา ๒๔๙–๒๕๐)

กลวิธีการเขียน
              กลวิธีการเขียนหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้  ผูเขียนวิทยานิพนธจะพิจารณาจากการเปดเรื่อง
เนื้อเร่ือง และการปดเรื่อง โดยในที่นี้ขอยกตัวอยางการเปดเรื่องและการปดเรื่องของประกาศและ
ขาวดังนี้

กลวิธีการเขียนประกาศ
สวนตน

             กลวิธีการเขียนประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา มีวิธีการขึ้นตนของประกาศ 2   
ลักษณะ คือ
          1.  เมื่อเปนประกาศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะข้ึนตนดวย  “มีพระบรม-                
ราชโองการ……”  “มีพระบรมรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ใหประกาศแก…”    เชน

              มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวดํารัสเหนือเกลาฯ  ใหประกาศทราบทั่วกัน..

(ประกาศยกกรมทาซาย  มาขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล  เลม ๒๗ วันที่ ๑๕ พฤษาภาคม                  
รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ นา ๒๐)

              มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ใหประกาศแกพวกจีน
ซ่ึงอยูในกรุงเทพฯ แลหัวเมือง….

(ประกาศผูกปจีนปชวดอัฐศก  เลมที่ ๓ นําเบอร ๑๔๕  วันอาทิตย  เดือน  ๙ ขึ้น ๙ ค่ํา  ปชวดอัฐศก
๑๒๓๘  แผนที่ ๑๙ นา ๑๔๕)

          2. เมื่อเปนประกาศจากกระทรวง กรม หรือไดรับคําสั่งมาจะขึ้นตนดวยช่ือผูประกาศเรื่องนั้น
เชน
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               หมอมเจาขาว  ตระลาการศาลรับสั่งในกรมพระนครบาล  รับ ๆ ส่ังทาน
กอมมิตตีบังคับการตําแหนงที่เสนาบดี วาราชการในกรมพระนครบาล ใหประกาศ
แกชนทั้งปวง….

(ประกาศกรมพระนครบาล วันที่ ๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก  ๑๐๘ เลมที่ ๖  แผนที่  ๖ วันที่
๑๒ พฤษภาคม  รัตนโกสินทรศก  ๑๐๘ นําเบอร ๕๓  นา ๕๖)

              สมเดจพระเจานองยาเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวางวงษ  กรมพระภาณพุันธุ
วงษวรเดช  ซ่ึงสําเรจราชการกรมไปรสนียแลโทรเลข  ขอแจงความใหทานทั้งหลาย
ทั้งปวงทราบทั่วกันวา….

(ประกาศการโทรศับท  เลมที่ ๔ แผนที่ ๑  วันอาทิตย  เดือนหา  ขึ้นสี่ค่ํา  ปกุญยังเปนอัฐศก ๑๒๔๘
นําเบอร ๑  นา ๘)

สวนทาย
สวนการลงทายประกาศทั้งประกาศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและประกาศที่ออก

มาจากกระทรวง จะลงทายประกาศเหมือนกัน คือ ลงทายดวยการบอกวัน  เดือน  ป ที่เขียนประกาศ
นั้น  เชน

ประกาศมาณวันที่ ๑๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘
(ประกาศตั้งรองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เลม ๒๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘
นา ๑๙๑)

ประกาศมาณวันพุฒ  เดือนเจด  ขึ้นเกาค่ํา  ปชวดอัฐศก  ศักราช ๑๒๓๘  เปนวันที่
๒๗๕๙  ในรัชกาลปตยุบันนี้

(ประกาศใหใชเงินเหรียนใหม เลมที่ ๓ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย  เดือน ๗  ขึ้น ๑๓ ค่ํา ปชวดอัฐศก
๑๒๓๘  แผนที่ ๑๑ นา ๘๔)
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กลวิธีการเขียนขาว
การเปดเรื่อง

             การเปดเรื่องขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา มี  2  ลักษณะ คือ
1. เปดเรื่องดวยการบอกวัน  เดือน  ป หรือเวลาที่เกิดเหตุการณนั้น  เชน

                            ณวันอังคาร  เดือนหก  แรมสิบสามค่ํา  ปกุนสัปตศก  ๑๒๓๗  พระบาท
             สมเดจพระเจาอยูหัว   เสดจออกณพระที่นั่งอนันตสมาคม  พรอมดวยพระบรม
             วงษานุวงษ  แลขาทูลอองธุลีพระบาทผูใหญผูนอยเฝาในที่นั้น

 (ขาวราชการในพระบรมมหาราชวัง  เลมที่ ๒ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย  เดือน ๗ แรม ๙ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๑ นา ๘๓)

             ณวันพุฒ  เดือนหา  แรมค่ําหนึ่ง  ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗  เวลาบายสี่โมงเสศ
              เกิดสายอสุนีบาทตกถูกพระปรางวัดจักรวัติราชาวาศ

(ขาวฟาผา เลมที่ ๒ นําเบอร  ๙  วันอาทิตย  เดือน ๕  แรม  ๕ค่ํา  ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๒ นา 
๑๔)

2. เปดเรื่องดวยการบอกแหลงที่มาของขาววามาจากที่ใด  เชน

               ไดขาวจากหนังสือที่มาแตออฟฟซ ผูวาการตางประเทศกรุงสยามวา พระยา
มนตรีสุริยวงษอรรคราชทูตวิเสศของกรุงสยาม ไดเขาเฝาถวายพระราชสาสนของ

 พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวของเราแดสมเดจพระนางเจาวิกตอเรียบรมราชินี
กรุงเกรตบิเตนแลไอริแลนด   ที่พระราชวังบักกิฮัมกรุงลอนดอน

(ขาวพระยามนตรีสุริยวงษอรรคราชทูตวิเสศ  เลมที่ ๔  แผนที่ ๑๙ วันศุกร   เดือนเกา แรมแปดค่ํา  ป
กุนนพศก  ๑๒๔๙ นําเบอร ๑๔๖  นา ๑๔๙)

              ดวย พระยาประสิทธิสงครามรามภักดีศรีพิเสศประเทศนิคมบรมราไชย-
สวรรยผูวาราชการเมืองกาญจนบุรี แลกรมการบอกคํานับเขามา  ในบอกนั้นมี
ใจความวา……

 (ขาวแรดีบุกเมืองกาญจนบุรี  เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๐๒  วันอาทิตย  เดือน ๘ แรม ๕ ค่ํา  ปจอฉศก 
๑๒๓๖  แผนที่ ๑๒ นา ๑๐๖)
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การปดเรื่อง
             การปดเรื่องของขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา มี 2 ลักษณะ คือ
          1.  ขาวที่เปดเรื่องดวยการบอกวัน  เดือน  ป หรือเวลา  จะปดเรื่องดวยการบอกเหตุการณ   
ตอนทายของเรื่องที่เกิดขึ้น  หรือเปนการเตือนสติไมใหกระทําตามแบบอยาง  เชน

            จีนหงาวิ่งไปถามจีนฟอนวาเพลิงเกิดขึ้นดวยเหตุใด  จีนฟอนบอกวาเติม
น้ํามันตะเกียงเหล็กวิลาด แตหาไดดับเพลิงที่ตะเกียงไม  น้ํามันหกเพลิงลามไปติด
น้ํามันกาดในปบลามไหมขึ้น  จีนหงากับจีนฟอนไดชวยกันดับเพลิงหาดับไม
จึงไดลามไหมตอไปแตจีนฟอนนั้นหลบหนีไปยังไมไดตัว

(ขาวเพลิงไหม  เลม  ๒๖ วันที่ ๕ กันยายน รัตนโกสินทรศก  ๑๒๘  นา ๑๒๓๓)

              …….แลวนําเอาอายผูรายสามคนไปประหารชีวิตรที่วัดพลับพลาไชย
        เพื่อจะมิใหราษฎรทั่วทั้งพระราชอาณาจักรดูเยี่ยงอยางกระทําความชั่วเหมือน

       อายผูรายเหลานี้สืบไป
(ขาวประหารชีวิตรอายผูรายเมืองตาก เลมที่ ๒  นําเบอร   ๓๐๕  วันอาทิตย  เดือน ๒ ขึ้น ๗ ค่ํา       
ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗  แผนที่  ๓๘  นา ๓๔๐)

          2. ขาวที่เปดเรื่องดวยการบอกแหลงที่มาของขาวนั้น จะปดเรื่องอยู 2 ลักษณะ คือ บอกวัน  
เดือน  ปที่ขาวเกิดขึ้น  และบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นในตอนทายเพื่อปดเรื่อง  เชน

               บอกมา ณวันจันทร  เดือนหก  แรมสิบเอดค่ํา  ปจอฉศก
(ขาวบอกเรื่องผูรายเมืองกาญจนบุรี  เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๐๒ วันอาทิตย  เดือน ๘ แรม ๕ ค่ํา

                          ๘
ปจอฉศก   ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๒ นา ๑๐๖)

               คร้ันเวลาสี่ทุมเสศ  พระยามหาอัคนิกรก็ถึงอนิจกรรม  พระยามหาอัคนิกร
 อายุได ๘๐ ป  หมอชเลยสักวาเปนโรคชรา

(ขาวตาย เลมที่ ๖ นําเบอร ๘๗ วันอาทิตย  เดือน ๑๐  แรม ๑๔ ค่ํา  ปเถาะเอกศก ๑๒๔๑ แผนที่ ๒๑ 
นา ๘๗)
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 จากที่กลาวมาแลวขางตน ผูเขียนวิทยานิพนธจึงเห็นวาหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัย       
รัชกาลที่ 5 เปนเอกสารสําคัญที่ควรคาแกการศึกษา  เนื่องจากเปนเอกสารทางราชการที่นาสนใจซึ่ง
มีลักษณะและวิธีการใชภาษาที่จะเปนแบบอยางมาตรฐานของการใชภาษาไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
การศึกษาหนังสือเลมนี้จะทําใหเห็นแงมุมของการใชภาษาในสมัยรัตนโกสินทรอีกแงมุมหนึ่ง      
ดังนั้นผูเขียนวิทยานิพนธจึงจะศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาในดานลักษณะการใชภาษาและ     
กลวิธีการเขียนที่ปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวตั้งแตป พ.ศ. 2417-2453  
การศึกษานี้จะทําใหทราบลักษณะการใชภาษามาตรฐานราชการในสมัยนั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น       
นอกจากนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจะศึกษากลวิธีการเขียน เพื่อจะดูความแตกตางดานรูปแบบการเขียน
ประกาศและขาวอีกดวย

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัย       

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว

ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ตั้งแตป               

พ.ศ. 2417 - 2453 จํานวน 1,288 ฉบับ

วิธีดําเนินการศึกษา
1. สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. เก็บขอมูลจากไมโครฟลมที่หอสมุดแหงชาติและหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่สํานักงาน

ราชกิจจานุเบกษา
3. วิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวม โดยศึกษาทางดานลักษณะภาษาและกลวิธีการเขียนในหนังสือ

ราชกิจจานุเบกษา
4. เรียบเรียงขอมูลและสรุปผลการศึกษา

ขอตกลงเบื้องตน
การศึกษาความหมายของคําในวิทยานิพนธนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจะอางอิงความหมายตาม

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 พิมพคร้ังที่ 6
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
   มีผูศึกษาเกี่ยวกับเรื่องคํา ประโยค และกลวิธีการเขียนในสมัยรัตนโกสินทร ไว ดังนี้

 วรรณวรางค   เจริญพันธ   ศึกษาเรื่องพระราชนิพนธรอยแกวของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกลาเจาอยูหัว จากประชุมพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวภาคปกิณกะ  
พระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  และชุมนุมพระบรมราชาธิบายใน   
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  พบวา พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเลือกใช
คําสรรพนามตามฐานะทางสังคมของผูรับสารหรือบุคคลที่ทรงกลาวถึง  การใชคําภาษาอังกฤษทรง
ใชคําทับศัพทที่เปนชื่อคน  ช่ือเมือง  ช่ือตําแหนงและคําทั่ว ๆ ไป วิธีการทับศัพทมีทั้งที่เปน        
การทับศัพทโดยตรงและใชคําภาษาไทยรวมกับคําภาษาอังกฤษ   การใชคําซอน พระองคทรงใช    
คําซอนเปนจํานวนมาก เพื่อประโยชนในการอธิบายสารและทําใหผูรับสารเขาใจไดอยางชัดเจน
แจมแจง การสรางคําซอน ผูวิจัยไดแบงโครงสรางเปน 7 ประเภท คือ คําซอน 2 หนวย คําซอน 3 
หนวย  คําซอน 4  หนวย  คําซอน 5 หนวย  คําซอน 6 หนวย  และคําซอน 7 หนวย สวนการใช
สํานวนนั้น พระองคทรงใชการซอนสํานวนหรือขอความ เพื่อใหเกิดความหมายเปรียบเทียบ  จึง     
ทําใหชัดเจนและเขาใจงาย   ทางดานการใชประโยค  ประโยคที่พบมาก คือ ประโยคความซอนที่มี
ประโยคขยายในหนวยกริยาและหนวยนาม  ประโยคความรวมที่มีหนวยเช่ือมและที่ไมมี         
หนวยเชื่อม และประโยคความรวมซับซอน  เนื่องจากเนื้อหาเปนการเลาเรื่องหรืออธิบายเรื่องราว
ตาง ๆ ที่ตอเนื่องกันไป พระองคจึงทรงใชประโยคเหลานี้มากกวาประโยคความเดียว การใช    
วจนะสัมพันธในพระราชนิพนธรอยแกวของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พบ 3 ลักษณะ 
คือ การเชื่อมโยงความโดยการละคําสรรพนามและคํานาม  การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ดวย   
คําบงชี้และคําสรรพนาม  และการเชื่อมโยงความโดยการใชคําที่มีความสัมพันธกัน ซ่ึงคําที่ใชมักจะ
อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน ใกลเคียงกันหรือตรงขามกัน  ในดานการใชภาพพจนนั้นพระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงนิยมใชภาพพจนแบบอุปมามากกวาแบบอื่น เนื่องจากภาพพจน
แบบอุปมาทําใหผูรับสารสามารถมองเห็นภาพหรือเกิดมโนภาพไดชัดเจนในเรื่องที่กําลังทรง       
เลาใหฟง8

                                                          
                 8วรรณวรางค  เจริญพันธ,  “การศึกษาพระราชนิพนธรอยแกวของ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542)
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   ศุภรัตน  แสงฉัตรแกว  ศึกษาเรื่องการวิเคราะหลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียน
ในการเสนอขาวและบทความในหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร ซ่ึงตีพิมพในสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ชวง พ.ศ. 2387-2388  และสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  
ชวงพ.ศ. 2408-2410 พบวาการใชคําในการเสนอขาวและบทความในหนังสือจดหมายเหตุ          
บางกอกรีคอรเดอรนั้น มีการใชคําประสมเปนจํานวนมาก ซ่ึงมีลักษณะโครงสรางของคําประสม 2 
แบบ คอื คําประสมที่ประกอบดวยสวนหลักกับสวนขยาย และคําประสมที่ประกอบดวยสวนหลัก
กับสวนหลัก  คําประสมสวนใหญพบในเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี  ส่ิงประดิษฐแปลกใหมหรือ
ความรูตาง ๆ ที่มาจากตางประเทศ  การใชคําซอนมีจํานวนมากเชนกัน โดยมากเกิดจากการนํา       
คําภาษาไทยที่มีลักษณะเหมือนกัน คลายคลึงกันหรือตรงขามกันมาซอนกัน ซ่ึงคําซอนมีสวนทําให
ผูอานเขาใจเนื้อหาสาระและรายละเอียดไดชัดเจน  สวนการใชคําภาษาอังกฤษพบวาคําทับศัพทใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวใชเฉพาะชื่อคน  ช่ือเมือง  ยศ และตําแหนง  สวนในสมัย    
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวมีการใชคําทับศัพทเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมหลายสาขา
วิชา  เชน  วิทยาศาสตร    การเมือง  มาตราวัด  และชื่อหนังสือพิมพ  ทางดานการใชสํานวนปรากฏ  
2 ลักษณะ คือ สํานวนที่เลิกใชและสํานวนที่ใชอยูในปจจุบัน แตมีความเปลี่ยนแปลงบางประการ 
คือ มีจํานวนคําในสํานวนมากนอยตางกัน มีการลําดับคําแตกตางกัน และมีบางคําแตกตางกัน      
การเสนอขาวและบทความในหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอรนี้มีการใชประโยคที่มีความ
ซับซอนมากกวาประโยคความเดียว  จึงชวยอธิบายหรือเสนอสารไดอยางตอเนื่องและชัดเจน      
มากขึ้น การใชประโยคเชนนี้มีลักษณะเหมือนกับการใชประโยคในปจจุบัน  นั่นคือ นิยมใช
ประโยคที่มีความซับซอนมากกวาประโยคความเดียว  และในสวนของวจนะสัมพันธนั้น     ผูวิจัย
พบ 5 ลักษณะ คือ การเชื่อมโยงความโดยการละคํานามในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค 
และการละคําสรรพนาม  การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่โดยใชคําบงชี้และคําสรรพนาม                
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําคํามีทั้งการซ้ําคํานามคําเดียวและซํ้าคํานามที่ปรากฏรวมกับคําบงชี้   
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําที่มีความสัมพันธกันในลักษณะของการใชคําที่อยูในแวดวง      
เดียวกันใกลเคียงกันหรือตรงกันขามมาเชื่อมโยงขอความตาง ๆ  และการเชื่อมโยงความโดยการ      
ใชคําเชื่อม ซ่ึงพบลักษณะคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลกัน   ความสัมพันธที่เปน
เงื่อนไข    ความสัมพันธที่ขัดแยงกัน  และความสัมพันธที่ตางตอนกัน  การใชวจนะสัมพันธชวยให
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ขอความหรือเร่ืองราวตาง ๆ มีความตอเนื่อง  และสามารถสื่อความหมายใหผูอานเขาใจได           
อยางชัดเจน9

  ลินดา  วิชาดากุล  ศึกษาเรื่องการสรางคําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร ชวงรัชกาลที่ 4     
จนถึงสมัยกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เฉพาะที่เปนภาษารอยแกวประเภท           
จดหมายเหตุ  สารคดี บทความและขาว  พบวาการใชคําสวนใหญเหมือนปจจุบัน ความแตกตางใน
ดานรูปคําและเรียงลําดับคํามีปรากฏอยูบางเปนสวนนอยเทานั้น  รูปคําที่แตกตางนั้นมักจะพบใน
การสรางคําซอน สวนคําผสานและคําประสมในปจจุบันยังคงมีรูปเหมือนสมัยกอน สําหรับเรื่อง   
คําซ้ํานั้นมีความแตกตางกันในเรื่องโครงสรางของคําที่มักซ้ําคําเดิมโดยไมใชเครื่องหมายไมยมก  
ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงดานความหมายทั้งคําผสาน  คําประสม  คําซอนและคําซ้ําไมเปลี่ยนแปลง 
สวนใหญยังคงมีความหมายคลายกับคําที่ใชอยูในปจจุบันมาก10

  นิตยา  นิราศรพ  ศึกษาเรื่องคํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยระหวาง พ.ศ. 2417-2453  โดย
พิจารณาการใชภาษาอังกฤษในรูปของคํายืมสมัยรัชกาลที่ 5 จากราชกิจจานุเบกษา จํานวน 33 เลม
ซ่ึงสามารถจําแนกคํายืมได 10  ประเภทตามวงการและลักษณะการใช  คือ 1) ช่ือเฉพาะ  คน
ประเทศ   เมือง   มหาสมุทร  ภูเขา  2) เวลา มาตราตางๆ  3) วงการปกครอง  4) วงการตํารวจ ทหาร
5) วงการเงิน การธนาคาร  6) วงการคมนาคม  7) วงการศึกษา  ศาสนา การศาล  8) วงการแพทย
วิทยาศาสตร  9) เครื่องราชอิสริยาภรณ  และ 10) ศัพทเบ็ดเตล็ด   คํายืมนี้เปนคํายืมที่อางถึงสิ่งใหมที่
เกิดขึ้นในสังคม  ซ่ึงลักษณะของคํายืมปรากฏ 2 ลักษณะ คือ คําทับศัพทและศัพทบัญญัติ  ลักษณะ
คํายืมที่ปรากฏในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยในยุคนั้น นั่นคือ
ทําใหวงศัพทภาษาไทยขยายตัวออกไปอยางกวางขวาง และนําไปสูการบัญญัติศัพทในสังคมไทย
เปนครั้งแรกดวย11

                                                          
                9ศุภรัตน แสงฉัตรแกว, “การวิเคราะหลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนในการ
เสนอขาวและบทความในหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร” (วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543)
                10 ลินดา วิชาดากุล,  “การสรางคําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร” (วิทยานิพนธปริญญา
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528)
                11นิตยา นิราศรพ, “คํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยระหวาง พ.ศ. 2417-2453”           
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530)
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  วัลยา  วิมุกตะลพ  ศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา  สํานวน และลําดับคํา 
ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร  โดยแบงสมัยรัตนโกสินทรออกเปน 2 ระยะ คือ สมัยกอนนับตั้งแต   
รัชกาลที่ 1  ถึงรัชกาลที่  6 และสมัยปจจุบัน  คือนับตั้งแตสมัยรัชกาลที่  7  ถึงปจจุบัน  พบวา เร่ืองที่
มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด  คือ ความหมายของคํา และเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด คือ 
ลําดับคํา  คําที่ใชในสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3  สวนมากเปนคําไทย  และในสมัยรัชกาลที่  3    
เร่ิมปรากฏการเขียนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะที่เปนชื่อคน ช่ือเมืองและชื่อตําแหนง        
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่  5  เร่ิมมีการติดตอกับตางประเทศมากขึ้น  คําทับศัพทจึงมี  
คําทั่ว ๆ ไป   เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่  5  นิยมคําทับศัพทมาก   สวนสํานวนที่ใชในสมัย             
รัตนโกสินทรนี้มีสํานวนที่ยังคงมีใชอยูในปจจุบันแตมีบางสวนที่เปล่ียนแปลงไป เชน เปล่ียนแปลง
ในดานถอยคําหรือความหมาย และมีสํานวนซึ่งใชเฉพาะสมัยกอน12

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
 1. ทําใหเห็นลักษณะภาษาและการใชภาษาในงานเขียนของทางราชการในสมัยกอน
 2. ทําใหเขาใจลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของประกาศและขาวในหนังสือราชกิจจานุ-

เบกษาในสมัยรัชกาลที่  5
        3. จะเปนแนวทางหนึ่งที่มีประโยชนตอผูที่สนใจศึกษาและวิเคราะหในประเด็นอื่น ๆ ใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษานี้

                                                          
                12วัลยา  วิมุกตะลพ,  “การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา  สํานวน  และลําดับของคําใน
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  บัณฑิต
วิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2513)
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บทท่ี 2
               ประวัติและลักษณะหนังสือราชกิจจานุเบกษา

ประวัติหนังสือราชกิจจานุเบกษา

  การประกาศใชกฎหมายเพื่อใหขาราชการและประชาชนทั่วไปไดทราบแตเดิมนั้นเปน        
หนาที่ของกรมพระสุรัสวดีที่จะคัดสําเนาประกาศ แลวแจกจายไปตามกระทรวงกรม และตาม       
หัวเมืองตาง ๆ สวนประชาชนก็จะทราบประกาศหรือขอกฎหมายเหลานั้นไดจากเจาพนักงานที่     
นําประกาศไปอานตามตําบลตาง ๆ    โดยเรียกชาวบานใหมาประชุม  ในสมัยกอนนั้นยังไมมีการตั้ง
โรงพิมพหมายประกาศตาง ๆ จะเขียนลงในกระดาษดวยเสนดินสอดําแลวคัดลอกเปนสําเนา จึงอาจ
คัดลอกผิดพลาดและตกหลนคอนขางมาก จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ไดมี
คณะมิชชันนารีอเมริกันมาตั้งโรงพิมพในประเทศไทย  และในป พ.ศ. 2382  พระบาทสมเด็จ      
พระนั่งเกลาเจาอยูหัวไดโปรดเกลาฯ ใหโรงพิมพพวกอเมริกันพิมพหมายประกาศหามมิใหคน     
สูบฝนและคาขายฝนเปนหนังสือ 9,000 ฉบับ นับเปนครั้งแรกที่ไดพิมพหมายประกาศ แตหลังจาก
การพิมพคร้ังนั้นแลวก็ไมไดปรากฏวามีการพิมพประกาศเรื่องอื่นตอมาอีก13

  คร้ันสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในชวงแรกประกาศตาง ๆ ก็ยังเขียน
และคัดสําเนาแจกจายแบบเดิม ตอมาพระองคจึงโปรดเกลาฯใหสรางโรงพิมพหลวงขึ้นและ      
โปรดเกลาฯ ใหทําหนังสือขาวซึ่งเรียกวา “ราชกิจจานุเบกษา” โดยลงขาวในพระราชสํานักและ  
เนื้อหาจากประกาศตาง ๆ ที่ไดประกาศออกใชในขณะนั้น  หนังสือนี้ไดแจกจายไปตามที่ตาง ๆ 
โดยไมคิดมูลคาแตอยางใด และไดเร่ิมออกฉบับแรกเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401  ประกาศตาง ๆ 
ที่ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ เปนพระราชนิพนธของพระองคเอง และ
พิมพไดเพียงปเดียวก็หยุดดําเนินการ ดังที่สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ทรงนิพนธไววา

                                                          
                13 

สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, ประชุมพระนิพนธเบ็ดเตล็ด (กรุงเทพฯ :
องคการคาคุรุสภา, 2504), 133.
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                            หนังสือราชกิจจานุเบกษาซึ่งออกในรัชกาลที่ 4  ครั้งนั้นพิเคราะหดูเรื่องท่ีพิมพ
              เปนพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโดยมาก  เห็นจะไมมีผูอื่นกลา
              รับผิดชอบเปนผูแตง  ครั้นตอมาทรงติดพระราชธุระอื่นมากขึ้น  ไมมีเวลาพอจะทรงแตง
              หนังสือราชกิจจานุเบกษา  เพราะฉะนั้นพิมพอยูไดสักป 1 จึงตองหยุด แตการท่ีพิมพ
              หมายประกาศเห็นจะนิยมกันมาก  เมื่อหยุดหนังสือราชกิจจานุเบกษาแลว จึงโปรดฯ
              ใหพิมพแตหมายประกาศแลใหพิมพตลอดเรื่อง14

     การออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้
พระองคมีพระราชประสงคใหขาราชการและประชาชนไดรับทราบขาวสารของบานเมืองและ
เหตุผลที่มีหนังสือราชกิจจานุเบกษา ก็คือ  ประชาชนควรรูขอกฎหมายที่ใชบังคับตนและการใช
กฎหมายควรมีมาตรฐานเดียวกัน ดังที่ธงทอง จันทรางศุ กลาววา

    เขาใจวาเปนเหตุผลลึก ๆ  ในการเกิดราชกิจจานุเบกษา คือ ความรูสึกวา ประชาชน
           ควรมีโอกาสที่จะไดรับสิทธิเสรีภาพ คนเราจะมีสิทธิเสรีภาพไดตองรูกอนวา กฎหมายที่
           บังคับใชอยูมีอะไรบาง และเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพยายามทําให
           มาตรฐานกฎหมายของไทยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร15

ศิริภรณ  จิรัปปภา  กลาวถึงเหตุผลการออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาของรัชกาลที่ 4 วา

      รัชกาลที่ 4 ทรงคิดการณไกลและทรงตองการใหราษฎรทั่วพระราชอาณาเขตไดรับ
            ความยุติธรรมจากการปกครอง  ทรงหวงใยวาราษฎรจะไดรับความเดือดรอนและถูก
            เอารัดเอาเปรียบ  ถูกขมเหงจากการที่ไมรูกฎหมาย  พระองคทรงมีพระราชดําริวา
            ประเทศไทย ควรมีมาตรฐานของกฎหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั่วพระราชอาณาเขต
            มิใชเปนกฎหมายที่ออกโดยเจาเมืองตาง ๆ  ซึ่งจะดําเนินการอยางไรก็ได  ตามแตท่ีเจาเมือง
            ตองการ ซึ่งบางอยางก็เกิดผลรายแกราษฎรเปนอยางมาก

       อีกประการหนึ่ง ในสมัยรัชกาลที่ 4 ประเทศไทยไดทํา “สนธิสัญญาเบาวริ่ง”
             กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2395  ผลจากสนธิสัญญาฉบับนี้ทําใหเกิดสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

                                                          
                 14เร่ืองเดียวกัน, 134.
                15อางใน “ราชกิจจานุเบกษา… วารสารฉบับแรกและฉบับเดียวของรัฐบาลไทยที่ยืนยงอยู
คูชาติไทยมานานนับเปนเวลาถึง 136 ป ในปนี้,” ขาวสารในวงการพิมพ 18,2 (2537) : 24.
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             ข้ึน ทําใหชาวตางประเทศที่กระทําความผิดไมตองข้ึนศาลไทย  แตไปขึ้นศาลกงสุล
             ของประเทศนั้น ๆ  ได  รวมท้ังการเก็บภาษีจากประเทศเหลานั้นไดเพียงแครอยชัก 3
             จะเก็บเกินกวานั้นไมได
                        จากเหตุการณท่ีปรากฏในหลาย ๆ  ดานนี้เอง ทําใหรัชกาลที่ 4 ทรงวางแนวทางให
             ประเทศมีกฎหมายที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และใช “ราชกิจจานุเบกษา” เปนสื่อในการเผยแพร
             ขอกฎหมาย  เพื่อใหเปนแนวทางปฏิบัติของบุคคลและราษฎรทุกฝายท่ัวพระราชอาณาเขต16

   ตอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ ใหมีการพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาขึ้นใหมอีกครั้ง  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2417  และ
โปรดเกลาฯใหพระยาศรีสุนทรโวหาร พระสารสาสนพลขันธ   และหลวงประเสริฐ เปนผูเรียบเรียง
เหตุในราชกิจตาง ๆ ถวายกรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ  ซ่ึงทรงเปนทั้งผูกํากับโรงพิมพหลวงและ
บรรณาธิการหนังสือราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใหจัดพิมพออกเผยแพรตอไป  โดยปรับปรุงเนื้อหาและ
ประเภทขาวราชการใหหลากหลายยิ่งขึ้น  ใกลเคียงกับมาตรฐานหนังสือขาวราชการของประเทศ
ตะวันตก เชน London Gazette17

 หนังสือราชกิจจานุเบกษาที่ออกในสมัยรัชกาลที่ 5 นี้ ไมไดแจกจายเหมือนในสมัย          
รัชกาลที่ 4  แตไดจัดจําหนายหนังสือราชกิจจานุเบกษาแกผูที่บอกรับหนังสือนี้ ซ่ึงคิดอัตราปละ 8 
บาท  โดยผูรับหนังสือตองมารับหนังสือที่โรงพิมพหลวง  ถาตองการใหสงถึงบาน ตองเพิ่มคาสง
อีก   2    บาท      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใหเหตผุลในการจําหนายหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษา กลาวคือ ในสมัยรัชกาลที่ 4 นั้นหนังสือนี้แจกใหโดยไมเสียเงิน  จึงทําใหบางคน
ไมเห็นคุณคาและทิ้งขวางไมเก็บรักษาไว  สวนเงินที่เก็บไดจากการจําหนายหนังสือนี้จะนํามาซื้อ
กระดาษและอุปกรณที่ใชในการพิมพ  และการรับหนังสือนี้จะไดทราบขาวสารและเหตุการณ     
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและตางประเทศ  หนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยนี้กําหนดออก      
เดือนละ 4 คร้ัง  คือ  ขึ้นค่ําหนึ่ง  แรมค่ําหนึ่ง  ขึ้นเกาค่ํา  และแรมเกาค่ํา  ดังในประกาศที่ 1 กลาววา

                                                          
                16ศิริภรณ  จิรัปปภา, หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา (กรุงเทพฯ : สํานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี, 2537), 96.
                17“คําชี้แจง,”  ใน หนังสือราชกิจจานุเบกษาในรัชกาลที่ 5, เลม 1 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
ตนฉบับ, 2540), ไมปรากฏเลขหนา.
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  …..อนึ่งการตีพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาครั้งนี้  จะไมแจกเหมือนเมื่อครั้ง
             แผนดินพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว  ในครั้งนั้น  เจาพนักงานตีพิมพหนังสือ
             ราชกิจจานุเบกษา  แลวก็จําแนกแจกจายใหปนแกผูท่ีตองประสงคคนละฉบับบาง
             สองฉบับบาง  สามฉบับบาง  บางทีผูมีอํานารถ  มาฃอคนละเกาฉบับบาง สิบฉบับบาง
             อยางนอยเพียงสี่ฉบับ  หาฉบับบาง  เจาพนักงานก็ยอมใหไป  ผูท่ีไดรับหนังสือ
            ราชกิจจานุเบกษาไปนั้น  บางที่อานครั้งหนึ่งท้ิงเสียบาง  บางทีเกบไวแตไมธุระท้ิงให
            ฉีกฃาดไปเสียบาง  เพราะเหนวาหนังสือนั้นเปนของไห  โดยงาย   แตคราวนี้ซึ่งเจาพนักงาน
            จะลงพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ตอไปเปนครั้งท่ีสองในแผนดินปตยุบันนี้  จะใหออก
            เดือนละสี่ครั้ง  ข้ึนคํ่าหนึ่ง  แรมค่ําหนึ่ง  ข้ึนเกาคํ่า  แรมเกาคํ่า  ทุกเดือนไป  รวมหนงัสือ
            ปหนึ่งเปนสี่สิบแปดฉบับ  แตจะฃอเกบเงินแตผูท่ีไดรับหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ปหนึ่ง
            เปนเงินคนละแปดบาท  เงินซึ่งไดเกบมานั้นจะเอามาใชจายซื้อกระดาษ  แลฃองอื่น ๆ
            ซึ่งจะใชสอยในการตีพิมพ  ก็ท่ีเรียกราคาปละแปดบาทนั้น  ก็ยังไมภอใชสอยในการตีพิมพ
            แตจะกันผูท่ีมาฃอไมใหราคา  แลจะใหเปนประโยชนใหญในภายนานั้นดวย   ขาราชการ
            ผูใหญผูนอย  แลราษฎรทั้งปวง   ท่ีมีปญญาแสวงหาความชอบ    แลความฉลาด   แลความ
            รอบรู  ในราชการแผนดิน  ควรจะออกเงินปละแปดบาท  รับซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้
           ไวอานตรวจดูการตาง ๆ  เหตุตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสยามบาง  ในตางประเทศบางก็จะไดทราบ
            ความชัดในเหตุการตาง ๆ  ท้ังใกลท้ังไกลไดสมประสงค  ผูท่ีได รับหนังสือ
            ราชกิจจานุเบกษาไปแลว จงถนอมรักษาไว  เยบใหเปนเลมสมุด  เหมือนอยางสมุดจีน
            สมุดฝรั่ง  เวลาเมื่อประสงคจะทราบเหตุการ    ฤๅราชกิจสิ่งไรที่มีอยูในหนังสือ
            ราชกิจจานุเบกษา  ก็จะไดตรวจดูใหทราบชัดในราชกิจ  แลเหตุการนั้นโดยงาย  ถาผูใด
            ประสงคจะซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษาแลว  ฃอเชิญมาที่โรงพิมพหลวงใน
            พระบรมมหาราชวัง  ลงช่ือแลบอกบานไวเปนที่สังเกด  ถาประสงคจะใหไปสงถึงบาน
            ตองเสียเงินอีกกึ่งตําลึง  รวมเปนสองตําลึงกึ่ง18

  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงใชหนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนสื่อสําคัญ
ในการแจงเรื่องราวและขอราชการบานเมืองตาง ๆ ใหประชาชนและชาวตางประเทศไดรับทราบ  
เพื่อที่จะใหทุกคนเขาใจและรับทราบเรื่องตาง ๆ ไดอยางถูกตองและชัดเจน หนังสือนี้ยังเปน
หนังสือที่สําคัญที่ขาราชการตาง ๆ ควรมีไวเพื่อรับทราบคําประกาศตาง ๆ แลวพึงปฏิบัติตามที่ได
ประกาศไวดวย ดังประกาศ วาดวยประกาศตาง ๆ ลงในราชกิจจานุเบกษาทีเดียว

                                                          
                18เร่ืองเดียวกัน, 1-2.
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มีพระบรมราชโองการ มารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ใหประกาศขาราชการ
ทุกหมูทุกกรม ฝายทหารพลเรือนในกรุงแลหัวเมืองใหทราบทั่วกันวา พระราชบัญญัติ
แลคําประกาศแลบาดหมายในราชการทั้งปวง ซึ่งจะไมตองการใหท่ัวถึงราษฎรนั้น
จะลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาทั้งสิ้น เพราะเปนหนังสือพิมพประกาศราชการ
ออกจากพระบรมมหาราชวังประทับตราแผนดินขางนาหนังสือเปนสําคัญ ควรจะ
เชื่อฟงเปนแนไดอยูแลว แลบัดนี้ฃาราชการบางคนบางกรมซึ่งยังไมไดรับหนังสือ
ราชกิจจานุเบกษาเลยทีเดียวก็มี บางทีท่ีไดรับไปแลวบางก็ไมไดอานไมไดดูเลย
ทีเดียวก็มี เพราะฉนี้มีราชการสิ่งไรขึ้นฤๅมีราชการสิ่งไรมาแลว ขาราชการ
ท้ังปวงก็ไมทราบสิ่งไรจะใหตองตีพิมพแจกอีกฉบับหนึ่งฤๅ ฤๅจะเชื่อกระดาษไทย
ท่ีลอกคัดกันเฃียนผิด ๆ ถูก ๆ ขาราชการทั้งปวงควรจะตองมีหนังสือราชกิจจา-
นุเบกษาสําหรับทุก ๆ กรม เพื่อจะใหผูใหญผูนอยในกรมนั้น ทราบราชการทั่วกัน
และราชการตอไปนี้ ถาเปนการไมตองท่ัวถึงราษฎร ก็จะไมมีตีพิมพแจกตางหากเลย
ตอการสิ่งไรซึ่งจะตองท่ัวถึงราษฎร เหมือนหนึ่งประกาศหามไมใหเดกเลนการพนัน
ตาง ๆ ซึ่งควรจะตองรูท่ัวไปในราษฎรทั้งปวง จึ่งจะใหลงพิมพใบเลกประกาศให
ทราบทั่วกัน19

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ หนังสือราชกิจจานุเบกษาพิมพไดเพียง
6  ปจํานวน 6 เลม คือ ตั้งแต  พ.ศ. 2417(จ.ศ.1236) ถึง  พ.ศ.2422 (จ.ศ. 1241) ก็เลิกพิมพไปชั่วระยะ
เวลาหนึ่ง  ตอมาในป พ.ศ. 2427 (จ.ศ. 1246) ก็ไดพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาขึ้นใหมอีกครั้ง 
โดยเริ่มนับเปนเลมที่ 1 อีกครั้งหนึ่ง เหตุที่หยุดการออกหนังสือช่ัวคราวนี้ ไดมีเหตุผลแจงไววา
เพราะเจาพนักงานไมมีเวลาที่จะทําหนังสือและผูเรียบเรียงหนังสือไดลมปวย จึ่งไมสามารถออก
หนังสือไดตามกําหนด     นอกจากนี้ไดแจงถึงกําหนดการออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาในคราว
ตอไปวา จะออกทุกวันอาทิตยดังเดิม ดังในแจงความ เลมที่ 1 แผนที่ 1 วันอาทิตย เดือนยี่ ขึ้นสิบสอง
ค่ํา ปวอกฉศก 1246 นําเบอร 1 ไววา

                                                          
                19เร่ืองเดียวกัน, 207.
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ดวยหนังสือราชกิจจานุเบกษา แตเดิมนั้นไดออกเสมอ ครั้นมาภายหลัง
หยุดเสียหาไดออกไม เพราะเจาพนักงานอักษรพิมพการมีราชการพิมพหนังสือ
อื่น ๆ เสียไมมีเวลาภอที่จะทําหนังสือราชกิจจานุเบกษาได  อนึ่งพนักงานผูเรียบเรียง
นั้นก็ปวยเสียบาง เพราเหตุดังนี้หนังสือราชกิจจานุเบกษาจึ่งตองหยุดขาดมาชานาน
 แตนี้ตอไปเจาพนักงานอักษรพิมพการไดจัดการใหม ต้ังใจวาหนังสือราชกิจจา-
นุเบกษานี้ จะออกทุกวันอาทิตยจะไมใหหยุดใหขาดเหมือนดังแตกอนไดเลย….20

     เมื่อไดมีการพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาขึ้นใหมอีกครั้งหนึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ก็
ไดพิมพเร่ือยมาจนถึงปจจุบัน หนังสือราชกิจจานุเบกษานี้จึงเปนเอกสารที่สําคัญของรัฐบาลไทยที่
ลงประกาศใชกฎหมาย และขาวสารสําคัญตาง ๆ ของบานเมืองใหประชาชนไดรับรูและทราบ
กฎหมายที่มีผลบังคับใชและขาวตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น

ลักษณะหนังสือราชกิจจานุเบกษา

  หนังสือราชกิจจานุเบกษาเริ่มตีพิมพตั้งแตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา         
เจาอยูหัวและไดพิมพเร่ือยมาจนถึงปจจุบันดังไดกลาวมาแลว  เมื่อมีการตีพิมพมาเปนเวลานาน 
ลักษณะหนังสือราชกิจจานุเบกษาจึงมีลักษณะทั้งที่เหมือนกันและตางกันไปตามความเหมาะสมกับ
สมัยนั้น ๆ ทั้งในดานรูปเลม  เนื้อหา  และการแบงประเภทของเนื้อหา ลักษณะของหนังสือ          
ราชกิจจานุเบกษาตั้งแตเร่ิมพิมพจนถึงปจจุบันเปน ดังนี้

     ตั้งแตเร่ิมพิมพหนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
นั้น  หนังสือราชกิจจานุเบกษามีขนาด 23 เซนติเมตร × 24 เซนติเมตร21  และมีกําหนดออกทุก 15
วัน  โดยเริ่มออกตั้งแต เลมที่ 1 แผนที่ 1 วันจันทร  เดือนหา  ขึ้นค่ําหนึ่ง  ปมะเมีย  จนถึง เลมที่ 1
แผนที่ 19 วันจันทร  เดือนสิบ แรมค่ําหนึ่ง  ปมะแม เร่ืองที่นําลงประกาศใหประชาชนไดทราบนั้น
สามารถแบงเนื้อหาเปน 6 ประเภท คือ

1. ประกาศทั่วไป  เนื้อเร่ืองเปนเรื่องที่ประชาชนควรรูวามีเร่ืองที่สําคัญของราชการเรื่องใด 
เชน  ประกาศที่  2 วาดวยวันสงกรานตในปมเมีย 1220  ประกาศที่ 4 พระราชทานนามคลอง   
ประกาศที่ 7  ไมใหเรียกเงินคานา ที่ราษฎรถากถางทําขึ้นใหมในปแรกทํา  ประกาศที่ 11 พระราช-

                                                          
                20หนังสือราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 1 (ม.ป.ท. :โรงพิมพอักษรพิมพการ, ม.ป.ป.), 1.
                21ศิริภรณ  จิรัปปภา, หนังสือที่ระลึกราชกิจจานุเบกษา, 99.
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พิธีจรดพระนังคัล   ประกาศที่ 14 หามไมใหขอทําภาษีพลู   ประกาศที่ 25 เร่ืองดาวหาง   ประกาศที่ 
30 บนจับผูรายทิ้งไป  เปนตน

2. ประกาศเรื่องการตั้งตําแหนง การตั้งตําแหนงขุนนางขาราชการตาง ๆ และพระภิกษุ
เชน ตั้งตําแหนงขาราชการกรมมหาดเล็ก 1 หัวเมือง 3 นายอากรสุรา 1  ตั้งตําแหนงพระสงฆ 5 รูป
ตั้งตําแหนงในกรุงและหัวเมืองรวม  7  ตั้งตําแหนงกรมลูกขุน  5 เปนตน

3. ประกาศแจงความ   เชน แจงความมาที่ 2  พระบาทสมเด็จพระปนเกลา เลาเรื่องสลัด  
แจงความมาที่ 4 บอกเมืองสมุทปราการเรื่องพวกสลัด   แจงความมาที่ 8  ทําหนังสือสัญญา          
กรุงสยาม กับกรุงเดนมารก  แจงความที่ 14 บอกเมืองนครราชสีมา  เร่ืองศักเลข  แจงความมาให
ทราบไวที่ 18  ทรงทํานายจันทรุปราคา เปนตน

4.   ประกาศเตือนสติ  เปนเรื่องเกี่ยวกับการบอกกลาวใหทําการงานของขาราชการและการ
ใชภาษาใหถูกตองตรงกัน  เชน  เตือนใหสติมาที่ 1  เตือนผูใชคําหยาบ   เตือนสติมาที่ 3 เตือนผูใช
คําผิด  เตือนสติมาที่ 6 วาดวยวิธีใชทุมโมง แลใหใชคําที่ถูก  เตือนสติมาที่ 7 ใหขาราชการทําการ
โดยนาที่  เปนตน

5. ขาว  เนื้อหาของขาวเกี่ยวกับการประสูติ    เชน ประสูตร พระเจาลูกเธอในพระบรม-
มหาราชวัง 2 ประสูตรหมอมเจาในเจาฟา 1   ขาวตาย เชน  นายสุดจินดา 1  เจาหญิงอําพัน  1
พระญาณวิสุทธิ 1 เจาพระยามหาศิริธรรม 1  เปนตน

6.  การบอกปริมาณน้ําฝน  ปริมาณน้ําฝนในขณะนั้น  เชน  น้ําฝน ปกษขางแรมเดือนหา
น้ําฝน วาดวยเครื่องรองน้ําฝนแลไดน้ําฝน ในปกษแรมเดือนหก   น้ําฝนวันเสารเดือนสามขึ้นสามค่ํา
เปนตน

   ตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  หนังสือราชกิจจานุเบกษามี
ขนาด 8 หนายกพิเศษ (24×30 เซนติเมตร)  หนังสือนี้ออกทุกอาทิตย เดือนหนึ่งจะออกมา 4 ฉบับ22             
ปหนึ่งมีประมาณ 48-52 ฉบับ บางเลมมีสารบัญรวมบอกวาในเลมนั้นมีเร่ืองอะไรที่ลงประกาศบาง 
และในหนาแรกแตละฉบับก็จะมีสารบัญบอกวาในฉบับนั้นมีเร่ืองใดลงประกาศบาง ซ่ึงทําใหผูอาน
สามารถทราบไดวามีเร่ืองใดที่ประกาศในฉบับนั้น ๆ  บาง และสามารถคนหาเรื่องที่ตองการอาน  
ไดงาย  ในหนาแรกของแตละฉบับนี้มีตราอารมเปนสัญลักษณปรากฏอยูดานบน23 และใตตราอารม
มีขอความ  “ราชกิจจานุเบกษา กรุงเทพมหานคร”  และไดเปล่ียนตราสัญลักษณในเลมที่ 26 โดยใช
ตราครุฑแทนซึ่งปรากฏในหนาแรกเทานั้น

                                                          
                22เร่ืองเดียวกัน, 111.

  23เร่ืองเดียวกัน.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

    หนังสือราชกิจจานุเบกษาในสมัยนี้ ทุกฉบับแจงเลม วัน เดือน ปที่ประกาศ ในชวงแรก
เขียนดังนี้

เลมท่ี        นําเบอร        วัน_____เดือน_________ข้ึน/แรม______ คํ่า_____ ป_________
 แผนที่______  และ เลมท่ี ________ แผนที่ _______วัน________  เดือน_______ ป ________
นา________  สวนชวงหลังมีเพียงเลมท่ี______วันที่_____เดือน______ป______

    การแจงปที่พิมพหนังสือนี้ เลม 1 – เลมที่ 6 ที่พิมพคร้ังแรกและเลมที่ 1 – เลมที่ 5 ที่พิมพ
อีกครั้งแจงปที่พิมพเปนจุลศักราช  หลังจากนั้นตั้งแต เลมที่ 6 (พ.ศ. 2432) ที่พิมพอีกครั้งจนถึงเลมที่
27 (พ.ศ.2453)  บอกปที่พิมพเปนรัตนโกสินทรศก

  ทางดานการจัดหนาหนังสือแบงเปน 2 คอลัมน โดยมีเสนคั่นเปนเสนแบงคอลัมน และได
เปล่ียนการจัดหนาหนังสือในเลมที่ 26 เนื่องจากเลมนี้มีขนาดเล็กลง ประมาณ 21 × 14 เซนติเมตร
แลวไดแยกออกเปนสองเลม การเปลี่ยนขนาดใหเล็กลงนี้ไดมีการแจงใหผูอานทราบลวงหนาถึง  
เหตุผลในเลมที่ 25 แจงความกรมราชเลขานุการ  แผนที่ 51 วันที่ 21 มีนาคม รัตนโกสินทร ศก41 

127 ไววา

หนังสือพิมพราชกิจจานุเบกษา ซึ่งออกเปนแผนหนาใหญตามรายวิกอยูในเวลานี้
เมื่อผูรับจะรวบรวมเปนเลมในเวลาสิ้นป  มักไมใครจะครบจํานวน เพราะเปนแผน ๆ  ยอม
มีทางกระจัดกระจายไดงายประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งเรื่องที่ลงในราชกิจจานุเบกษา
ยอมมีประกาศพระราชบัญญัติเลมปลิกสําหรับหยิบอานงายอีกสวนหนึ่ง  จึงเห็นวาควรจะ
เปลี่ยนหนาเปนขนาดเล็กอยางหนังสือยก ๘ หนา เทาสมุดประกาศพระราชบัญญัติท่ีขาย
ปลีกกันอยู แลจะแบงเรื่องเปน ๒ ตอน คือ ประกาศพระราชบัญญัติท่ีเปนกฎหมายตอนหนึ่ง
ขาวราชการแลประกาศแจงความตาง ๆ  อีกตอนหนึ่ง รวมเย็บเปนเลมเดียวกัน  ออกตามความ
สดวกประมาณอยูใน ๗ วัน ครั้งหนึ่งเหมือนแตกอน เพื่อผูรับจะแยกเย็บเปนเลมเฉภาะ
กฎหมายแลเฉภาะขาวราชการ ฤๅจะเย็บรวมกันตามเดิมก็ไดตามความพอใจ จะไดเปลี่ยน
ขนาดกระดาษแลเปนเรื่องตามที่คิดจัดการใหมนี้ ต้ังแตเมษายน รัตนโกสินทร ศก๔๒

 ๑๒๘  เปนตนไป24

                                                          
                24หนังสือราชกิจจานุเบกษา, เลมที่  25 (ม.ป.ท. :โรงพิมพอักษรพิมพการ, ม.ป.ป.), 1474.
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   เนื้อหาที่นํามาลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยรัชกาลที่ 5  ไดแก  ประกาศทั่วไปของ
ทางราชการ โดยมาจากระทรวงและหนวยงานตาง ๆ   พระบรมราชโองการ  พระราชบัญญัติ        
กฎกระทรวง  ขาวเสด็จพระราชดําเนิน    พระราชพิธีตาง ๆ  การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  
การแตงตั้ง เล่ือนยศ และโยกยายขุนนางขาราชการ  ขาวสิ้นพระชนม   ขาวตาย   รายงานราคา
ขาวเปลือก  รายงานสินคาเขา-ออก  รายงานการบอกปริมาณน้ําฝน คําตัดสินคดีลมละลาย             
ขาวตางประเทศ  ขาวประหารชีวิต  คําถวายไชยมงคล  เปนตน  และในบางเลมไดแทรกฉบับพิเศษ
ดานหลังดวยหรือแทรกฉบับอื่นโดยแจงวา ฉบับพิเศษ  เร่ืองที่นํามาลงประกาศในหนังสือนี้ไมไดมี
การแยกเนื้อหาแตอยางใดยังคงมีเพียงเลมเดียวเทานั้น  ตอมาในเลมที่ 26  ไดแยกเปนสองเลมแต
เร่ืองที่ลงก็ยังคงเหมือนเดิม  คงเปนเพราะหนังสือมีขนาดเล็กลงและเรื่องที่นํามาประกาศมีจํานวน
มากขึ้น จึงตองแยกเปนสองเลม  หนังสอืราชกิจจานุเบกษาในสมัยนี้ ถาฉบับใดมีขอความหรือคําที่
พิมพผิดจะการมีบอกเพื่อแกคําผิดตอนทายฉบับนั้น ๆ  และถาเรื่องที่นํามาลงฉบับใดยังไมจบ ก็จะ
ลงตอเนื่องกันไปจนจบ โดยมีขอความบอกวา “ลงตอไปในคราวหนา” หรือ  “ยังมีตอไป”  และเมื่อ
ลงในฉบับถัดไป จะมีขอความวา “ตอจากคราวที่แลว”  โดยเรื่องที่มีขอความเชนนี้เปนเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมายและขาวเสด็จพระราชดําเนิน

    คร้ันถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  หนังสือราชกิจจานุเบกษานี้มี
ขนาดเทากับเลมที่ 26 คือ 16 หนายก (21 ×14 เซนติเมตร)  สวนกําหนดการออกจะออกทุกวัน
อังคาร และตราสัญลักษณที่ใชในหนังสือนี้ใชตราครุฑเปนสัญลักษณซ่ึงอยูหนาแรกของแตละเลม  
การแบงประเภทของเรื่องที่ลงประกาศ  แบงออกเปนสองแผนก  คือ  แผนกกฤษฎีกา  และแผนก
ราชกิจจา  เร่ืองที่นํามาลงในแผนกกฤษฎีกา   ไดแก  กฎหมายตาง  ๆ   ประกาศพระบรมราชโองการ  
พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด  ประกาศกระทรวงตาง ๆ   เปนตน  สวนเรื่องที่นํามาลงในแผนก
ราชกิจจาโดยมากจะเปนเรื่องทั่วไป ไดแก   ขาวในพระราชสํานัก  หมายกําหนดการ     พระราชพิธี  
การแตงตั้ง โยกยายและการเลื่อนยศขาราชการ  ขาวสิ้นพระชนม  ขาวตาย  ประกาศกระทรวง   
กรมตาง ๆ   เปนตน ซ่ึงลักษณะรูปเลมของทั้งสองแผนกนี้เหมือนกัน อาจจะมีการแบงเปนภาค  เชน  
แผนกกฤษฎีกา ภาค 1  แผนกกฤษฎีกา ภาค 2  ทั้งสองภาคนี้จะนับเลขหนาตอเนื่องกันไป   การแบง
เร่ืองที่ลงประกาศเปนสองภาค อาจเปนเพราะเรื่องที่นํามาลงมีเปนจํานวนมาก  จึงตองแบงออกเปน
สองภาค และใชเร่ือยมา จนกระทั่งในป พ.ศ. 2519 หนังสือราชกิจจานุเบกษาเปลี่ยนแปลงการแบง
เร่ืองที่นํามาลงประกาศ โดยเพิ่มฉบับทะเบียนการคาขึ้น  เร่ืองที่นํามาลง  เชน  จดทะเบียนกรรมการ   
จดทะเบียนหางหุนสวนจํากัด  จดทะเบียนบริษัทจํากัด  จดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณหสนธิ  จดทะเทียนเปลี่ยนตัวผูชําระบัญชี  จดทะเบียนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล เปนตน 
และไดเปลี่ยนแปลงการแบงประเภทของเนื้อหาอีกครั้งเมื่อป พ.ศ. 2537 และใชเร่ือยมาจนถึง
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ปจจุบัน หนังสือราชกิจจานุเบกษายังพิมพตอเนื่องอยางสม่ําเสมอจนถึงปจจุบัน โดยไดนับเลม      
ตอจากสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และในปจจุบันแบงออกเปน 4 ประเภท ดังนี้

        ประเภท  ก  ฉบับกฤษฎีกา  เปนประกาศเกี่ยวกับกฎหมาย  ไดแก
              รัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ   พระราชบัญญัติ  พระราชกําหนด
              พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง   กฎตาง ๆ  ขอกําหนด ระเบียบ  และประกาศเฉพาะ
             ท่ีออกโดยหนวยงานหรือองคกรตามรัฐธรรมนูญ  กระทูถามของสมาชิกรัฐสภา
             พรอมคําตอบของรัฐมนตรี  คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ประกาศสํานักนายก
            รัฐมนตรีเกี่ยวกับการอนุมัติหรือไมอนุมัติพระราชกําหนด
                                ประเภท ข  ฉบับทะเบียนฐานันดร  เปนประกาศเกี่ยวกับการสถาปนา
             และถอดถอนสมณศักดิ์  รายช่ือผูท่ีไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณหรือยศ
             รายช่ือผูถูกเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณหรือถูกถอดยศ     และรายชื่อผูไดรับ
             พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหประดับเครื่องอิสริยาภรณหรือเหรียญตรา
             ตางประเทศ

     ประเภท ค  ฉบับทะเบียนการคา เปนประกาศเกี่ยวกับการจดทะเบียน
             และการเปลี่ยนแปลงทะเบียนของหางหุนสวนและบริษัท

    ประเภท ง  ฉบับประกาศทั่วไป เปนประกาศเรื่องอื่น ๆ  นอกเหนือจาก
              ประเภท  ก ข และ ค25

   การแบงเนื้อหาหรือเร่ืองที่นําลงประกาศเชนนี้ เปนการแยกประเภทของเรื่องที่ลงอยาง     
ชัดเจน ซ่ึงตางกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เพราะในสมัยนั้นไมไดแบง
ประเภทของเนื้อหาอยางชัดเจน     เร่ืองที่นํามาประกาศใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบนั้นตั้งแต
พิมพคร้ังแรกจนถึงปจจุบัน  มีลักษณะที่คลายกัน คือ ประกาศทั่วไป  ขอกฎหมาย  และขาวตาง ๆ  
แสดงวาเรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่ประชาชนควรรูเปนอยางยิ่ง เพราะอยางนอยก็เปนการติดตาม       
เร่ืองราวที่เกิดขึ้นกับตนวาชวงนี้มีกฎหมายหรือขอบังคับใดบาง  หรือมีขาวใดสําคัญที่ควรทราบบาง

                                                          
                25 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนิติธรรม  สวนงานราชกิจจานุเบกษา,              
“ราชกิจจานุเบกษา    ขอมูลราชกิจจานุเบกษา,” (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี). (แผนพับ)
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สวนกําหนดการออกหนังสือราชกิจจานุเบกษาในปจจุบันที่แบงเปนประเภทนั้น ประเภท ก
ข   ค  การออกขึ้นอยูกับความสําคัญและความเรงดวนของเรื่องที่ตองประกาศ โดยไมมีการกําหนด
วันออกหนังสือ  และประเภท ง กําหนดออกสัปดาหละสองครั้ง คือ ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี
และมีการออกเพิ่มเติมเปนตอนพิเศษ กรณีมีเร่ืองที่แนนอนเรงดวนหรือจําเปนนอกเหนือจากวันที่
กําหนดไว   ทางดานขนาดแตละประเภทนั้น ประเภท ก  ฉบับกฤษฎีกา มีขนาด A4   และประเภท
อ่ืน ๆ มีขนาด A5    

ลักษณะของหนังสือราชกิจจานุเบกษาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว   
จนถึงปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปบางตามแตละยุคสมัย โดยมีการปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมในการ
ประกาศขอกฎหมายหรือเร่ืองราวขาวสารตาง ๆ ใหประชาชนไดรับทราบ  โดยเปลี่ยนแปลงทั้งใน
เร่ืองขนาดที่เล็กลง  เร่ืองที่นํามาลงมีจํานวนมากขึ้นและการแบงประเภทของเรื่องที่ลงซึ่งแบงออก
เปน  4 ประเภทตามลักษณะของเรื่องดังไดกลาวมาแลว
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บทท่ี 3
ลักษณะการใชภาษาในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

    การสื่อสารจะประสบผลสําเร็จได จะตองมีภาษาเปนองคประกอบหนึ่งที่อยูภายใตสาร
และเนื้อหาของสาร ภาษาจึงเปนสื่อที่จะสงเนื้อหาไปยังผูรับสารใหเกิดความเขาใจและรับรู        
เนื้อความตาง ๆ ได ผูใชภาษาจึงควรมีความรูในเรื่องการใชคํา  ความหมายของคํา ตลอดจนการผูก
ประโยคใหชัดเจน สละสลวยและถูกตอง  เพื่อที่จะสามารถสื่อความคิดหรือเนื้อหาใหผูอ่ืนไดเขาใจ
อยางถูกตองและชัดเจนดวย26

     ในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีการใชภาษาเพื่อเสนอขาวสารและประกาศเรื่องราวที่
สําคัญใหประชาชนรับทราบ  เมื่อหนังสือนี้เปนหนังสือที่ลงประกาศตาง ๆ ภาษาที่ใชในการเขียน
จึงตองสื่อความที่เขาใจไดงาย เพื่อใหเร่ืองที่ประกาศนั้นกระจางชัดและเขาใจไดถูกตองตรงกัน
จากการศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาผูเขียนวิทยานิพนธจึงพบวาการใชภาษาในการเขียนใน
หนังสือนี้มีประเด็นที่นาสนใจหลายประการ ดังตอไปนี้

1. การใชคํา
1.1  คําเดี่ยว
1.2  คําประสม
1.3  คําซอน
1.4  คําซ้ํา
1.5 คําภาษาอังกฤษ

2. การใชประโยค
2.1 ประโยคความเดียว
2.2 ประโยคความซอน
2.3 ประโยคความรวม

3. การเชื่อมโยงความ

                                                          
                26จุไรรัตน ลักษณะศิริ, บรรณาธิการ, ภาษากับการสื่อสาร, พิมพคร้ังที่ 6 (นครปฐม :
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543 ), 20.
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1.  การใชคํา
    การใชภาษานั้นตองมีคําเปนเครื่องมือในการถายทอดความคิด เร่ืองราวหรือขอมูล         

ขาวสารตาง ๆ ผูใชภาษาจึงควรมีความประณีตในการเลือกคําใหเหมาะสมกับเรื่องราว  เพื่อให       
ผูอานเขาใจเนื้อความนั้นไดถูกตอง  หนังสือราชกิจจานุเบกษามีการใชคําที่สามารถสื่อความหมาย
ไดอยางเขาใจชัดเจนและนาสนใจ ดังรายละเอียดตอไปนี้
             1.1  การใชคําเดี่ยว

    คําเดี่ยวหรือคํามูล  คือ คําที่เปนคําหลักหรือคําที่มีความหมายเดียว หรือหนวยคําเดียว   
คํามูลอาจมีพยางคเดียว  สองพยางคหรือหลายพยางคก็ได แตตองมีความหมายเดียวหรือหนวยคํา
เดียว   ไมสามารถแยกเปนสองหนวยคําหรือหลายหนวยคําได27

     ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา การใชคําเดี่ยวในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีความหมาย
เหมือนกับปจจุบันและมีความหมายตางกับปจจุบัน  ดังนี้

1. การใชคําเดี่ยวที่มีความหมายเหมือนกับปจจุบัน
2. การใชคําเดี่ยวที่มีความหมายตางกับปจจุบัน
3. การใชคําเดี่ยวที่ไมปรากฏใชแลวในปจจุบัน

                       1.  การใชคําเดี่ยวท่ีมีความหมายเหมือนกับปจจุบัน
คาํที่ใชในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีความหมายเหมือนกับปจจุบัน  แตอาจจะใชในบริบท

เดียวกันหรือตางกันกับปจจุบันก็ได ซ่ึงแบงไดดังนี้
  1.1  การใชคําเดี่ยวที่ใชบริบทเหมือนกับปจจุบัน   เชน

กิน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ทําให
ส้ินไป หมดไป เชน รถกินน้ํามัน ดังตัวอยาง

      เวลาบาย ๒  โมงเสศ  เกิดเพลิงไหมขึ้นที่หลังวัดแกวฟา  ริมคลองผดุงกรุงเกษม
ฝงใต  เพลิงกินขามฟากคลองมายังฝงเหนือ

                                                          
                27เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย, ภาษาศาสตรภาษาไทย (กรุงเทพฯ : มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2540 ), 156.
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(ขาวเพลิง เลมที่ ๔ นําเบอร ๘๑  วันอาทิตย  เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผน
ที่ ๑๑ นา ๘๒)28

     เกิดเพลิงไหมขึ้นที่ตําบลบานเขมร ริมฝงคลองดานตวันออกซึงตรงกับขางวัง     
พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ  เพลิงเกิดขึ้นที่โรงเล่ือยของจีนหงีกอน แลว
ลมพัดไหม  ลุกลามกินตอไป จนเกือบถึงขางบานพระยาสมบัตยาธิบาล

(ขาวเพลิงไหม เลม ๙ แผนที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ นา ๔๒๗)
จากตัวอยาง กิน จะใชเพื่อบอกสภาพหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นซึ่งใชกับเหตุการณที่เกิด

เพลิงไหม  โดยใชความหมายเดียวกับปจจุบันหมายความวา ทําใหส้ินไป หมดไป

 จืด  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 หมายความวา ว. มีรส
ไมเค็มไมเปรี้ยว เชน น้ําจืด ไขจืด ; ไมเขม เชน หนาจืด ,ไมฝาด เชน หมากจืด, ไมฉุน เชน ยาจืด;
ไมสนุก , ไมครึกครื้น, เชน งานนี้จืด; หมด เชน จืดเสี้ยน  ดังตัวอยาง

     ….. แลจะไดทราบพระราชหฤไทย  วาผูนั้นมีกําลังกวางขวาง  แลมีพวกพอง
เพื่อนฝูงที่จะจัดคนมาชวยเขากระบวนแหนั้นมากนอยฉันใด  แลวการก็จะไมจืด  ไมสัก
แตวาทําภอเปนราชการ  ตองขวนขวายโดยเตมกําลังจริง ๆ

(พระราชพิธีตรียัมพวาย  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๗๗ วันอาทิตย เดือน ๔ ขึ้น ๑๑ ค่ํา  ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๗  นา ๓๔๘)

จากตัวอยาง จืด  มีความหมายตามพจนานุกรมวา ไมสนุก ไมครึกครื้น

     หมอมราชวงษสุนถามนายเพดวา  ซ้ือปลาญวน ๆ วาอยางไรบาง  นายเพดบอกวา
ญวนใหทําหนังสือใหม  หมอมหลวงสองวาหนังสือเกานั้นจืดแลวฤๅ

(บอกสงความเมืองสุพรรณบุรี เลมที่ ๔ นําเบอร ๑๓๗  วันอาทิตย  เดือนแปดอตราสาธ ขึ้น 
๕  ค่ํา  ปฉลูนพศก ๑๒๓๙  แผนที่ ๑๘  นา ๑๓๘)

จากตัวอยาง จืด มีความหมายตามพจนานุกรมวา หมด  หายไป  เกาไป

                                                          
                28ในวิทยานิพนธนี้ผูเขียนวิทยานิพนธคัดลอกตัวอยางการใชคําและเอกสารอางอิงตาม
ตนฉบับเดิม
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ชน  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา             
ก.โดนแรง ๆ  เชน รถยนตชนตนไม, ชิดจนติด เชน ตั้งตูชนฝา; บรรจบ เชน ชนขวบ ดังตัวอยาง

     …เพราะวาคลองนั้นขุดตรงไปทางทิศตวันออกแลตวันตก  เวลาน้ําขึ้นก็ไหลเขาใน
คลองพรอมกันทั้งสองขาง  เปนที่น้ําชนกันอยูยานกลาง  เวลาน้ําลงก็ลงพรอมกันทั้ง
สองขาง

(ประกาศเปดคลองทวีวัฒนา  เลมที่ ๕ นําเบอร ๕๗ วันอาทิตย เดือน ๖ แรม ๑๐ ค่ํา ปขาน
สัมฤทธิศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๘ นา ๖๑)

     ….ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหขุดเปดใหราษฎรเดินไปมาคาขายในทางนั้น
ราษฎรก็ไดบันทุกสินคาตามหัวเมืองในลําน้ําเมืองนครไชยศรีไปมาคาขาย ตลอดถึงลําน้ํา
เจาพระยางายสดวกขึ้น เปนการเจริญยิ่งกวาแตกอนแตคลองภาษีเจริญนี้ เปนคลองน้ําชน
มักจะเกิดมูลดินขึ้นตื้นเรวเรือคาขายไปมา ไปไดแตคราวน้ํา

(ประกาศขุดคลองภาษีเจริญ  เลมที่ ๓ แผนที่ ๕ วันอาทิตย เดือนหา แรมสิบสี่ค่ํา ปจออัฐ
ศก ๑๒๔๘ นําเบอร ๓๖ นา ๓๘)

จากตัวอยาง ชน ใชกับน้ําสองสายที่มาบรรจบกัน

ซัด ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525  หมายความวา              
ก. ปายความผิดไปถึงคนอื่น เชน นายดําซัดนายขาว ดังตัวอยาง

     นายอําเภอสงตัวอายยังขึ้นมายังพระยาเพชรคําแหงสงคราม กรมการ ๆ ถาม            
อายยัง ๆ ใหการรับเปนสัจซัดถึง อายเพียม อายคลาย อายกลับ อายเทือ อายคูด วาเปนพวก
เพื่อนไปปลนเรือนนายแยมดวยกัน

(ใบบอกหัวเมือง เลมที่ ๑ แผนที่ ๒๒ วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้นสิบเอจค่ํา ปรกาสัปตศก
๑๒๔๗ นําเบอร ๑๙๕ นา ๑๙๘)

     นายโตผูคุมรองทํามรงสุดโจทยใหทหารยามทาพระจับอายดําจําเลยมาสง นายโต
หาวาผูรายซัดอายดํา ๆ ใหการรับเปนสัจ

(ริโปรตพระยามหามนตรีพระศักดาภิเดชวรฤทธิ เลมที่ ๔ นําเบอร ๑๗ วันอาทิตย เดือน ๕
แรม ๓ ค่ํา ปฉลูยังเปนอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๓  นา ๑๙)

จากตัวอยาง ซัด หมายความวา การบอกเจาหนาที่ใหทราบวาผูที่กระทําผิดรวมกันมีใคร
บาง และนําความผิดไปใหคนอื่น ปจจุบันใชคําวา ซัดทอด ซ่ึงหมายความวา อางถึง บงถึง
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ดาด  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 หมายความวา           
ก. เอาวัตถุเชนผาเปนตนขึงหรือปดบังใหทั่วตอนเบื้องบน เชน ดาดเพดาน ดาดหลังคา, ถาปู      
ตอนลาง เชนพื้นเรือนเปนตน เรียกวา ลาด เชน ลาดเสื่อ ลาดพรม  ในอักขราภิธานศรับทอธิบาย    
คําวา ดาศเพดาร,  คือการที่เอาผาฤๅกระดารปูดาศเปนพื้นเบื้องบนนั้น    ดังตัวอยาง

       พอเวลาค่ําประทับ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปและเทวรูปตาง ๆ ที่ไดมาแตชวา
ประเทศ  โปรดเกลาฯ ดาดปรําตั้งไวที่สนามนาพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทแลว เสด็จขึ้น
ประทับมุขตวันออกแหงพระที่นั่งนั้น

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศแลเสด็จออกขุนนาง  เลม ๑๓ แผนที่ ๒๑ วันที่ ๒๓
สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๕  นา ๒๐๙)

     ในที่นี้กรรมการไดจัดสถานที่รับเสด็จโดยแขงแรงอยางประณีตมีดาดเพดานดวยผาขาว  
แลประดับประดาดวยใบไมพวงดอกไม  แลธงชางธงตางประเทศ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดรถรางไทยทุน จํากัด  เลม ๒๒ แผนที่ ๒๘ วันที่ ๘ 
ตุลาคม     รัตนโกสินทรศก ๑๒๔  หนา ๖๑๑)

จากตัวอยาง ดาดมีความหมายตามพจนานุกรมวา เอาวัตถุเชนผาเปนตนขึงหรือปดบังใหทั่ว
ตอนเบื้องบน

ตอง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ก. ถูก
เชน ตองชะตา ตองใจ; เปนกริยาชวยบอกความแนใจหรือบังคับ เชน ตองกิน ตองนอน ตองทํา
ดังตัวอยาง

     มีอายคนรายสามคนเขาแยงชิงโพยหวยท่ีจีน ๆ เอาปนยิงอายคนราย ลูกปนจะตอง
อายคนรายฤๅไมตองหาทราบไม อายคนรายวิ่งหนีไป

(เร่ืองอายผูรายปลนเสมียนเฃียนหวย เลมที่ ๑ วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ค่ํา ๑ ปจอฉศก
๑๒๓๖ แผนที่ ๓  นา  ๒๑)

     เรือศรีศะญวนใชใบเขามาถึงเมืองสมุทปราการลําหนึ่ง…ณวันเดือนสิบเบด แรมสี่
ค่ํา ปจอฉศก ตองลมพยุเรือชํารุต จึ่งแวะเขาซอมแซมเรือที่เมืองประทิว แลวก็ใชใบมาจาก
เมือประทิว……

(บอกเมืองสมุทปราการ  เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๗ วันอาทิตย เดือน ๕ แรม ๑๒ ค่ํา ปกุนสัปตก
ศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๓ นา ๒๔)
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จากตัวอยาง ตอง หมายความวา ถูก หรือ โดน

          หนังสือบาญชี ซ่ึงมีรายเงินของรายคนตาง ๆ จะตองคิดเลขบวกหักคูณหารนั้น 
ตองใหคิดสิบกันสองคน ถาคิดสอบตองกัน ฤๅไมตองกันอยางไร ก็ใหคนทั้งสองลงชื่อจด
หมายตามรายที่ตัวคิดลงไว เปนสําคัญ

 (พระราชบัญญัติสํารับพระคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ ๑๑ วาดวยการเบจเสรจ  เลมที่ 
๒ นําเบอร ๑๐๑ วันอาทิตย เดือน ๘ ขึ้น ๙ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๓ นา ๑๐๒)

จากตัวอยาง  ตอง หรือ ตองกัน  หมายความวา ตรงกัน ปจจุบันก็ยังคงใชอยู

แต ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
1ว. เฉพาะ, อยางเดียว, เทานั้น เชน เลือกเอาแตที่ดี ๆ  อยูแตในบาน.  บ.นําหนานามบอกเวลาหรือ
บอกสถานที่ เชน มาแตเชา   มาแตบาน  แตไหนแตไรมา. 2 สัน. เชื่อมความใหกลับกัน

 ใหยิ่งหยอนกวากัน หรือใหแยงกัน เชน น้ําขึ้นแตลมลง  ดังตัวอยาง
     มีรายงานโดยยอวาเพลิงนั้นไดเกิดขึ้นแตที่หุงอาหาร  ในโรงแถวที่อําแพงพึ่งเชา      

พระจินดาจักรรัตนอยู
(รายงานเพลิงไหม  เลม ๑๒  แผนที่ ๑๐  วันที่ ๙ มิถุนายน รัตนโกสินทร ๑๑๔ นา ๗๙)

     เจาภาษีไปเกบภาษีกอไมไผสีสุก  จะเรียกเอาเงินแตราษฎร ๆ ยอมใหเงินแตไมที่อยู
ริมน้ําไมที่อยูดอนไกลน้ํานั้น  ราษฎรจะใหไมกอละสองลําตามในพิกัดทองตามเดิม

(ประกาศภาษีกอไมไผสีสุก  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๙๓  วันอาทิตย เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ํา  ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๙ นา  ๓๙๓)

จากตัวอยาง  แต  หมายความวา จาก  ในตัวอยางแรก บอกวาเหตุที่เกิดเพลิงไหมนั้นเกิด
จากที่หุงอาหาร เปนการระบุเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง  สวนตัวอยางที่สองปรากฏคํานี้สองแหงซึ่งไม
เหมือนกัน นั่นคือเก็บภาษีจากใคร  และเปนคําสันธานเพื่อเชื่อมความ

   เวลาเชา ๒ โมงเศษ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสด็จทรงรถมาพระที่นั่งแต
พระราชวังสวนดุสิต  ไปประทับที่ศาลาฉอฟาวัดราชาธิวาศ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศมณฑลราชบุรี   เลม ๒๖  วันที่  ๕  กันยายน ๑๒๘ นา
๑๒๒๗)

จากตัวอยาง แต เปนบุพบท นําหนานามบอกสถานที่  หมายความวา จาก
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ตู  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525 หมายความวา                 
ก.กลาวอางหรือทึกทักเอาของผูอ่ืนวาเปนของตัว, กลาวอางผิดตัว ผิดสิ่ง ผิดเรื่อง ดังตัวอยาง

     …. ราคาที่อําแดงกล่ําไถ ๓ โฉนด ราคาเพียงสิบชั่งเทานั้น ซ่ึงอําแดงกล่ําจะตูเอา
สวนรายนี้นั้นไมได

(รายงานศาลรับสั่ง ชําระความฎีกาเกงวรเทพยสถาน  เลมที่ ๓ นําเบอร ๕๗ วันอาทิตย
เดือน ๖  แรม ๗ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๘  นา ๕๘)

จากตัวอยาง ตู มีความหมายตามพจนานุกรมวา กลาวอางหรือทึกทักเอาของผูอ่ืนมาเปน
ของตน

ทรง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.2525 หมายความวา คงอยู เชน
ไขยังทรงอยู   น้ําทรง ดังตัวอยาง

     พระยาอมรสาตรประสิทธิ์ศิลป ไดตรวจอาการวาเปนวรรณโรคภานใน ขุนเทวะ
พรหมมาประกอบยาใหรับประทาน อาการทรงอยูบางแลวกลับซุดไป

(ขาวตาย  เลม  ๙ แผนที่ ๔๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๑  นา ๔๑๙)

     ณวันจันทร เดือนแปด ขึ้นสามค่ําน้ําทาขึ้นสี่นิ้ว ณวันอังคาร เดือนแปด ขึ้นสี่ค่ํา
น้ําทาหยุดทรงอยู

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองอางทอง  เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๓๗ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๗ ค่ํา ป
กุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๗  นา ๑๓๙)

จาตัวอยาง ทรง มีความหมายตามพจนานุกรมวา คงอยู ซ่ึงใชบอกลักษณะของน้ําและ
อาการไข

บอก, กะบอก   คําลักษณนามของปน ในที่นี้ใชทั้งสองคํา แตนิยมใชคําวา บอกมากกวา  ใน
ปจจุบัน ซ่ึงปจจุบันใชคําวา กระบอก เปนลักษณนามของปน ดังตัวอยาง

     อายผูรายยิงปน ๕ นัดกะเหรี่ยงเจาฃองทรัพยหนีไป อายผูรายเกบทรัพยส่ิงฃอง ๆ
กะเหรี่ยงทั้ง ๗ เรือนไดเงิน ๔๘ แถบปนคาบศิลา ๖ บอก มอทองแดง ๓ มอกับผาหม  ผา
นุงราย ๑

(บอกพระยาอะนุชิดชาญไชยพระยากลาโหมราชเสนาสงมาแตเมืองตากเรื่องชําระผูราย
ฉบับที่ ๒  เลมที่ ๑ นําเบอร  ๒๔๘ วันอาทิตย  เดือน ๑๑ แรม ๑๔ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผน ๒๖
นา  ๒๕๒)
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   …..แตคนในคายแลนอกคายประมาณ ๖๐๐ คนเสศ  มีปนใหญยาว ๓ ศอกโต กํา ๒
กะบอก มีปนเลกคาบชุดบางคาบสิลาบางประมาณ ๒๐๐ กะบอก มีดาบประมาณ ๕๐ เลม..

( บอกพระยาราชเสนา  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๔๕ วันอาทิตย เดือน ๓ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗   แผนที่ ๔๓  นา ๓๔๙)

ปรนิบัต, ปรนิบัตร ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต พ.ศ. 2525 หมายความวา
ก. เอาใจใสคอยปฏิบัติรับใช  ในอักขราภิธานศรับท  อธิบายวา ปรนิบัติ ,คือกระทํากิจการทั้งปวง
ในการบํารุงฤๅการจัดแจงบูชาเปนตน  ดังตัวอยาง

     พระยาสุจริตรักษาลพบูรานุรักษพิทักษทวิชชาติภูมผูสําเรจราชการกรมการเมือง
ลพบุรี บอกปรนิบัตมายังทานออกพันนายเวนฃอไดนําขึ้นกราบเรียนแต ฯพณฯลูกขุนณะ
ศาลใหทราบ

(บอกน้ําฝนตนเขา เมืองลพบุรี เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๒๙ อาทิตย เดือน ๘ แรม ๑๕ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๖ นา ๑๓๐)

  พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการใหพระเจานองยาเธอ
พระองคเจาจิตรเจริญไปปรนิบัตรพระสงฆที่พระพุทธนิเวศน

(การทําบุญที่พระพุทธนิเวศน  เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๒๙ วันอาทิตย  เดือน ๘ แรม ๑๕ค่ํา ป
กุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๖ นา ๑๓๖)

จากตัวอยาง ปรนิบัต ในตัวอยางแรก นาจะมีหมายความวาตามอักขราภิธานศรับทวา
กระทํากิจการงานตาง ๆ  สวน ปรนิบัตร ในตัวอยางที่สอง มีหมายความตามพจนานุกรมวา ดูแล
เอาใจใส คอยปฏิบัติรับใช

สําแดง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ 2525  หมายความวา           
1 ก. ทําใหปรากฏ เชน สําแดงฤทธิ์  สําแดงเดช.(แผลงมาจาก แสดง) 2คํากลาวประกอบชื่อผูอ่ืนซึ่ง
ปรากฏอยูเฉพาะหนา, เปนสํานวนแปลบาลีเกา ใชในที่ซ่ึงพระพุทธเจาตรัสกับพระสาวก เชน 
สําแดงอานนท  ดังตัวอยาง

     ทหารซึ่งยกออกไปตีนั้น  ทั้งทหารบกทหารเรือ ไดสําแดงความกลาความเพียรแล
ไดอยูเรียบรอยในบังคับของนาย  แลกฎหมายธรรมเนียมทหาร แลฝายออฟฟเซอร       
นายทหารที่ไดสําแดงปญญา แลไดทําการแขงแรงไมไดหยุดหยอน
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(ขาวตางประเทศไมเกี่ยวของในราชการ เปนแตผูเรียบเรียงไว เพื่อจะใหรูขาวตางประเทศ  
เลมที่ ๑ แผนที่ ๑ วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้น ๒ ค่ํา ปจอศก จุลศักราช ๑๒๓๖ นา ๘)

จากตัวอยาง สําแดง หมายความวา แสดงใหเห็นถึงความสามารถที่มี

1.2 การใชคําเดี่ยวที่มีความหมายเหมือนกับปจจุบันแตเปนภาษาถิ่นหรือภาษา
เฉพาะกลุม เชน ภาษากฎหมาย  ภาษาเกษตรกรชาวสวน เชน

กาน  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา          
ก. ตัดเพื่อใหแตกใหม เชน กานตนมะขาม, ตัดเพื่อใหลําตนเปลา เชน กานตนสน; ควั่นเปลือก
และกระพี้ตนไมเพื่อใหยืนตนตาย เชน กานตนสัก, ควั่นเปลือกและกระพี้ตนไมเพื่อใหมีลูก เชน 
กานตนมะพราว  ดังตัวอยาง

     ผูหนึ่งผูใดขืนตัดหรือกานตนไมสัก โดยมิไดรับอนุญาตอยางหนึ่งอยางใดดังไดวา
มานี้  พิจารณาเปนสัตยตองระวางโทษ  ใหปรับตามรายตนไมซ่ึงไดตัดหรือกานนั้น

(พระราชบัญญัติรักษาตนไมสัก  เลมที่ ๑๔  แผนที่ ๓๖ วันที่ ๕ ธันวาคม  รัตนโกสินทรศก
๑๑๖  นา  ๕๔๖)

จากตัวอยาง กาน มีหมายความตามพจนานุกรมวา ควั่นเปลือกและกระพี้ตนไมเพื่อใหยืน
ตนตาย  และคํานี้ยังใชในกลุมของเกษตรกรชาวสวนตลิ่งชัน หมายความวา ควั่นใหเปนรอย     
รอบ ๆ  โดยเอาเปลือกออก แลวนําดินหรือมะพราวมาหุมซึ่งใชในการตอนกิ่ง  เชน กานตนไม

ฉอ  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา  ก. โกง
เชน ฉอทรัพย  ในอักขราภิธานศรับท อธิบายวา  ฉอ,กระบัด, คือความที่เบียดบังเอาทรัพยของ
ผูอ่ืนไวนั้น เหมือนอยางเสมียนฉอนายเรือน เปนตน   ดังตัวอยาง

     ….จึ่งทําคํากฎหมายตราสินอายัดตัวอําแดงพึ่งผูแยงชิงฉอเอาหนังสือประทวนและ           
ลักทรัพยไวกับกํานันทอง แลวนายขาพเจาจึ่งมาฟองอําแดงพึ่งผูแยงชิงฉอเอาหลักทรัพย
ของนายขาพเจาไวตอกรมการ

(เร่ืองความขุนภักดีบุรินทรโจทย  เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๒๗ วันอาทิตย เดือน ๑๐ แรม ๘ ค่ํา
ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๒๙  นา ๒๓๒)
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     ถาในใบเบิกดานนั้นแสดงใหเห็นผิดรายสิ่งของก็ดี น้ําหนักหรือจํานวนปริมาณ     
เครื่องวัดก็ดี  คะแนนหรือราคาก็ดี  เพราะมีประสงคที่จะฉอภาษีใหผิด ตอขอบังคับแลว  
กรมศุลกากรจะถือวาเปนใบเบิกดานฉอเจาภาษี

(แจงความกรมศุลกากร  เลม ๗  แผนที่ ๔๔ วันที่ ๑ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙
นําเบอร ๓๙๕ นา ๔๐๖)

จากตัวอยาง ฉอ ใชในความหมายวา โกง  ปจจุบันใชคําวา ฉอโกงซึ่งเปนคําซอน  และมีใช
ในภาษาถิ่นใตหมายถึง โกง นอกจากนี้ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาใชคําวา ฉอกระบัด ซ่ึง      
อักขราภิธานศรับท อธิบายวา ฉอกระบัด, คือความที่ฉอกระบัดเอาทรัพยของเขา, เหมือนยืมเอา
ของเขาไป , ฤๅของเขาฝากไวแลเอาเสียนั้น  เชน

     อนึ่งใหพระยากลันตันกําชับหามปรามบุตรหลานญาติพี่นองศรีตวันกรมการ 
เสมียนทนายบาวไพรอยาใหคบหากันเปนโจรผูราย ปลนสดมลักชางมาโคกระบือ          
ฉอกระบัดเอาทรัพยส่ิงของสมณแลผูรักษาสาศนาใหไดความเดือดรอนแตส่ิงหนึ่งสิ่งใด

(หนังสือเจาพระยาอรรคมหาเสนาถึงพระยาพิพิธภักดิฉบับที่ ๑  เลมที่ ๔  นําเบอร ๖๕
วันอาทิตย  เดือน ๗ ขึ้น ค่ํา ๑ ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๙ นา ๖๘)

เทศการ, เทษการ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525        
หมายความวา  น. คราวสมัยที่กําหนดไวเปนประเพณีเพื่อทําบุญ และการรื่นเริงในทองถิ่น  เชน 
ตรุษ สงกรานต เขาพรรษา  สารท; คราว เชน ชาวนาไมไดทํานาสิ้นสองเทศกาลมาแลว(พงศ.เลขา)  
และในอักขราภิธานศรับท อธิบายวา เทศกาล,แสดงเวลา, สําแดงกาล, คือ สําแดงเวลาทั้งปวงนั้น ,
เชน นาเทศกาลฝน, นาเทศกาลรอน   ดังตัวอยาง

     พระณรงควิชิตเจากรมพระตํารวจในพระราชวังบวรฯ ใหคุมปนกระสุนดินดําขึ้น
ไปเขากองทัพ พระยามหาอํามาตยณเมืองหนองคายในเทศการฝนเปนการลําบากมาก  แลว
ไดคุมพวกหอฆาศึกลงมาณกรุงเทพฯ เปนความชอบในราชการแผนดิน

(พระราชทานเครื่องราชอิศริยยศ  เลมที่ ๓ นําเบอร ๓๖๙  วันอาทิตย เดือน ๓ แรม ๑๓ ค่ํา
ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๔๗ นา ๓๗๐)
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     …..ดวยกําหนดราษฎร เคยทํานาปกดําไปจนถึงณวันเดือนสิบเอดคางขึ้น จึงจะสิ้น
เทษการทํานาปกดํา

(บอกน้ําฝนตนเขา เมืองสุพันทบูรีย  เลมที่  ๒ นําเบอร ๒๓๓ วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๓
ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๒๙ นา ๒๓๕)

จากตัวอยางทั้งสองความหมายที่ใชในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ ใชในความหมายวา
คราวสมัยที่กําหนดไวเปนประเพณีเพื่อทําบุญ และการรื่นเริง  ปจจุบันใชอยูในบางถิ่น เชน อําเภอ
สองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 พิสดาร  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ว. กวางขวาง ; ละเอียดลออ (ใชแกเนื้อความ); (ปาก)แปลกพิลึก  ดังตัวอยาง

     ….แตในประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรมนั้น หาไดมีคําอธิบายเรื่องคาคัดสํานวนไว
โดยพิสดารไม เหตุฉนี้จึ่งประกาศอธิบายชี้แจงตอไปดังนี้…

(กฎเสนาบดีกระทรวงยุติธรรมวาดวยคาธรรมเนียมคัดสํานวน เลม ๙  แผนที่ ๔๗ วันที่ ๑๙
กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา ๔๑๖)

     คร้ันเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม เวลาย่ําค่ําแลว ๒๕ นาที ไดรับโทระเลข ทราบความวา
พึ่งเสด็จถึงเมืองเซียงไฮ ในวันที่บอกโทระเลขมานี้ ซ่ึงสมควรที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่ง

     ขาวพิสดารอีกผแนกหนึ่งนั้น คงจะไดรับมาแจงแกทานทั้งหลาย ในเร็ว ๆ นี้
(ขาวโทรเลข เลม ๗ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ นําเบอร ๑๙๕

นา ๒๐๒)
จากตัวอยางในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ใชในความหมายวา ละเอียด   และปจจุบันใชใน

ภาษากฎหมาย หมายถึง ละเอียด เชน ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง หมวดการนั่ง
พิจารณา กลาววา ถาบุคคลที่ถูกศาลหมายเรียกนั้น ยินยอมรับเขามาเปนคูความแทนเปนผูมรณะ
ใหศาลจดรายงานพิสดารไวและดําเนินคดีตอไป

ภัพ  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ว. ดี,
งาม , เหมาะ, ควร  สวนในสัพะ พะจะนะ พาสา  ไท อธิบายวา พับ (PHĂB) เปนพับแกเจาเงิน
It is a loss of the creditor. ดังตัวอยาง

     เมื่อนายดานเจาพนักงานผูเบิกไดรับตั๋วคําสั่งไปแลว ไปเชือนแชทําใหตั๋วหาย มิได
ไปรับเงินนั้น ตองเปนภัพแกผูที่รับตั๋วคําสั่งไปเอง ที่จะใหตั๋วอนุญาตอีกตอไปไมได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41

(คําอธิบายในหมวดมาตราที่ ๕   เลมที่  ๒ นําเบอร ๔๙ วันอาทิตย เดือน ๖ แรม ๑๑ ค่ํา ป
กุนสัปตศก๑๒๓๗ แผนที่ ๗  นา ๕๑)

จากตัวอยาง ภัพ นาจะหมายความวา ใหประโยชนแก หรือควรแก  คํานี้โดยมากจะใชใน
กฎหมาย ซ่ึงใชคําวา “ตกเปนพับ” หมายถึง นับเปนสูญ เชน มาตรา ๒๙๖ …แตถาลูกหนี้รวมกัน
คนใดเจาหนี้ไดปลดใหหลุดพนจากหนี้อันรวมกันนั้นแลว สวนที่ลูกหนี้คนนั้นจะพึงตองชําระหนี้
ก็ตกเปนพับแกเจาหนี้ไป29

     1.3 การใชคําเดี่ยวที่มีความหมายเหมือนกับปจจุบันแตบริบทตางกัน เชน

แขงแรง  ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ว. มีกําลังมาก, ลํ่าสัน, มั่นคง, คงทน, อยางเต็มกําลัง เชน ทํางานแข็งแรง  นอกจากนั้นในสมัย
ปจจุบันยังคงใชขยายคํานาม เชน รางกายแข็งแรง สุขภาพแข็งแรง แตจะไมใชในบริบทวา รับสั่ง
แข็งแรง  หรือดับเพลิงโดยแข็งแรง  ดังตัวอยาง

     ….ผูหญิงผูหนึ่งรองวาโปลิศทําการกิริยาอยาบชา  พระเจานองยาเธอพระองคเจา  
สวัสดิโสภณรับสั่งตอบวา โปลิศไดรับคําสั่งแขงแรงใหรักษาของ ๆ ทานไมใหผูใดทําเสีย
ไปได

(แจงความมาแตศาลตางประเทศ  เลมที่ ๕ แผนที่ ๑๑ วันเสาร เดือนเจด   แรมแปดค่ํา
ปชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๘๔ นา ๘๗)

     พอเวลาเชาโมงเศษเพลิงไหมขึ้นที่หองครัวไฟ  โรงอําแดงอนอยูแลวลุกลามไหม
ติดตอไป ถึงบานแลโรงของผูอ่ืนอีกหลายราย  พวกชาวบานแลทหารทั้งพลตระเวน ชวยกัน
ดับเพลิงโดยแขงแรง  เพลิงจึ่งไดหยุด

(ขาวเพลิงไหม  เลม  ๙  แผนที่ ๓๘  วันที่ ๑๘ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ นา ๓๒๑)
จากตัวอยาง แข็งแรง ใชกับการงาน  หมายความวา ทําอยางเต็มกําลัง ปจจุบันใชคําอื่น เชน 

เขมแข็ง   แข็งขัน

                                                          
   29พิชัย  นิลทองคํา,   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 1-6  อาญา ขอสัญญาที่ไม

เปนธรรม , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : อฑตยา, 2543) , 146.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



42

ทอด ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา   ก. ทิ้ง,
ปลอย, วาง, เชน ทอดธุระ ทอดทุน   ดังตัวอยาง

     ดวยพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว เสดจพระราชดําเนินจากเกาะกง แตณวันพุฒ
เดือนสาม ขึ้นสิบสามค่ํา ปวอกฉศก  เรือพระที่นั่งแลเรือที่ตามเสดจพระราชดําเนิน ไป
ทอดอยูที่นาเกาะเสมด ทรงประพาศ ตามเกาะซึ่งใกลเคียงเหลานั้น

(ขาวราชการ  เลมที่ ๑ แผนที่ ๘ วันอาทิตย เดือนสี่ ขึ้นสิบสองค่ํา ปวอกฉศก ๑๒๔๖
นําเบอร ๖๔ นา ๖๔)

     เมื่อเรือทอดอยูในแมน้ํา  จะซื้อเขาเปนเสบียงใชสอยอยูในเรือก็ใหบอกเจาพนักงาน
ใหรูวา จะซื้อเขาไวใชสอยเปนเสบียงเทานั้น

(ประกาศหามมิใหบันทุกเขาออกไปฃายนอกพระราชอาณาเขตร เลมที่ ๔ นําเบอร ๑๘
วันอาทิตย  เดือน ๙ แรม   ค่ํา   ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๒๔  นา ๑๘๙)

จากตัวอยาง ทอด นาจะหมายความวา  ทิ้งสมอจอดเรือ เพื่อใหเรืออยูกับที่

     ตั้งแตนี้สืบไปใหคนที่เปนผูใหญในบานเรือนฃองตน ๆ ทอดเตาเพลิงเสียใหมเอา
ใจไสตรวจตราดูแลระวังใหดี  อยาใหทอดเตากอเตาใกลฝาที่รุงรัง

(วาดวยไมใหทิ้งสัตวตายลงในน้ํา   เลมที่ ๑ นําเบอร ๓๖๘ วันอาทิตย เดือน ๓  แรม ๘ ค่ํา     
ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๔๒ นา ๓๗๓)

จากตัวอยาง ทอด หมายความวา วาง  คือ การวางเตานั้นควรที่ตองระวังไมใหวางใกลฝา
เพราะอาจเกิดเพลิงไหมได

  ….มาถึงวันอาทิตยเดือนสิบเอจขึ้นเจดค่ําปฉลูนพศก ส้ินราษีกัญในหกราษี  ฝนตก
ยี่สิบสามครั้งรองไดน้ําแปดนิ้วเกาทสางค  เฃากลาที่ทอดปกดําไวคร้ังกอนทั้งเกาไหมแหง
แลงไป

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองชลบุรี  เลมที่ ๔  นําเบอร ๓๑๗  วันอาทิตย เดือน ๑ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ปฉลู
นพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๔๐ นา ๓๒๓)

จากตัวอยาง ทอด  นาจะหมายความวา   วาง  ปกดําลงไวในนา
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ท้ิง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ก.ทําให
ส่ิงใดสิ่งหนึ่งที่ถืออยูหลุดจากมือดวยอาการตาง ๆ ถาดวยอาการขวาง เรียกวา ขวางทิ้ง , ถาดวย
อาการโยน เรียกวา โยนทิ้ง, ถาดวยอาการเท เรียกวา เททิ้ง เปนตน  ดังตัวอยาง

      อําแดงอวมใหการวา ยุงเขาที่เพลิงไหมนั้นหามีคนอยูรักษาไม มีอายคนรายเอา          
เชื้อเพลีงมาทิ้งเพลิง จึ่งไดไหมยุงเขาหมดแลว

(ขาวเพลิงไหม  เลมที่ ๑ แผนที่ ๘ วันอาทิตย เดือนสี่ ขึ้นสิบสองค่ํา ปวอกฉศก ๑๒๔๖
นําเบอร ๖๔   นา  ๗๐)

จากตัวอยางผูเขียนวิทยานิพนธคิดวา  ทิ้ง นาจะหมายความวา คนนําเพลิงหรือไฟมาโยน
ทิ้งไว  และมีความหมายคลายกับวางเพลิงในปจจุบัน

ชัณสูตร, ชันสูต ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2525            
หมายความวา ก. ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือขอเท็จจริง เชน ชันสูตรบาดแผล และในอักขรา-      
ภิธานศรับท อธิบายวา ชันนสูทธ, คือการที่ทดลอง, สอบสวนดูใหรูแนนั้น , เหมือนอยางชันสูทธ
บาดแผล เปนตน  ดังตัวอยาง

     ขุนมหาสิทธิโวหาร นายเทียรราษ ชัณสูตร สารกรมธรรมก็ดูแตหยาบ ๆ ไมลเอียดถ่ี
ถวนตามกระบวนชัณสูตร ใหเตมตามกฎหมาย

(ตนคัดคําตัดสินความ ทนายเจาจอมมารดาบัวโจทย นายมั่งจําเลย  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๓
วันอาทิตย เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๕ นา ๓๗)

      ถาแลไมตนใด  เจาพนักงานดานชัณสูตรเห็นวารอยตราหรือตําหนิ รอยคอนซึ่ง           
ตีประทับไววิปลาศประการใด  เปนตนวาตีตราหลายรูปหลายอยางซอนซ้ํารอยกันก็ดี…

 (พระราชบัญญัติวาดวยไมซุงแลใมทอน เลม ๑๓ แผนที่ ๔๒ วันที่ ๑๗ มกราคม
รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ นา ๕๐๒)

     ณวันจันทร เดือนแปด ขึ้นสามค่ําถึงเมืองอุบล ไดนําชางเขาภักไวณโรงแลว ไดวัด
ชันสูตสูง  ๓ ศอก ๗ นิ้ว จักษุขาวสนทิ เลบเทานาเทาหลังขาวไมมีเสี้ยน

(พระยามหาอํามาตยบอกขาวชางสําคัญ เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๔๕ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๑๔
ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๘ นา ๑๕๐)
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จากตัวอยาง ชัณสูตร ใชในความหมายวา ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุหรือขอเท็จจริง และใช
ในบริบทที่กวางกวาปจจุบัน แลวรูปเขียนนั้นก็ตางกับปจจุบัน  ปจจุบันนิยมใชเกี่ยวกับคดีสืบสวน
เชน ชันสูตรพลิกศพ

พร่ําเพรื่อ ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ว.บอย ๆ  ไมเปนกิจจะลักษณะ  ดังตัวอยาง

     วัน ๓ เดอืน ๑๑  แรม ๒ ค่ํา  ภอเชาฝนก็ตกมากแลพร่ําเพรื่อมิไดขาดเมลด  ไมมี
โอกาศที่จะเสดจขึ้นประพาศที่อ่ืนตอไป

(ขาวเสดจประพาศทเลวิกกอน เลมที่ ๔ แผนที่ ๒๘ วันอาทิตย  เดือนสิบเอจ แรมสิบสี่ค่ํา
ปกุนนพศก ๑๒๔๙ นําเบอร ๒๒๔ นา ๒๒๔)

จากตัวอยาง   พรํ่าเพรื่อ หมายความวา  ฝนตกบอย ๆ    และตกไปเรื่อย ๆ   การบอกวาฝน
ตกอยางไรนั้น ปจจุบันใชคําวา พรํา  ไมใชคําวาพรํ่าเพรื่อ ซ่ึงพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.2525 อธิบายคําวา พรําไววา  ก. ตกนอย ๆ  เร่ือยไป (ใชแกฝน)  และคําวา พรํ่าเพรื่อปจจุบันใช
กับการกระทํา

ฟอด ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ก.นวมฟามอยูขางใน.  น. เรียกดินเลนที่ฟูดโปงขึ้นมา เชน ฟอดปลาไหล คือ ดินที่โปงขึ้นมา ซ่ึง
เปนที่มีปลาไหล  ดังตัวอยาง

     ….แตวัดบุณศิริมาตยารามที่ ๓ นั้นไมไดเสดจพระราชดําเนินดวยถนนทางนั้น       
พระยาพิไชยบุรินทรเปนผูทํา ถมถนนดวยแกลบกับมูลดินมีอิฐหักบางเลกนอย  คร้ันฝนตก
มากแกลบแลมูลดินก็เปนโคลนเหลวฟอดไปรถพระที่นั่งแลขบวนรถ ซ่ึงตามเสดจ        
พระราชดําเนินนั้น จึ่งไปทางนั้นไมไดดวยดินฟอดจนถวมกงรถ..

(แจงความ เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๔๑ วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘
แผนที่ ๓๑ นา ๒๔๓)

จากตัวอยางปจจุบันคํานี้ จะใช ฟอด เพื่อบอกสภาพของเหลว เชน ฟองฟอด
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ลวง ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา ก. ผาน
ขามจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง  ดังตัวอยาง

     เจาพระยาสุธรรมมนตรี(บุญศรี)ม.ส.ม.,ป.จ. เดิมเปนมหาดเล็กในแผนดินพระบาท
สมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย คร้ันลวงแผนดิน พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย
แลวถึงแผนดินพระบาทสมเดจพระพุทธเลิศหลานภาไลยไมไดรับราชการจนสิ้นแผนดิน

(ขาวตาย  เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๔๖ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่
๑๖ นา ๑๕๓)

      อายฮอที่แตกหนีจากคายบานโพนทานาเวลานั้น กองสังกัดทางฆาอายฮอตายบาง
จับเปนไดบาง ซ่ึงอายฮอจะหนีลวงทางไปเมืองพวนนั้นไมมี

(บอกพระยามหาอํามาตย  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๒๙ วันอาทิตย เดือน ๒ แรม ๑๓ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๑ นา ๓๓๐)

จากตัวอยาง ลวง ปรากฏใชกับแผนดินและทาง  ในปจจุบันใชกับเวลา เชน ลวงเวลา
ลวงหนา

2.  การใชคําเดี่ยวท่ีมีความหมายตางกับปจจุบัน
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีรูปเดียวกับปจจุบัน แตความหมายของคํานั้นตางกัน  เชน

จังหวัด ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา      
น. หนวยการปกครองสวนภูมิภาคที่รวมทองที่หลาย  ๆ อําเภอเขาดวยกัน และมีฐานะเปนนิติบุคคล
ดังตัวอยาง

     …..ตั้งพรรณเขาตามพระระเบียงรอบพระวิหาร  สวนจังหวัดลานวัดนอก           
พระระเบียงไดปลูกรานเปนการออกตลาดขายสิ่งของตาง ๆ แลมีการเลนเพื่อเปนที่ร่ืนเริง
ดวย

(ประกวดพรรณเขาที่วัดสุทัศนเทพวราราม เลม  ๒๖ วันที่ ๑๑ เมษายน ๑๒๘  นา ๖๖)
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    …..ดวยมีพระราชประสงคจะใหเปนพระอารามสําหรับพระราชวังเปนที่ทรงบําเพ็ญ
พระราชกุศลในเวลาเมื่อเสดจขึ้นมาประทับแรมอยูในพระราชวังเกาะบางปอิน พระราช-
ทานนามพระอารามนี้วา  วัดนิเวศธรรมประวัติ  ที่เอกะเทศชั้นในของพระอารามนี้  จังหวัด
โดยรอบพระอุโบสถ กําหนดโดยยาวเสน ๔ วา โดยกวาง ๑๖ วา ๖ นิ้ว  มีเสาศิลาปกแนบ
ติดกับแนวกําแพงแกว

(จาฤกแผนศิลาติดผนังดานนาพระอุโบสถวัดนิเวศธรรมประวัด สําเนาพระราชหัตถเลขา 
เลมที่ ๖ นําเบอร ๑  วันอาทิตย  เดือน ๕  ขึ้นค่ํา ๑  ปเถาะยังเปนสัมฤทธิศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๑
นา  ๙)

จากตัวอยาง จังหวัด ไมไดหมายความวา หนวยการปกครองสวนภูมิภาคเชนปจจุบันแต
หมายความวา บริเวณ

จืดจาง   ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายความวา
ก. คลายรัก, เหินหาง   ดังตัวอยาง

     ….ใหมุลนายสงตัว บาวทาษมาพิจารณามุลนายไมเจบรอนดวยราชการแผนดิน 
เหนกับทาษแลบาว ไพร  ปกปดอําพรางไว  ไมหนีวาหนี บางทีไมรับวาเปนขุนหมื่นพัน
ทนายอยูในกรม ไมรับเปนบาวไพรของตัวคิดอุบายแตที่จะไมสงตัวผูรายจะใหความ     
จืดจาง

(ประกาศเรื่องผูราย  เลมที่ ๑  วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๑๔ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๙
นา  ๘๓)

จากตัวอยาง จืดจาง นาจะหมายความวา  เร่ืองที่สงมาใหคอย ๆ  สงบลง ซ่ึงปจจุบัน จืดจาง
จะใชกับความรัก

ผูมีชื่อ ใชเมื่อตองการพูดหรือกลาวถึงคนคนหนึ่งหรือหลายคนแตไมทราบชื่อได อาจจําชื่อ
ไมได หรือไมตองการบอกชื่อ  ปจจุบัน ผูมีช่ือ ไมไดใชในความหมายนี้  จะหมายความถึง คนที่มี
ช่ือเสียง30นอกจากนี้ยังใชคําวาญวนมีช่ือ  จีนมีช่ือ   ชายมีช่ือ  หญิงมีช่ือ     ดังตัวอยาง

                                                          
   30ปรีชา  ชางขวัญยืน , “การใชภาษารอยแกวในภาษาไทยสมัยอยุธยา”  (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2515), 110.
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      เพลาบายประมาณ ๓ โมง  นายเปยมไปชวยผูมีช่ือปลูกเรือน  นายเปยมเดินไปตาม
ทาง หางบานผูมีช่ือประมาณ ๑๐ วา  อายมอญ  อายบุนเสพสุราเมาถือดาบคลเลมไลฟน
นายเปยม

(ขาวประหารชีวิตรอายมอญ  เลมที่ ๕ นําเบอร ๙ วันอาทิตย เดือน ๕  ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปขาน
สัมฤทธิศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๒ นา ๑๑)

     เดิมมีขาราชการแลราษฎรเปนอันมากเขาชื่อกัน ทําฎีกาทูลเกลาฯถวาย กลาวโทษ
บริษัทขุดดคลองแลคูนาสยาม  ดวยเร่ืองที่นาในบริเวณคลองที่บริษัทขุด  แลอีกพวกหนึ่ง
รองกลาวโทษผูมีช่ือในฎีกานั้นวา แยงชิงที่นาของตน

(ประกาศเลิกกรรมการพิเศษชําระความนา เลมที่ ๑๔ แผนที่ ๑ วันที่ ๔ เมษายน
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖  นา ๕)

     หมอมหลวงลอองหามปรามนายเพด ๆ เอามีดชายธงแทงหมอมหลวงลอองถูกตน  
แขนซาย  แผลฦกถึงกระดูกโลหิตไหลแหงหนึ่งอําแดงคลังหญิงมีช่ือส่ีคนรูเหนเปนใจ      
หาหามปรามนายเพดไม

(บอกสงความเมืองสุพรรณบุรี เลมที่ ๔ นําเบอร ๑๓๗ เดือนแปดอตรสาธ  ขึ้น ๕ ค่ํา ปฉลู
นพศก ๑๒๓๙  แผนที่ ๑๘ นา ๑๓๘)

     ….นายนากกํานันจึ่งรองเรียกญวนที่แจวเรือมาใหแวะเขามา  วาขายสิ่งใดจะซื้อ
บาง  ญวนมีช่ือสองคนบอกวา เรือบันทุกปลาสดไมใชภาษีไมแวะ…

(สงตัวอายลึกอายดึกจําคุก เลมที่ ๔ นําเบอร ๓๕๗ วันอาทิตย เดือน ๒ แรม ๒ ค่ํา ปฉลูนพ
ศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๔๕ นา ๓๖๓)

3.  การใชคําเดี่ยวท่ีไมปรากฏใชแลวในปจจุบัน   คําที่ใชนี้ในปจจุบันไมไดใชแลว  ไดแก

ทัสางค, ทสางค   ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
หมายความวา  มาตราวัดน้ําฝน เทากับ 10 สตางค เปน 1 ทศางค และ10ทศางคเปน 1 นิ้ว  ปจจุบัน
คําที่ใชวัดหรือบอกปริมาณน้ําฝนนี้จะไมนิยมใช   ในการวัดหรือบอกปริมาณน้ําฝน นอกจาก
คําวา ทสางค แลว ยังมีคําอื่นที่ใชในหนังสือนี้อีก ไดแก นิ้ว สตางค เซ็นต(เซน)   ดังตัวอยาง
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    ….ณวันจันทร เดือนเจด ฃ้ึนสิบเบดค่ํา ปกุนสัปตศก พระอาทิตยยกไปอยูราษีเมถุน
ณวันเสาร เดือนเจด แรมค่ําหนึ่ง ปกุนสัปตศก เวลาประมาณทุมเสศฝนตกไปจนเวลา
ประมาณสองยามเสศฝนฃาดเมด รองไดน้ําฝนสองนิ้วกับสามทัสางค   ณวันอาทิตย เดือน
เจด   แรมสองค่ํา เวลาประมาณยามเสศ ฝนตกไปจนเวลารุงสวางฝนขาดเมด รองไดน้ําฝน
ส่ีนิ้วกับหกทัสางค

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองอางทอง เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๓๗ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๗ ค่ํา
ปกุนสัปตกศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๗ นา ๑๓๙)

     ณวันเดือนเกา ขึ้นค่ําหนึ่งปกุนสัปตศกมาถึงวัน เดือนสิบ ขึ้นค่ําหนึ่ง ฝนตกสิบครั้ง
รองไดน้ําฝนไดสิบนิ้วกับทสางคหนึ่ง

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองระยอง เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๘๕ วันอาทิตย เดือน ๑๐ แรม ๕ ค่ํา ป
กุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๒๓ นา ๑๑๓)

สัด   ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525  อธิบายวา ภาชนะรูป
ทรงกระบอก ทําดวยไมหรือสานดวยไมไผใชตวงขาว; เครื่องตวงบางชนิดในสมัยโบราณ ใชตวง
ดินปนบรรจุปากกระบอกปน; ช่ือมาตราตวงโบราณ 25 ทะนานเปน 1 สัด มีอัตราเทากับ 20 ลิตร
ในปจจุบันคํานี้ไมเปนที่นิยมใชแลว เนื่องจากมีหนวยมาตราสากลที่ใชในการชั่งตวงขาวเปลือกได
และในตัวอยางนี้ หมายถึงเครื่องตวงชนิดหนึ่ง  ดังตัวอยาง

     …แตนาดอนนั้นเขารวงของราษฎรสุกเหลือง ราษฎรไดลงมือเก็บเกี่ยวอยู แตราคา
เขาเปลือกราษฎร ซ้ือขายกันทุกวันนี้ตวงดวยสัด ๓๐ ทนาน แปดรอยสามสิบ

(ขาวราชการ เลมที่ ๑  แผนที่ ๑ วันอาทิตย เดือนยี่ ขึ้นสิบสองค่ํา ปวอกฉศก ๑๒๔๖
นําเบอร ๑ นา ๔)

จากตัวอยางดังกลาวขางตนนี้ การใชคําเดี่ยวในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ มีการใชคําที่ทั้ง
เหมือนและตางกับปจจุบันทั้งในดานความหมายและบริบทที่ใช  ความหมายของคําบางคํานั้นใน
ปจจุบันยังคงใชในความหมายเดียวกับสมัยกอน แตความหมายและบริบทที่ใชไดเปล่ียนแปลงไป
บาง  และคําบางคําก็ไมไดใชในปจจุบันนี้แลว
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1.2  การใชคําประสม
 คําประสมเปนวิธีการสรางคําวิธีหนึ่งในภาษาไทย มีผูสนใจศึกษาเรื่องคําประสม
ไวดังนี้

บรรจบ  พันธุเมธา กลาวถึงคําประสมและการสรางคําประสมไววา
คําประสม  คือ คําท่ีมีคํา 2 คําหรือมากกวานั้นมาประสมกันเขาเปนคําใหมอีก

คําหนึ่ง  คําท่ีประสมกันเขาเปนคําใหมนี้ ความหมายสําคัญอยูท่ีคําตน สวนคําตามมา
เปนสวนขยาย การสรางคําประสมมีวิธีการสราง คือ

1.  นําคําท่ีมีความหมายสมบูรณมีท่ีใชในภาษาสองคําหรือมากกวา
            นั้นประสมกันเขา ใหคําตนเปนคําตัวตั้ง มีความหมายสําคัญ คําอื่นนอกจากนั้นซึ่งอาจ

เปนคําขยายก็ได  ชวยขยายความ เพื่อบอกลักษณะทั้งในลักษณะใหญและลักษณะยอย
2.  คําท่ีประสมแลวจะมีความหมายใหม ตองการใหหมายถึงอะไร

  เปนชื่อของอะไรก็กําหนดคําตัวตั้งตามนั้น ถาตองการบอกรายละเอียดวาลักษณะเปน
            อยางไรหรืออื่น ๆ ก็กําหนดคําขยายที่ตามมาใหไดตามความตองการ บางทีตองอาศัย
            การยอความอันยืดยาวลงไวในคําเพียง 2-3 คําหรือบางทีในคําเพียงคําเดียว31

ผะอบ  โปษกฤษณะ กลาวถึงการสรางคําประสม ไววา
                         คําประสมอาจจะมีคําโดดตั้งแต 2 คําข้ึนไปถึง 4 คํามารวมเปน 1 คํา
วิธีประสมมี 2 วิธีดวยกัน คือเติมคําและซอนคํา   เติมคําคือ การสรางคําข้ึนใหมดวย
 วิธีการเติมคําหรือวลีลงขางหลัง

1. การสรางคํานาม  คือ สรางคํานามใหเกิดข้ึนใหมดวยวิธีการเติมคํา
             ชนิดตาง ๆ ลงขางหลังคํานามเดิม

ก. นาม+กริยา    การสรางคําดวยการเติมคํากริยาลงขางหลังนาม คํากริยานั้น
ทําหนาท่ีเหมือนขยายนามขางหนา  เชน น้ําตก  น้ําคาง  คนใช  ท่ีนอน

ข. นาม+กริยา+นาม  การสรางคําใหมดวยการเติมกริยาและนามลงขางหลัง
กลุมคํานั้นเปนวลีมาขยายนามขางหนา นับเปนคําประสมคําเดียว เชน หองรับแขก
คนขายขนม  เครื่องตัดหญา  ท่ีเขี่ยบุหรี่

ค. นาม+นาม  การสรางคําดวยการเติมคํานามลงขางหลังนาม เพื่อขยายนาม
ขางหนา นับเปนคําประสมคําเดียว เชน  น้ําชา   ไฟฟา  รถไฟ

                                                          
31บรรจบ  พันธุเมธา,  ลักษณะภาษาไทย (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง,

2540), 80.
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ง. นาม+วิเศษณ การสรางคําดวยการเติมคําวิเศษณลงขางหลังนาม แตรวมเปน
นามคําเดียวเปนคําประสมเพราะหมายถึงของสิ่งเดียว เชน น้ําหวาน  น้ําจืด ของเหลว
 เงินสด

2.  การสรางคํากริยา คือ การสรางคํากริยาข้ึนใหมโดยเติมคําขางหลัง
ใหเปนคําแสดงอาการอีกอยางหนึ่ง

ก. กริยา+นาม การสรางคําดวยการเติมนามลงขางหลังกริยาถือเปนคํากริยา
 (นามที่ตามหลังไมใชกรรม) เชน เขาใจ  ต้ังหนา  กินที่

ข. กริยา+กริยา (หรือวิเศษณ+วิเศษณ ในเมื่อวิเศษณทําหนาท่ีกริยา)  เชน ขนสง
ติดตั้ง  สวยงาม  เปรี้ยวหวาน

ค. นาม+วิเศษณ การสรางคําดวยการเติมวิเศษณลงขางหลังนามรวมกันเปน
คําเดียวทําหนาท่ีกริยาหรือวิเศษณ เชน ใจกวาง  ปากหวาน  หัวแข็ง

สวนการสรางคําประสมดวยวิธีการซอนคํานั้น คือ การสรางคําดวยวิธีนําคําท่ีมี
ความหมายคูกัน หรือใกลเคียงมาซอนกันใหกลายเปนคําอีกคําหนึ่ง

ก. นาม+ นาม เชน พอแม  ลูกหลาน  วัวควาย  แขนขา
ข. วิเศษณ + วิเศษณ  เชน  ใกลชิด  หางไกล  นุมนิ่ม  ชัดเจน
ค. กริยา + กริยา  เชน ตัดสิน  ขัดขวาง  ดูแล  กดดัน32

อนงค  เอียงอุบล ไดศึกษาเชิงวิเคราะหคําประสมในภาษาไทยไววา
          คําประสมจะตองเปนคําท่ีเกิดจากหนวยคําอิสระที่มีความหมายตางกัน ต้ังแต 2
หนวยคํา ข้ึนไปประกอบกัน  คําประสมแตละคําจะตองมีสวนประกอบสองสวน  แตละ
สวนนั้นอาจจะเปนหนวยคําอิสระหรือหนวยคําอิสระซึ่งประกอบกันเปนกลุมคํา คําประสม
หรือคําซอนก็ได  สวนประกอบแตละสวนจะตองทําหนาท่ีรวมกันเปนคําคําเดียวกันซึ่ง
หนวยคําทุกหนวยท่ีประกอบเปนคําใหมจะตองมีความหมายใหมท่ียังคงเคาความหมายเดิม

โครงสรางของคําประสมมีสวนประกอบสองสวน กลาวคือ  สวนประกอบ
           สวนหนึ่งเปนสวนหลักและอีกสวนหนึ่งอาจเปนสวนหลักหรือสวนขยายก็ได  คือ

แบบ  ก       สวนหลัก +  สวนหลัก
แบบ  ข       สวนหลัก +  สวนขยาย33

                                                          
32 ผะอบ  โปษกฤษณะ,  ลักษณะเฉพาะภาษาไทย, พิมพคร้ังที่ 6  (กรุงเทพฯ : อักษรพิทยา,

2541), 35-37.
33อนงค  เอียงอุบล, “การศึกษาเชิงวิเคราะหคําประสมในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2525), 37-56.
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ในวิทยานิพนธนี้  คําประสม หมายถึง  คําที่เกิดจากการนําหนวยคําอิสระตั้งแต 2 หนวยคํา
ขึ้นไปมาประกอบกัน โดยคําที่นํามาประกอบนี้จะเปนคําเดี่ยว คําประสมหรือกลุมคํา   เมื่อนํามา
ประกอบเขาดวยกันแลว สวนประกอบแตละสวนตองทําหนาที่รวมเปนคําคําเดียวกันและมี      
ความหมายใหมแตยังสัมพันธกับความหมายของคําเดิมอยู

จากการศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาผูเขียนวิทยานิพนธพบวา นอกจากคําประสม
จํานวนมากที่ใชกันแพรหลายอยูในภาษาไทยแลว ยังมีการใชคําประสมจํานวนหนึ่งเพื่อเรียก         
ส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนั้น ซ่ึงอาจเกี่ยวกับความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและ      
เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ดังนั้นจึงมีการสรางคําขึ้นเพื่อใชเรียกสิ่งตาง ๆ เหลานี้ โดยนําคําไทยกับ   
คําไทยหรือคําไทยกับคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาประกอบกัน  คําประสมนี้มีโครงสราง 2 แบบ คือ

1. คําประสมประกอบดวยสวนหลักกับสวนขยาย
2. คําประสบประกอบดวยสวนหลักกับสวนหลัก

1. คําประสมประกอบดวยสวนหลักกับสวนขยาย  คําประสมแบบนี้มี 2 ลักษณะ  คือ
1) สวนหลักเปนคําเดี่ยวและสวนขยายอาจเปนคําเดี่ยว  คําประสม หรือกลุมคําก็ได   2) สวนหลัก
เปนคําประสมและสวนขยายอาจเปนคําเดี่ยวหรือคําประสมก็ได
         1.1 สวนหลักเปนคําเดี่ยวและสวนขยายเปนคําเดี่ยว   คําที่มาประสมกันในสวนหลัก
และสวนขยายนี้จะเปนคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับคําทับศัพทมาประกอบกัน ซ่ึงแบงได ดังนี้

                      1.1.1 สวนหลัก (คําไทย) และสวนขยาย (คําไทย)
    1.1.2 สวนหลัก (คําไทย) และสวนขยาย (คําทับศัพท)

     1.1.1  สวนหลัก (คําไทย) และสวนขยาย (คําไทย)
สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

สวนขยาย
(คําเดี่ยว)

กระโจม ไฟ

กระโจมไฟ
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ถาคนหนึ่งคนใดโดยความเต็มใจแลวก็ดี  ฤๅโดยความละเมิดเพิกเฉยก็ดี ทําให
กระโจมไฟ34ก็ดี ฤๅโคมซึ่งติดไวกับกระโจมไฟก็ดี ฤๅเรือกําปนทุนลูกทุนลูกกลม สําหรับ
ลอยไวบนน้ํา…..

(ประกาศเพิ่มเติมกฎหมายทองน้ํา  เลม ๗ แผนที่ ๓๒ วันที่ ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร
ศก ๑๐๙ นําเบอร ๒๗๙  นา ๒๘๑)

คร้ันนายมากเดินฃึ้นเรือนนายมากแลว อายทวมก็ไปหยิบเอาหลาวไมรวกมาสงให          
อายตัน ๆ ก็บอกใหอายเรือง อายเดชไปคอยอยูนอกรั้ว  อายทวมก็เดินฃึ้นบนเรือนอายทวม
อายตันผูเดียว  ถือหลาวไมรวกดอมเดินแอบเฃาไปริมเรือนนายมาก เหนนายมากจุดใตนั่ง
อยูกับอําแดงบางในครัวไฟจะกินเขา

(ขาวประหารชีวิตร อายทวม อายตัน  เลมที่ ๓ นําเบอร ๙๗ วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ๑๒
ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๑๓ นา ๑๐๖)

ดวยเงินคาเชาเครื่องโทรศัพท ที่ไดเก็บอยูในเวลานี้ยังหาสมควรแกราคาสิ่งฃอง
เครื่องใช ที่มีราคาแพงฃึ้นกวาแตกอนไม  เพราะฉนั้นตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ร,ศ, ๑๒๐
เปนตนไป จะเก็บคาเชาใชเครื่องโทรศัพทเครื่อง ๑ เดือนละ ๑๕ บาท

(แจงความกระทรวงโยธาธิการ แพนกไปรสนียโทรเลข  เลมที่ ๑๘ แผนที่ ๑ วันที่ ๗
เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ นา ๘)

การตัดถนนใหมเชนนี้ มักมีคําเลาลือวาที่ขางถนนจะตองเปนของหลวงบาง จะสาง
ตึกหลวงบาง ราษฎรซึ่งใจเบาก็มักพากันตกใจขายที่เสียโดยเร็ว แลราคาอยางถูก

 (ประกาศกรมโยธาธิกา เลม ๘ แผนที่ ๔๕  วันที่ ๗  กุมภาพันธ  รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐
นา  ๔๑๑)

                                                          
34 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายไววา กระโจมไฟ

หมายถึง     หอสูงซึ่งตามไฟฉายแสงอยางแรงไวบนยอดเพื่อใชบอกสัญญาณในการเดินเรือ
เปนตน, ประภาคารหรือเรือนตะเกียงก็เรียก
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ถาผูจะขายน้ําสุราในกรุงเทพฯ แลหัวเมืองก็ดีถาจะเอาน้ําสุราที่เสียภาษีแลวใน
กรุงเทพฯ ไปจําหนายกรุงเทพฯไปจําหนายหัวเมือง ฤๅน้ําสุราหัวเมืองลงมาจําหนาย
กรุงเทพฯ แลน้ําสุราเมืองนี้ไปจําหนายเมืองโนน สุดแทแตตางเมืองไปในเขตรแผนดิน
สยาม ใหเจาภาษีนายอากรแล   ผูจําหนายน้ําสุราประพฤติตามขอพระราชบัญญัติในมาตรา 
๙ มาตรา ๑๑ จงทุกประการ

(ประกาศหอรัษฎากรพิพัฒน เลมที่ ๕  แผนที่ ๔๒  วันพุฒ เดือนยี่ ขึ้นสิบหาค่ํา ปชวด
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๓๘๕ นา ๓๖๓)

ในเวลากลางคืนวันนั้นดึกประมาณ ๒ ยามเสศ พวกฮอประมาณ ๓๐ คน ยกเขามา
ปลนคาย แลวจุดประทัดไฟโยนเฃามาในคาย ถูกคนในกองทัพ ๒ คน

(คําใหการขุนสุภมาตรา เลมที่ ๓  นําเบอร ๑๗  วันอาทิตย เดือน๕ แรมค่ํา ๑ ปชวดยังเปน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๓ นา ๒๐)

เวลาเชา ๔ โมง ตรงปากน้ําเมืองระนอง ทอดเรือพระที่นั่งที่ใตเกาะผี ที่นี้เกาะนี้มี          
เรือนตะเกียงดวย

(ขาวเสด็จพระราชดําเนิน เลม ๗ แผนที่ ๘  วันที่ ๒๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙
นําเบอร ๗๕ นา ๗๗)

       …..หามไมใหผูหนึ่งผูใดปลูกสรางเรือนหรือโรงแถว อันทําดวยไมตาง ๆ ทุก
อยางทุกชนิดขึ้นในที่ริมถนนตําบลซึ่งเกิดเพลิงไหมคราวนี้นั้นตอไป

(ประกาศกระทรวงนครบาลเรื่องหามไมใหปลูกสรางเรือนหรือโรงแถวอันทําดวยไมตาง ๆ
ขึ้นในที่ริมถนนพาหุรัด เลม ๒๐ แผนที่ ๔ วันที่ ๒๖ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ นา ๔๔ )

     เจาพนักงานทั้งปวงไดจัดการตั้งพระราชพิธีสงฆในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท      
ชีพอพราหมณตั้งพระราชพิธีหอเวชวิทยาคมในพระบรมมหาราชวัง  แลเจาพนักงาน       
ทั้งปวงไดตกแตงพระที่นั่งหมูพระตําหนักน้ําแลแตงแพพระมณฑบ  กับทั้งพลับพลา     
โรงพักที่ตาง ๆ จัดเรือกระบวนทอดทุนลอมลงตามที่

(การพระราชพิธีสรง เลมที่ ๓ แผนที่ ๔๓ วันอาทิตย เดือนยี่ แรมสิบหาค่ํา ปจออัฐศก
๑๒๔๘ นําเบอร ๓๕๖ นา ๓๕๗)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



54

     พระบรมวงษนุวงษ ซ่ึงทรงยินดีในการลงสรงเฉลิมพระปรมาพิธัย สมเดจพระบรม 
โอรสาธิราชนั้น ไดจัดการตกแตงในพระราชอุทยานสราญรมย ตั้งโรงราน แลพาชนะ     
ขาวหวานเครื่องบริโภคอันประนีดบันจงตาง ๆ เปนอันมาก  แลมีขาราชการตั้งรานแจก
ดอกไม พัดด้ําจิ้ว น้ําหอมบุหร่ีฝร่ังดวย

(การเพิ่มเติมพระราชพิธี ลงสรงเฉลิมพระปรมาภิธัย เลมที่ ๓ แผนที่ ๔๖ วันอาทิตย เดือน
สาม แรมหกค่ํา ปจออัฐศก ๑๒๔๘ นําเบอร ๓๘๒ นา ๓๘๔)

1.1.2   สวนหลัก(คําไทย) และสวนขยาย (คําทับศัพท)
สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

สวนขยาย
(คําเดี่ยว, ทับศัพท)

เรือ โบต

เรือโบต

 
       แอมมิตอนลงเรือโบตมาคอยรับเสดจ  หยุดเรือพระที่นั่งไวศแอดมิราลเอาเรือโบตมา

                            (boat)35                               (boat)
เทียบแลวขึ้นมาเฝาทูลลอองธุลีพระบาทบนเรือพระที่นั่ง

(ขาวราชการ เลมที่ ๑  แผนที่ ๖๒ วันอาทิตย เดือนสาม  แรมสิบค่ํา ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗
นําเบอร ๕๓๙ นา ๕๓๙)

     ….แลประภาคารประดับดวยขนมใหเห็นเปนดัง  กอศิลาแลเครื่องตั้งเครื่องสอย
รวบรวมประดับทําเปนเกาะนอยกลางทะเล แลทําแขกดําน้ํางมอัฐขวดลิมมอนเนต ประดับ

                   (lemonade)
      เปนสีน้ํา

(อธิบายดวยเครื่องแตงกระจาดสําเภาใหญ เลม ๘  แผนที่ ๓๙ วันที่ ๒๗ ธันวาคม
รัตนโกสินทรศก  ๑๑๐  นา ๓๕๙)

                                                          
35ผูเขียนวิทยานิพนธไดแสดงรูปคําภาษาอังกฤษไวในวงเล็บใตคําทับศัพทที่มี

ความหมายตรงกัน
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  ….พลับพลาหลังมาทําเปนจตุรมุขโถงดาดสีมีชอฟาไบรกา  หลังในเปนจตุรมุขกั้น            
ฝากระแชงมีมุขกระสันชักติดหลังนอกมีหลังเล็ก ๆ แซกตามรักแรอีกสี่หลัง  ตกแตงหุม
ดาดลาดปู  ผาขาวผาแดงผาดอกมีเครื่องเฟอรนิเชอตาง ๆ   คือเตียงนอน  ตูโตะเกาอี้ตาม

               (furniture)
    สมควร

(ระยะเสด็จพระราชดําเนินประพาศทเลตะวันตก  เลมที่ ๖ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๑ กันยายน
รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ นําเบอร ๑๘๖ นา ๑๙๐)

…แลมีโรงหลังหนึ่งตางหากทําปสตันปนใชไดเอง ไมตองซื้อจากนอกแลว ใช      
เครื่องสติมทําเร็วอยางยิ่ง วันหนึ่งทําไดตั้งแสนทีเดียว

     (stream)
(การเปดอูเรือหลวง เลม ๗ แผนที่ ๔๒ วันที่ ๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๙  นําเบอร

๓๖๗ นา ๓๗๒)

….ตั้งใหพระนรินทรราชเสนีเปนที่ขุนสมุทโคจร ไดทําราชการฉลองพระเดชพระคุณ
มาชานาน คร้ันปฃานอัฐศกโปรดเกลาฯ ใหเปนผูกํากับเครื่องเอกชโปซิเซนออกไปณกรุง

                 (explosion)
    ปารีศ

(ตราตั้งพระนรินทรราชเสนี เลมที่ ๒ นําเบอร ๘๙ วันอาทิตย เดือน ๘ ขึ้น  ๒ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๒ นา ๙๔)

…..คร้ันเขาไปถึงนาพระที่นั่งแลวพระยาพิพัฒนโกษาจึ่งกราบทูลเบิก คร้ันทูลแลว    
มิสเตอรอารมันสตานิอุศ จึ่งอานคําสปซ เมื่อจบแลว จึ่งนําเฃาไปทูลเกลาฯ ถวาย

                            (speech)
(ขาวราชการในพระบรมมหาราชวัง  เลมที่ ๒ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ๙ ค่ํา

ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗  แผนที่  ๑๑ นา ๘๓ )

   วันที่ ๘ พฤศจิกายน เวลาเชาเจาเสด็จโดยรถมาไปเสด็จลงเรือมอเตอรที่ทาราชวรดิฐ
    (motor)

ประพาศทอดพระเนตรในคลองบางกอกนอย
(การรับปรินศยอชย และปรินศออนรัด เลม ๒๓ แผนที่ ๓๗ วันที่ ๙ ธันวาคม

รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ หนา ๙๙๖)
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  พระเจาลูกยาเธอพระองคเจาดิลกนพรัฐไดเสด็จออกจากกรุงลอนดอน แตวันที่ ๒๓
ตุลาคม ร,ศ, ๑๑๙  มาเสดจลงเรือเมล  ช่ือออสเตรเลียที่เมืองมาเซลถึงสิงคโปรโดยเรือเมล

                                     (mail)            (mail)

(พระเจาลูกยาเธอพระองคเจาดิลกนพรัฐเสด็จกลับจากประเทศยุโรป เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๓๖
วันที่ ๒ธันวาคม รัตนโกสินทรศก  ๑๑๙  นา ๕๒๒)

  ถาผูที่ตองจับใหการไมถูกตองกับผูที่มาจับกลาวหาก็ใหโปลิศยึดเอาตัวผูที่ตองจับนั้น
ขังไวที่โรงโปลิศกอน

      (police station)
(กฎหมายโปลิศ เลมที่ ๒  นําเบอร ๑๕๓ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๖ ค่ํา ปกุนสัปตศก

๑๒๓๗ แผนที่ ๑๙  นา ๑๕๔)

…..โรงละคอนซึ่งตั้งเปนโรงสะกูล     พระศรีสุนทรโวหารแตงคลังทหารมหาดเลก
                                         (school)

         พระวรภัณฑพลากรแลนายขุนทองกอดเตอมัศเตอซายัน ๒ นายเปนผูแตซุม
(แจงความ เลมที่ ๒   นําเบอร ๒๒๕  วันอาทิตย เดือน ๑๑  แรม ๑๐ ค่ํา ปกุนสัปตศก

๑๒๓๗ แผนที่  ๒๘ นา  ๒๒๗)

  หมอมเทวาธิราชวาจะลงมาพาดสายโทรเลขตามหัวเมืองรายทางลงมา แลวจะกลับ
ขึ้นไปตอสายขามลําน้ําแยกมาโรงสเตแชน คร้ังหลังแตโรงสเตแชนนั้นทําเปนโรงปนหยา

                  (station)   (station)
(ใบบอกหัวเมือง  เลมที่ ๑ แผนที่ ๒๓ วันอาทิตย เดือนเจด แรมสามค่ํา ปรกาสัปตศก

๑๒๔๗ นําเบอร ๒๐๕ นา ๒๐๗)

…..มีตราพระราชสีหโปรดเกลาฯ ใหหลวงปฏิบัตรราชประสงคกับมิศเตอมารเบิร          
อินเยอเนียคุมเรือกลไฟบันทุกสายเคเบอออกไปใหพระยาวิเสมฤๅไชยจัดขุนหมื่นไพร ชวย

                      (cable)
        เจาพนักงานติดสายเคเบอใหแลวโดยเรว

                 (cable)
(บอกเมืองฉเซิงเทรา เลมที่ ๑  แผนที่ ๓๑ วันอาทิตย เดือนแปดอุตราสาธ ขึ้นสิบหาค่ํา

ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗ นําเบอร ๒๗๓ นา ๒๗๕)
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     พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัวเสดจมาประทับที่เกงวรสภาภิรมย  พรอมดวย        
พระบรมวงษานุวงษ  แลทานอรรคมหาเสนาบดีผูใหญเขาเฝาทูลอองธุลีพระบาท พรอม
อยูณที่นั้นแลวเสดจทรงพระราชยานมาประทับที่หอมิวเซียม จนเวลา ๔ ทุมเสศ เสดจขึ้น

   (museum)
(จดหมายเหตุในการเฉลิมพระชนมพรรษา เลมที่ ๓ นําเบอร ๒๑๗  วันอาทิตย เดือน ๑๑

ขึ้น ๑๓ ค่ํา  ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๘ นา ๒๑๗ )

         1.2   สวนหลักเปนคําเดี่ยวและสวนขยายเปนคําประสม  คําประสมในลักษณะนี้
ประกอบดวยสวนหลักที่เปนคําเดี่ยวและสวนขยายที่เปนคําประสม โดยนําคําไทยกับคําไทยมา
ประกอบกัน เชน

สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

สวนขยาย
(คําประสม)

กลอง ยา + ฝน
กลองยาฝน

จีนลักใหทหารยามถนนเจริญกรุง  จับนายชื่นมาสงหาวาขะโมยกลอง36ยาฝนราคา
ตําลึงบาท

(ริโปรตชําระความออฟฟซพระยามหามนตรี เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๖๙ วันอาทิตย เดือน ๔
ขึ้น ๔ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๖ นา ๓๗๔)

     แลที่วังบุรพาภิรมยนั้น ไดตกแตงตามสถานที่ตาง ๆ ประดับประดาดวยแพรแลผาสี
ตาง ๆ ธงตาง ๆ ตนไมพวงใบไม แลดอกไม โคมไฟฟา โคมยี่ปุนแลโคมตาง ๆ  โดยประณีต
บรรจง

(เสด็จพระราชดําเนินวังบุรพาภิรมย  ในการซึ่งที่ปฤกษาของผูสําเร็จราชการแผนดิน มีการ
สมโภชพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองค  เลมที่ ๑๔  แผนที่ ๔๓ วันที่ ๒๓ มกราคม
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖  นา ๗๓๗)

                                                          
36อักขราภิธานศรับท อธิบายวา กลอง, เปนสิ่งของสําหรับสองดูของไกลใหเหนใกล,      

ขางหนึ่งดูของใกลเหนเปนไกล. อนึ่งของสําหรับสูบยาบาง , สูบฝนบาง
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     ณวันศุกร เดือนสิบ แรมสิบสี่ค่ํา เปนวันเลี้ยงพระโปรดเกลา ฯ  ใหเกณฑขาราชการ       
ผูใหญผูนอยทําโถฟกเหลืองมียาคู มีเครื่องดอกไมสด แลเครื่องบริโภคใชสรอยตาง ๆ

(ขาวพระราชพิธีสารท เลมที่ ๔  แผนที่  ๒๕ วันอาทิตย เดือนสิบเอจ ขี้นแปดค่ํา  ปกุนนพ
ศก ๑๒๗๙  นําเบอร ๑๙๗ นา ๑๙๙)

คร้ันวันอาทิตย  เดือนเจด  ขึ้นสิบค่ํา ปกุนสัปตศก  ตนราษีเมถุนน้ําอาบโคมีมา  น้ํา
ขึ้นสองศอกหกนิ้ว รวมเกาไหมน้ําทองคลองฦกสองศอกสิบเอจนิ้ว

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองพิจิตร เลมที่ ๓ นําเบอร ๒๐๑  วันอาทิตย  เดือน ๑๐  แรม  ๑๔ ค่ํา
ปชวดอัฐศก  ๑๒๓๘  แผนที่  ๒๖  นา ๒๐๖ )

…..เจาพนักงานแหนําตามเสดจออกประตูพิมานไชยศรี  ประตูวิเสศไชยศรี  ตรงไป
ทางถนนนาวังสมเดจพระเจาบรมวงษเธอเจาฟามหามาลา กรมสมเดจพระบําราบปรปกษ  
แลวเล้ียวไปประทับพลับพลา พระบรมวงษานุวงษแลขาราชการฝายทหารพลเรือนเฝา   
ทูลลอองธุลีพระบาทโดยลําดับ  จึ่งทรงโปรยผลกัลปพฤกษฉลาก พระราชทานพระบรม-   
วงษานุวงษแลขาราชการ

(การพระศพกรมพระราชวังบวรฯ  เลมที่ ๓ แผนที่ ๑๒ วันอาทิตย เดือนเจด  แรมสี่ค่ํา ปจอ
อัฐศก ๑๒๔๘ นําเบอร ๙๒  นา ๙๓)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เสดจทรงเรือพระที่นั่งแหวด ๑๐ แจว  พรอมดวยเรือ        
พระประทีปแลเรือเจาพนักงาน นําตามเสดจพระราชดําเนินออกทางหลังเกาะบางปอิน มี
เรือกลไฟจูงขึ้นไปตามลําน้ํา

(ขาวราชการ เลมที่ ๑  แผนที่ ๖๔  วันอาทิตย เดือนสี่ ขึ้นสิบค่ํา ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗
นําเบอร ๕๕๕  นา ๕๕๕)

…บัดนี้ไดจัดการทั้งปวง  แลวเสรจภอสมควรที่จะเปดรักษาโรคในชั้นแรกนี้ไดแลว
ไดจัดใหมีเรือนหมอเรือนคนปวยไขอยู..

(บอกเปดโรงพยาบาล  เลมที่ ๕  แผนที่ ๕  วันพุฒ เดือนหก ขึ้นแปดค่ํา  ปชวดสัมฤทธิศก
๑๒๕๐ นําเบอร ๔๑ นา ๔๒ )
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    หลวงสวัสดินัคเรศไดไปตรวจเรือนโรงตึกที่เพลิงใหมนั้น ฝงเหนือ..เรือนเครื่องผูก37

๗ หลัง   เรือนฝากระดาน ๑๒ หลัง
(ขาวเพลิง เลมที่  ๔ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย  เดือน ๗ ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙

แผนที่ ๑๑ นา ๘๓)

   พระบรมวงษานุวงษ แลขาราชการฝายทหารทั้งปวงไดตามเสด็จในการทรงตรวจ
ทอดพระเนตรในสถานตาง ๆ นั้นดวย แลวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ไดเสด็จไป
ประทับณหองหนังสือ

(ขาวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทอดพระเนตรที่อยูของทหาร
ในกรมยุทธนาธิการ  เลมที่ ๑๙  แผนที่ ๔๙  วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ นา
๙๓๙)

            1.3  สวนหลักเปนคําเดี่ยวและสวนขยายเปนกลุมคํา  คําประสมในลักษณะนี้
ประกอบดวยสวนหลักที่เปนคําเดี่ยวและสวนขยายที่เปนกลุมคํา โดยนําคําไทยกับคําไทยมา
ประกอบกัน  เชน

    สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

สวนขยาย
(กลุมคํา)

โรง สอนหนังสือ
โรงสอนหนังสือ

   พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  ทรงพระราชปฏิสันฐารดวยเรื่องที่ชวยคนในเรือตอสู
ไพรินทร  แลเรื่องที่ตั้งโรงสอนหนังสือแลโรงรักษาคนไข

(ขาวราชการ  เลมที่ ๓  แผนที่ ๔๙  วันอาทิตย เดือนสี่  ขึ้นสิบสามค่ํา ปจออัฐศก ๑๒๔๘
นําเบอร ๔๐๓  นา ๔๐๖ )

                                                          
37พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหความหมายไววา เครื่องผูก

หมายถึง เรือนที่มีลักษณะคุมเขาดวยกันดวยวิธีผูกดวยหวาย เปนตนวา เรือนเครื่องผูก
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     …..ถาสินคาเปนของในสวนในไรของตัวไมตองเสียภาษีที่ไวสินคา  แตโรงเล่ือยไม
      โรงสีเขา โรงทําน้ํามันขาย ใหเรียกภาษีหองละบาท

(ประกาศภาษีเรือ เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๕๗วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ํา ปจอฉศก  ๑๒๓๖
แผนที่ ๒๗ นา ๒๖๑)

  หมอมเทวาธิราชแจงความกับพระยาพิสุทธิธรรมธาดา กรมการวาเครื่องบอกคํา   
โทรเลข เสียไปใชราชการไมได ๒ เครื่อง

(ใบบอกหัวเมือง เลมที่ ๑  แผนที่ ๒๖ วันอาทิตย  เดือนแปด บุรพาสาธ  ขึ้นสิบค่ํา  ปรกา
สัปตศก   ๑๒๔๗  นําเบอร  ๒๒๙ นา ๒๓๒)

          1.4  สวนหลักเปนคําประสม และสวนขยายเปนคําเดี่ยว  คําประสมในลักษณะนี้
ประกอบดวยสวนหลักที่เปนคําประสมและสวนขยายที่เปนคําเดี่ยว โดยนําคําไทยกับคําทับศัพทมา
ประกอบกัน  เชน

สวนหลัก
(คําประสม)

สวนขยาย
(คําเดี่ยว, ทับศัพท)

    โคม + น้ํา + มัน ปตโตรเลียม

โคมน้ํามันปตโตรเลียม

เวลาสามโมงเชาขาพเจามานั่งรับประทานอาหารอยูที่นาเรือน  หมอมเจาทรงทัด
ประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง  แตในเรือที่ขาพเจาอยูนั้นตามโคมน้ํามันเปโตรเลียม  ขาพเจาลืม

                           (petroleum)
     ไปหาไดดับโคมไมไดยินผูมีช่ือรองวาเพลิงไหม

(ขาวเพลิงไหม เลมที่ ๒ นําเบอร  ๒๙๗  วันอาทิตย  เดือน ๑ แรม ๑๔ ค่ํา  ปกุนสัปตศก
๑๒๓๗  แผนที่  ๓๗  นา ๓๐๑)
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      …บัดนี้โปรดเกลา ฯ  ใหประกาศตอไปอีกวา  ถาผูหนึ่งผูใดมีประสงคที่จะมีสาย 
แลเครื่องโทรสัพทไปรเวตไมตองเกี่ยวของดวยผูอ่ืน

                     (private)
(ประกาศกรมไปรสนีย เลมที่ ๕  แผนที่ ๑๐ วันศุกร เดือนเจด ขึ้นสิบหาค่ํา ปชวดสัมฤทธิ

ศก ๑๒๕๐  นําเบอร ๗๘ นา  ๘๐)

  เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๒ ยามเศษ เตอมาลีแขกตื่นขึ้นเห็นเพลิงไหมขึ้นที่            
หองครัวนอกหลังตึกซึ่งยานีแขกลูกจางอยู  แลที่หองครัวยานีแขกลูกจางอยูนั้นไดใช                  
น้ํามันปตโตรเลียมจุดตะเกียง

               (petroleum)

 (ขาวเพลิงไหม  เลมที่ ๒๐ แผนที่ ๔  วันที่ ๒๖ เมษายน รัตนโกสินทรศก  ๑๒๒  นา ๕๘)

    เวลาบาย  ๕ โมง  พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  ทรงเรือพระที่นั่งโบดเรือกลไฟจูง
                       (boat)

เสดจพระราชดําเนินเฃาปากอาวบานแหลม  ทรงประพาศตามลําแมน้ําจนสุดหมูบานแลวเสดจ         
พระราชดําเนิน…..

(ขาวราชการ เลมที่ ๓ แผนที่ ๔๙ วันอาทิตย เดือนสี่ ขึ้นสิบสามค่ํา ปจออัฐศก ๑๒๔๘
นําเบอร ๔๐๓ นา ๔๐๔ )

   เวลาเชาโมงเสศพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  เสดจพระราชดําเนินทางชลมารคทรง        
เรือพระที่นั่งปกนิก เสดจไปทรงประเคนพระสงฆ ๓๘ รูป

          (picnic)
(เสดจพระราชดําเนินวัดปากอาว เลมที่ ๒  นําเบอร ๑  วันอาทิตย เดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ํา ปกุน

สัปตกศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑ นา ๕ )

 บันดาโรงเรียนหลวงแลโรงเรียนเชลยศักดิ์ ที่ไดจดทะเบียนอยูในบํารุงของกรม
ศึกษาธิการแลว แลเพื่อประโยชนแกโรงเรียนไปรเวตอื่น ๆ แลมหาชนที่ฝกหัดนักเรียน

                      (private)
(แจงความกระทรวงธรรมการ แพนกศึกษาธิการ เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๔๘ วันที่ ๒๖

กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๕๑๒)
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                       1.5  สวนหลักเปนคําประสมและสวนขยายเปนคําประสม   คําประสมในลักษณะนี้
ประกอบดวยสวนหลักและสวนขยายที่เปนคําประสม โดยนําคําไทยกับคําไทยมาประกอบกัน เชน

สวนหลัก
(คําประสม)

สวนขยาย
(คําประสม)

เครื่อง + จักร กล +ไฟ
เครื่องจักรกลไฟ

…..มีพัดใหญ ๒ พัดสําหรับกระพือลมสงอากาศสดชื่นเขาไปในหอง  มีเครื่องจักร
กลไฟสําหรับถือทายแลถอนสมอ  เรือลํานี้ไดสรางขึ้นในบังคับการ เซอรเววิเศษของหาง
ลอยด

(เรือพระที่นั่งมหาจักรกรี  เลม ๙  แผนที่ ๔๐ วันที่ ๑ มกราคม รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑
นา ๓๕๘)

…….ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระเจานองยาเธอกรมหมื่นดํารงราชานุภาพ เปน
ผูบังคับบัญชาการกรมศึกษาธิการ ทานไดจัดโรงเรียนหนังสือไทย ขึ้นในพระอารามหลวง
ในจํานวนปจออัฐศกนั้นก็หลาย ๑๐ แหง

(เร่ืองโรงเรียนหนังสือไทย เลมที่ ๔ แผนที่ ๑๙ วันศุกร เดือนเกา แรมแปดค่ํา ปกุนนพศก
๑๒๔๙  นําเบอร ๑๔๖ นา ๑๕๑)

    เวลา ๕ ทุมเศษ เกิดเพลิงไหมขึ้นที่เรือนเครื่องผูกฝากระแชงออน  ๒ หอง ของหลวง
ของวิเศษสรพลเจากรมแสงปน  ซ่ึงตั้งอยูณตําบลสวนมลิ

(ขาวเพลิงไหม  เลม ๘ แผนที่ ๔๒ วันที่ ๑๗ มกราคม รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐ นา ๓๘๒)

         ณเดือนสี่ ปชวดอัฐศก นายพลอยอายแจม ขี่กระบือคนละตัวมาหาปลาณตําบลไผดํา
คร้ันมาถึงทุงแสนแสบแขวงกรุงเทพฯ นายขํากํานันเรียก นายพลอยอายแจม  มาตรวจดูไมมี
ตั๋วฎีกาพิมพและหนังสือเดินทาง    นายขํากํานันจึ่งจับนายพลอยอายแจมกับกระบือสงมายัง
พระยาอินทราธิบดีสีหราชรอง

(หนังสือ ฯพณฯ ที่สมุหพระกระลาโหมถวาย เลมที่ ๔ นําเบอร ๓๓ วันอาทิตย  เดือน ๖  
ขึ้น ๓ ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๕ นา ๓๔)
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     2. คําประสมประกอบดวยสวนหลักกับสวนหลัก    พบเพียงลักษณะเดียว คือสวนหลักที่
เปนคําเดี่ยวกับสวนหลักที่เปนคําเดี่ยว  เชน

สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

สวนหลัก
(คําเดี่ยว)

ขีด ไฟ
ขีดไฟ

    …..แลทรงถวายสิ่งฃองแกพระบรมวงษานุวงษซึ่งมีพระชนมายุมากกวาทานนั้น  
คือ  ดอกไมธูปเทียน แลซองบุหร่ีเงินกําไหลทองคํามาแตนอกซอง ๑  กับซองสําหรับใส
ขีดไฟซอง ๑

(การตั้งกรมสมเดจพระอนุชาธิบดีเจาฟากรมหลวง เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๓๗ วันอาทิตย
เดือน ๓ ขึ้น ๕ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๒ นา ๓๓๙)

    ขุนรัตนสมบัตใหการวา เมื่อเวลาค่ําเหนขุนวิเสศสมบัดเอาถวยแกวตามตะเกียงไว
ในโรงแลวปดประตูโรงไว  แตตัวขุนวิเสศสมบัตหาอยูไม

(พิธีจรดพระนังคัล  เลมที่ ๑ แผนที่ ๑ วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้น 2 ค่ํา ปจอฉศก จุลศักราช
๑๒๓๖ นา ๗)

     กําปนลําหนึ่งลําใด ออกจากเมืองซัวเถาแลจะเขามาในกรุงนี้ ตองหยุดทอดสมออยู
ที่เกาะไผ ในการกําหนดเกาวันเต็มแลว แลถาแพทยไดตรวจแจงวา กาฬโรคดังที่วามาแลว
ไมไดมีแลไดเกิดในเรือนั้นแลว จึงจะยอมใหกําปนลํานั้นเดินตอไป จนถึงที่จอดในกรุงนี้
ได

(ประกาศหามเรือมาจากซัวเถา เลม ๑๔ ใบเพิ่ม แผนที่ ๔ วันที่ ๒๘ เมษายน
รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ นา ๕๕)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64

  ….แตการที่เก็บเงินนั้น ก็มีการขัดของกับผูเก็บอยูเสมอ  เพราะทานผูที่รับหนังสือ
พิมพแลวส้ินป เจาพนักงานทําใบเสร็จไปเก็บเงินก็ผัดเพี้ยนไปตาง ๆ  บางทานก็ปฏิเสธวา
ไมไดรับหนังสือที่ทิ้งไปรสนียไปทั้งปก็มี  บางทานที่ไปราชการ แลยายเคหฐานมีแพเปน
ตนไปอยูที่อ่ืน ๆ ….เจาพนักงานก็ไมสามารถจะไปเก็บเงินใหสําเร็จได

(แจงความเก็บเงินคาราชกิจจานุเบกษา จํานวนศก ๑๑๖ เลมที่  ๑๔ ใบเพิ่ม แผนที่ ๔  วันที่
๒๘ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ นา ๕๖)

   …..กรมสมเด็จ กรมพระ กรมหลวง กรมขุน  กรมหมื่น และพระองคเจา ใน
พระบรมมหาราชวัง เปนตน ซ่ึงมีราชอิศริยยศสมควรที่จะรับสลูตอยางหลวง ในเรอืรบ
ทหารยืนเพลาแลยิงสลูด ๒๑ นัด ทหารบกยืนแถวคลี่ธงจุฑาธิปไตย ธงไชยเฉลิมพล

(พระราชบัญญัติธงสยาม เลม ๑๒ แผนที่ ๑๘ วันที่ ๔ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๔
นา ๑๔๑)

  …..อนึ่งกองทัพที่ไปรบเมืองอาซันตีไดกลับมาถึงเมืองลอนดอนแลว  สมเดจ        
พระนางเจากวินไดโปรดใหมาริอิวหักตอนาทานครั้งหนึ่ง แลไดโปรดใหพวกออฟฟเซอร
มาเลี้ยงโตะที่ในวัง แลไดโปรดใหเล่ือนที่ขึ้นบาง ไดโปรดใหเครื่องอิศริยยศบาง            
ลอศมายอร ผูเปนใหญในกรมเมืองเมืองลอนดอนก็ไดเชิญ พวกออฟฟเซอรมาเลี้ยงโตะ
พรอมกับขุนนางแลลูกคาผูใหญ

(ขาวน้ําเมืองลอนดอน  เลมที่ ๑ วันอาทิตย เดือน ๗  ขึ้น๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๒
นา  ๑๖)

จากตัวอยางดังกลาวขางตนนี้ คําประสมในหนังสือราชกิจจานุเบกษาประกอบดวย        
สวนหลักกับสวนขยายและสวนหลักกับสวนหลัก โดยคําที่นํามาประกอบกันนี้อาจจะเปนคําเดี่ยว      
คําประสม หรือกลุมคําก็ได และนอกจากนั้นยังอาจเปนคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับ              
คําทับศัพทมาประกอบกันก็ได   คําประสมที่พบในหนังสือนี้สวนหนึ่งใชเรียกสิ่งใหม ๆ และ
ความคิดใหม ๆ ที่รับมาจากตางประเทศ เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาการสมัยใหม โดย
มีการนําคําภาษาอังกฤษมาประกอบกับคําไทยเพื่อใชเรียกสิ่งเหลานี้
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    1.3  การใชคําซอน
     คําซอนเกิดจากวิธีการสรางคําอยางหนึ่ง เพื่อทําใหมีคําในภาษาเพิ่มขึ้นและทําใหเกิด

ความไพเราะในการใชภาษา มีผูศึกษาเรื่องคําซอนไว ดังนี้

พระยาอนุมานราชธน ไดกลาวถึงคําซอนไววา
ภาษาไทยมีคําควบคู คือ เอาคําสองคํามารวมกันแตมีความหมายเทาเดิม

 หรือมีความหมายแผกเพี้ยนจากเดิมไปบาง คําชนิดนี้มีอยูในภาษาไทยเปนจํานวนมาก
และมีลักษณะ  ตาง ๆ กัน จนอาจกลาวไดวา คําซอนชนิดนี้ลางทีก็เรียกวาคําไวพจนผสม
(Synonpmous compound) คําซอน คือ เอาคําเต็มสองคําซึ่งตางเสียงแตมีความหมาย
เหมือนหรือคลายคลึง  กัน มาควบใหซอนกัน เชน ใหญโต  เล็กนอย  รักใคร  หยาบคาย

            บานเรือน  เรือแพ  ไรนา หยาบชา  คําควบคูเหลานี้แตละคูเปนคําไทยเดิมมีความหมาย
เหมือนหรือละมายคลายกันที่นําเอามาควบเขาคูกันสวนใหญเพื่อไขความในอีกคําหนึ่ง

            ใหชัดข้ึน…. คําท่ีซอนกันเปนคูก็มี  เชน อิ่มหมีพีมัน   เกี่ยวดองหนองยุง
            เก็บหอมรอมริบ  ติดสอยหอยตาม  บนบานสานกลาว    พูดจาวาขาน   ถาคําหนึ่งเปน

ภาษาตางประเทศมีสองพยางค เมื่อซอนกบัคําไทย ก็ตองซอนสองคําเพื่อถวงเสียง
            ใหเทากัน และเพื่อความไพเราะสละสลวยของเสียงคําตอนกลางสองคํามักมีเสียง

สัมผัสกัน เชน  เรือแพนาวา  กระโดดโลดเตน  มุงมาดปรารถนา  หวยหนองคลองบึง
            เหาะเหินเดินฟา38

กาญจนา  นาคสกุล ไดกลาวถึงคําซอน ซ่ึงเรียกวา คําเสริมซอน ไววา
คําเสริมซอนใชเรียกเฉพาะเมื่อความหมายของคําท่ีมาเขาคูกันเหมือนกัน

           เทานั้น และคําเสริมซอนสวนใหญจะเปนคําคูซึ่งสวนหนึ่งเปนคําภาษาตางประเทศ
           หรือตางถิ่นคําตั้งและสวนขยายจึงชวยอธิบายความหมายของกันและกัน วิธีการ
           ซอนคําเพื่ออธิบายความหมายของคํานี้ จะเปนการเสริมซอนดวยคําท่ีมีความหมาย
           เดียวกับคําตั้ง  เชน เฆี่ยนตี  เหนี่ยวรั้ง   ข้ีเกียจข้ีคราน  ผิวพรรณ  ทรัพยสิน
           การเสริมซอนดวยคําซึ่งมีท่ีใชเฉพาะเมื่อตองการเนนความหมายของคําตั้ง  เชน
          ยาวเฟอย   รอนจี๋  ตรงแหนว   ขาวจวก  และการเสริมซอนดวยวลีซึ่งเปนวิเศษวลี
          พบ 2 ประเภท คือ ใชขยายคํากริยา  เชน นอนใหหลับ   ยอใหสั้น   บอกใหทราบ

                                                          
38พระยาอนุมานราชธน, นิรุกติศาสตร, (กรุงเทพฯ : คลังวิทยา,  2522), 253-255.
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         มองใหเห็น  และเปนขอความท่ีเปนแบบหรือคําอางอิง  เชน คิดในใจ  เด็กอมมือ
          แพงหูฉี่  ข้ีเกียจสันหลังยาว39

ราตรี  ธันวารชร  ไดศึกษาลักษณะของการซอนคําไววา
การซอนคํา หมายถึง การนําคําหรือกลุมคําตั้งแต 2 หนวย***ข้ึนไปมาเรียงตอกัน

          โดยแตละหนวยนั้นมีความสัมพันธทางดานความหมาย และเมื่อรวมหนวยตามความ
          สัมพันธดานความหมายแลวจะกลายเปนคําหรือกลุมคําเดียวกันซึ่งจะทําหนาท่ีในภาษา
          อยางเดียวกัน หนวยท่ีนํามาเรียงตอกันนั้นจะมีความหมายประจําคําท่ีอาจสัมพันธกันได
          เปนอยางใดอยางหนึ่ง กลาวคือ ความหมายเหมือนกัน หมายความวา คําหรือกลุมคําแตละ
          หนวยท่ีนํามาซอนกันนั้นมีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนอยางเดียวกัน   ความหมาย
          คลายคลึงกัน  หมายความวา คําหรือกลุมคําท่ีนํามาซอนกันนั้นมีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
         ท่ีมีลักษณะใกลเคียง  คลายคลึงกันหรือรวมกันมากพอที่จะจัดรวมเขาเปนพวกหรือกลุม
          เดียวกันได และความหมายตรงกันขาม  หมายความวา คําหรือกลุมคําท่ีนํามาซอนกันนั้น
          มีความหมายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งลักษณะเปนคนละพวก คนละฝายตรงกันขาม40

ในวิทยานิพนธนี้  คําซอน หมายถึง คําที่ประกอบดวยหนวยอิสระตั้งแต  2 หนวยคําขึ้นไป
มาซอนกัน  โดยแตละหนวยคําเปนคําหรือกลุมคําที่มีความหมายเหมือนกัน  คลายคลึงกันหรือ   
ตรงขามกันนํามาซอนกัน  ซ่ึงเปนการซอนเพื่อความหมายเทานั้น

ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา การใชคําซอนในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ใชเพื่ออธิบาย
ลักษณะตาง ๆ ซ่ึงเปนการขยายความหรือย้ําในสวนของรายละเอียดและเนื้อหา ทําใหผูอานเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น   สามารถแบงคําซอนได 2 ลักษณะ คือ

                                                          
39กาญจนา  นาคสกุล, “แบบการเสริมสรอยในภาษาไทยและเขมร,”  วารสารภาษาและ

วรรณคดีไทย 14 (ธันวาคม 2540): 6.
                *** หนวย หมายถึง คําหรือวลีที่นํามาเรียงตอกัน ถาเปนคําจะมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดัง
นี้  คือ อาจเปนคํามูลหรือคําที่สรางแลว เชน คํากรอน  คําแผลง  คําซอน หรือคําซ้ําก็ได และถาเปน
วลีจะมีลักษณะเปนนามวลี กริยาวลี วิเศษณวลี  คุณศัพทวลี หรือบุพบทวลีก็ได  โดยคําหรือกลุมคํา
ดังกลาว จะมีกี่พยางคก็ได

40ราตรี  ธันวารชร, “การศึกษาการซอนคําในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษร-
 ศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), 20-24.
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1. คําซอนที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน
2. คําซอนที่มีความหมายตรงกันขาม

1.  คําซอนท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน  สามารถแบงได ดังนี้
     1.1 คําซอนที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนคํา 
ทุกหนวย  มี 8 ลักษณะ ดังนี้

1.1.1 คําซอน 2 หนวย
1.1.2 คําซอน 3 หนวย
1.1.3 คําซอน 4 หนวย
1.1.4 คําซอน 5 หนวย
1.1.5 คําซอน 6  หนวย
1.1.6 คําซอน 7 หนวย
1.1.7 คําซอน 8 หนวย

     1.2 คําซอนที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุม
คําทุกหนวย  มี 2 ลักษณะ ดังนี้
              1.2.1 คําซอนที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคํา 2 หนวย ที่มีการซ้ําคํา
              1.2.2 คําซอนที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคํา 2 หนวย ที่มีการซอนซ้ํา

    1.1 คําซอนที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนคําทุก
หนวย

       1.1.1 คําซอน  2 หนวย  การนําคําเดี่ยว 2 หนวยที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกันมาซอนกัน  เชน

หนวยที่ 1
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 2
(คําเดี่ยว)

ประกาศ โฆษณา
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     อาณาประชาราษฎรทั้งหลายก็มีความเปนอิศรภาพแกตัวขึ้นมาก จนมีโอกาศแสดง
ความเห็นของตนโดยเรียบเรียงแตงเปนหนังสือวินิจฉัยความเปนไป ในทางราชการรักษา
บานเมือง ความประพฤติดีและชั่วของขาราชการบาง และความประพฤติดีช่ัวของอาณา
ประชาราษฎรบาง แลวเอาออกประกาศ/โฆษณา

(พระราชกําหนดลักษณหมิ่นประมาทดวยการพูดฤๅเขียนถอยคําเท็จออกมาโฆษณาการ        
รัตนโกสินทรศก  ๑๑๕  เลมที่ ๑๖  แผนที่ ๒ วันที่ ๙ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ นา ๑๘)

     ถาผูใดทําดวงตราชั้นสูงกวายศดวงตราที่ตัวไดปลอมใช  ก็จะใหปรับไหมเปน      
ขอเลมิดตามศักดินาใหแกโจทย ฤๅผูหนึ่งผูใด นอกจากผูที่ไดรับพระราชทานตรา       
เครื่องราชอิศริยยศนั้น หามมิใหทําดวงตราเทียม/ปลอมแตงเปนอันขาดทีเดียว

( ประกาศตราความชอบ เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๑๔ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๑๒ ค่ํา ปจอฉศก 
๑๒๓๖ แผนที่ ๑๓ นา ๑๑๙)

  อนึ่งมีกฎใหไว แกผูพิจารณาทั้งปวง ถามีตราเบิกคูความแลความยังมิสําเร็จกอน อยา
ใหเบิกคูความนั้นไป เมื่อใดมีราชการรณรง/สงคราม แลใหเบิกไปโดยเสด็จ จึ่งใหเบิกไป

(กฎสามสิบหกขอ  เลมที่ ๔ นําเบอร ๒๘๕ วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๓ ค่ํา ปฉลูนพศก 
๑๒๓๙  แผนที่ ๓๖ นา ๒๙๒ )

     ….ถาหากเปนขึ้นตองรีบเยียวยาแกไขโดยทันที อยาใหทอด/ทิ้งชาไวเปนอันขาด
(ประกาศตักเตือนแลแนะนําวิธีปองกันอหิวาตกโรค เลม ๒๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๑๒๙ 

นา ๒๘๗๖)

     กอมมิตตีไดคิดจัดการตั้งโรงพยาบาล เปดรับรักษา/พยาบาล คนไขไดแลวในบัดนี้
สองตําบล

(ประกาศตั้งกรมพยาบาล  เลมที่ ๕ แผนที่ ๔๐  วันอังคาร เดือนอาย แรมสิบสี่ค่ํา ปชวด
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๓๔๒ นา ๓๔๒)

     …..ถาไมมีเงินไปเสียตามกําหนด เจาพนักงานมีอํานาจที่จะเกาะ/กุมมาบังคับให
เสียเงิน และเมื่อถึงตองเกาะ/กุมใหเจาพนักงานมีอํานาจที่จะเรียกเงินคาเกาะอีกครั้งละ ๑
บาท
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(พระราชบัญญัติเพิ่มเติมวิธีเก็บภาษีไรยาสูบ รัตนโกสินทรศก ๑๑๙  เลม ๒๑ แผนที่ ๑๑
วันที่ ๑๒ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓  หนา  ๑๕๙)

….การแหงซึ่งเรียกวาการเฉลิมพระสุพรรณบัตรบางพระราชทานโดยการตาม       
ธรรมเนียม คือ มีสวดมนตเล้ียงพระสรงอยางตั้งกรมบางมีตัวอยางตาง ๆ  สืบมาเปน        
อันมาก แตในบางครั้งบางคราวซึ่งมีเหตุขัดของเริด/คางไป มิไดรับพระสุพรรณบัตรเฉลิม
พระนาม

(ประกาศการสมโภชในงานรับพระสุพรรณบัตร เลม ๘ แผน ๓๙  วันที่ ๒๗ ธันวาคม       
รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐ นา ๓๕๐)

1.1.2 คําซอน  3 หนวย  การนําคําเดี่ยว 3 หนวยที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกันมาซอนกัน เชน

หนวยที่ 1
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 2
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 3
(คําเดี่ยว)

แล ดู เห็น

    จีนเทงหยงแล/ดู/เห็นเพลิงติดขึ้นที่หลังคาโรงแถวริมเรือนบรรทุกน้ํามันซึ่งจอดอยู
เพลิงติดลามไหมเรือนโรงราษฎรแลตึก

(ขาวเพลิงไหม เลม ๒๓ แผน ๓  วันที่ ๑๕ เมษายน  รัตนโกสินทร ศก ๑๒๕ หนา ๖๖)

          …ถึงกระนั้นลางคนยากจนไมมีทรัพยสินเยา/เรือน/เคหา บุตรภรรยาซึ่งเปนที่
หวงไย  อาไลย แลเหนวาชาติสกูลตัวก็ตํา พาหนะเปนกําลังก็ไมมี สติปญญาตัวก็นอย….

(ประกาศสงกรานตปชวดอัฐศก เลมที่ ๓ นําเบอร ๑ วันอาทิตย เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ํา ปชวดยัง
เปนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑ นา ๗)

     การที่ชําระ/ฟอก/ซักผูตองหาวาเปนโจรผูราย  ดวยอาญาตามจารีตนครบาลนั้น แม
ในพระราชกําหนดกฎหมายมีขอความจํากัดไวเปนหลายประการ…

(พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูราย ตามจารีตนครบาล เลม ๑๓  เพิ่มแผนที่ ๔๘
วันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ นา ๕๗๔)
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     ดวยพระองคเจาอุณากรรณองคนี้ เปนพระเจาลูกเธอไดทรงใชสอยสนิทชิดชอบ      
พระราชอัทธยาไสย ในพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว เพราะฉะนั้นพระบาท-      
สมเดจพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึ่งไดทรงระฦกถึงพระเดชพระคุณโดยทางกะตัญู       
ในสมเดจพระบรมชนกนารถ ซ่ึงเสดจสวรรคต/ลวง/ลับไปแลว ในกาลกอนนั้น

(การพระศพ พระเจานองยาเธอพระองคเจาอุณากรรณ เลมที่ ๔ นําเบอร ๕๗ วันอาทิตย
เดือน ๖ แรม ๙ ค่ํา ปฉลูนพศก  ๑๒๓๙ แผนที่ ๘ นา ๕๘)

  …..จึ่งทรงพระราชดําริหเหนวา เมื่อเลิกตลาดเปลี่ยนเรียกเปนภาษี เรือนโรงรานตึก
แพที่ไวสินคา แลใหเชาตั้งบอนเลนเบี้ยตาง ๆ มาหลายปก็ไมสูมีความเฉลาะ/วิวาท/ถุมเถียง
กัน

(ประกาศภาษีเรือ เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๕๗ วันอาทิตย เดือน  ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ํา ปจอฉศก
๑๒๓๖ แผนที่ ๒๗  นา ๒๖๐ )

  คดีของราษฎรซึ่งเกี่ยวของซึ่งกันแลกัน อยูตามโรงศาลตาง ๆ ทั้งปวงนั้นมีมากขึ้นทุก
วัน เพราะอาไศรยราษฎรพลเมือง มีการคาขายเกี่ยว/ของ/พัวพัน ถึงกันมากขึ้น

(ประกาศตั้งกระทรวงยุติธรรม เลม ๙  แผนที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๕

๑๑๑  นา ๙)

1.1.3 คําซอน  4 หนวย การนําคําเดี่ยว 4 หนวย ที่มีความหมายเหมือนกันหรือ
คลายคลึงกันมาซอนกัน  เชน
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หนวยที่ 1
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 2
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 3
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 4
(คําเดี่ยว)

ไกล ชิด ติด เนื่อง

     ทาวเพี้ยนายหมวดเมืองศรีทันดร  เมืองเดชอุดม…ภาครอบครัวตัวเลขสมัครมาตั้ง
บานเรือน ทําราชการอยูณเมืองนครจําปาศักดิ์ที่ตั้งบานเรือนอยูตามภูมลําเนาเดิม ซ่ึง     
ไกล/ชิด/ติด/เนื่องกับเมืองนครจําปาศักดิ์ก็มีบาง…

(ขาวราชการในพระบรมมหาราชวัง เลมที่ ๒ นําเบอร ๗๓ วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ๒ ค่ํา
ปกุนสัปตศก  ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๐ นา ๗๗)

     …ฝายใจคนจําพวกที่มีสันดานเคยตัว ในการชั่วใชทาษหาอํานาจในการกดขี่นั้น  ก็
จะนึกพร่ัน/หวั่น/หวาด/กลัว  ทาษจะสูญหมดไปโดยเรวนั้น จงเฃาใจใหชัดเถิด..

(ประกาศกระเษียรอายุลูกทาษลูกไทย เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๑๕ วันอาทิตย เดือน ๑๑ ขึ้น ๘
ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖  แผนที่ ๒๓ นา ๒๑๙)

  ผูคุมทูลกรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศวา อายแดงออกกั้น/กาง/ขัด/ขวางอายไวไว
อายไวจึ่งหนีไปได

(รายงานศาลรับสั่ง ชําระความฎีกาเกงวรเทพยสถาน เลมที่ ๓ นําเบอร ๖๕ วันอาทิตย
เดือน ๖ แรม ๑๔ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๙ นา ๗๐)

   …อธิบดีกรมตรวจตองเอาใจใสใหการแลวเร็วพลัน  อยาใหเนิ่น/ชา/เฉื่อย/แฉะได
การกําหนดวันผัดรอตรวจฤๅนัดหมายฉันใด  ตองใชจดเปนหนังสือสลักหลังไวในใบขอ
ใหตรวจเปนสําคัญ

(พระราชบัญญัติกรมตรวจ ๑๖ มาตรา  เลม ๗  แผนที่ ๔๙ วันที่ ๘ มีนาคม                         
รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๔๔๐ นา  ๔๔๓)

  ….แลไวซเปรสิเดนแลเปนผูจดหมายเรื่องราวในการปฤกษา แลคําสปซตาง ๆ
เรียบเรียงใหเปนเรียงความตามที่ไดเหนไดยินไดฟง ในที่ปฤกษาใหเรียบรอยชัดเจน อยา
ดัด/เปล่ียน/เพี้ยน/แปลง ใหผิดจากขอความปฤกษาจงทุกขอ
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(พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผนดิน เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๔๖    
วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๖ นา ๑๔๘)

1.1.4  คําซอน 5 หนวย การนําคําเดี่ยว 5 หนวยหรือคําประสมในบางหนวยที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาซอนกัน เชน

หนวยที่ 1
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 2
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 3
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 4
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 5
   (คําเดี่ยว/ คําประสม)

ถนน หน ทาง ซอก กรอก

 อนึ่งการเลนเปนแตเดกเลนกันตามภาษาเดกนั้นใหเปนที่กีดขวางถนน/หน/ทาง/ซอก/
กรอกลําบากแกคนเดินไปมา แลคนฃี่มาขี่รถทั่วกันนั้น

(ประกาศเดกหามมิใหเลนการพนันตาง ๆ  เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๙๗ วันอาทิตย เดือน ๑๐ แรม
๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๒๑ นา ๑๙๗)

     …ขาหลวงไปทําการไมสําเรจได โดยเรว ขัดฃองดวยเหตุตาง ๆ บาง จึ่งทรง
พระราชดําริหวาทานเสนาบดี ซ่ึงเปนเจาฃองกรมทั้ง ๒ นี้เปนที่ยําเยง/เกรง/ฃาม/เคารพ/
นับถือของเจาเมืองกรมการราษฎร จะไดจัดการสําเรจประโยชนใหราษฎรมีความศุขได
ตอไป

(วาดวยเจาพระยารัตนบดินทร และเจาพระยาพลเทพ ออกไปหัวเมือง เลมที่ ๔  แผนที่ ๒๓
วันเสาร เดือนสิบ แรมแปดค่ํา ปกุนนพศก ๑๒๔๙  นําเบอร ๑๘๐ นา ๑๘๙)

  ถาเสนาบดีทําผิดราชการ เจาพนักงานผูใหญทัก/ทวง/วา/กลาว/ตักเตือนแลวมิฟง  ก็
ใหนําความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณา….

(พระราชบัญญัติพระธรรมนูญนาที่ราชการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลมที่ ๔     แผน
ที่ ๓๒  วันที่ ๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ นําเบอร ๒๗๙ นา ๒๙๐ )

     มาตราหนึ่งโจรลวง/ลัก/ฉก/ฉวย/ตีชิง แลโจรประการใด ๆ ก็ดี  มีพวกเพื่อนไปลัก
ทรัพยส่ิงของ…..
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(ลักษณโจร เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๐๑  วันอาทิตย เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘
แผนที่ ๒๖ นา ๒๐๗)

    ประการหนึ่งเรือน/โรง/ราน/พะเพิง/พาไล41ที่กําบังดวยแผงและไมขัดแตะหรือ
ใบไม  อันตั้งอยูริมถนนหนทางนั้น ก็ทําใหถนนหนทางเสียระเบียบเรียบรอยแลรกรุงรัง

(ประกาศจัดการสอาดในจังหวัดพระนคร เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๘ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม
รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๘๓ )

1.1.5 คําซอน  6 หนวย การนําคําเดี่ยว 6  หนวยหรือคําประสมในบางหนวยที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาซอนกัน เชน

หนวยที่ 1
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 2
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 3
(คําเดี่ยว/
คําประสม)

หนวยที่ 4
(คําเดี่ยว/
คําประสม)

หนวยที่ 5
(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 6
(คําเดี่ยว)

ฟน แทง ทุบ ถอง ชก ตี

     ….ถาผูใดมิไดทําตาม ทนงองอาจคุมพวกพองไปถึงบานทานก็ดี  เกาะกุมเอาทาน
มายังบานยังเรือนสฐานแหงใด ๆ  ฟน/แทง/ทุบ/ถอง/ชก/ตีทานตาย ใหฆาคนรายตกไป
ตามกัน

(ลักษณโจร เลมที่ ๓ นําเบอร ๒๐๑ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๖ 
นา ๒๐๘)

     …แลราษฎรไทยจีนแลคนตางประเทศ ซ่ึงอยูณแขวงกรุงเทพฯ ใหทราบทั่วกัน ดวย
โจรผูรายชก/ชิง/วิ่งราว/ฉก/ลัก/ลวง เรือลักเรือในแขวงกรุงเทพฯ ก็มีเนือง ๆ มากขึ้นกวาแต
กอน

                                                          
41พะเพิง หมายถึง เพิงที่ตอประกับดานสกัดของเรือน  สวนพะไลนั้น หมายถึง เรือนหรือ

เพิงโถง ตอจากเรือนเดิมหรืออยูในบริเวณของเรือนเดิม ใชเปนที่นั่งเลนหรือประโยชนอ่ืน ๆ ซ่ึง
ไมใชหองนอน, พาไลก็วา
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(ประกาศใหราษฎรเจาฃองเรือรูทั่วกัน เลมที่  ๔ นําเบอร ๔๙ วันอาทิตย เดือน ๖ แรม ๒ ค่ํา 
ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๗ นา ๔๙)

     …แลนาที่ของกองจับนั้นจะตองเปนผูไตสวนสืบจับแลบังคับผูรักษาเมืองกรมการ
ใหสืบจับเอาตัวผูที่เปนหัวนานายกองซองสุมโจรผูราย แลผูรายที่เคยลงมือ   ปลน/แยง/ตี
ชิง/วิ่งราว/ลัก/ลวง แลหัวไมที่มีช่ือมีฝมือในการยิงฟนแทง อันเที่ยวกระทําการรายแก
ราษฎรในหัวเมืองตาง ๆ ทั่วทุกตําบล

(ขอบังคับสําหรับขาหลวงจับกองชําระโจรผูรายหัวเมืองฝายตวันออกแลฝายเหนือ  เลมที่
๘  แผนที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ นา ๑๐๑)

1.1.6 คําซอน 7 หนวย การนําคําเดี่ยว 7 หนวยหรือคําประสมในบางหนวยที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาซอนกัน  พบเพียงตัวอยางเดียว คือ

….คือราษฎรผูมีสันดานทุจริตไมไดคิดทํามาหากิน เล้ียงชีพโดยชอบธรรม
ประพฤติการโจรกรรมปลน/สดม/ฉก/ลัก/ชวง/ชิง/วิ่งราว เอาทรัพยส่ิงของผูอ่ืนมาไดแลว
เอาไปจํานําไดเงินโดยงายโดยสดวก

(พระราชบัญญัติโรงจํานํา รัตนโกสินทร ๑๑๔ พระราชดําริห เลมที่ ๑๒ แผนที่ ๔๔ วันที่
๒๒ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๔ นา ๔๑๙)

1.1.7   คําซอน 8 หนวย   การนําคําเดี่ยว 8 หนวยหรือคําประสมในบางหนวยที่มี
ความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมาซอนกัน  พบเพียง  2 ตัวอยาง คือ

หนวยที่
1

(คําเดี่ยว)

หนวยที่
2

(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 3
(คําเดี่ยว/
คําประสม)

หนวยที่
4

(คําเดี่ยว)

หนวยที่
5

(คําเดี่ยว)

หนวยที่ 6
(คําเดี่ยว/
คําประสม)

หนวยที่
7

(คําเดี่ยว)

หนวยที่
8

(คําเดี่ยว)
ชก ชิง วิ่งราว ปลน สดม ยองเบา ฆา ฟน

  พระบาทสมเดจพระ เจ าอยูหั ว  สมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ                        
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชดําริหวา อายผูรายคบหากันเปนพวกเปนเหลา เที่ยว
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ชก/ชิง/วิ่งราว/ปลน/สดม/ยองเบา/ฆา/ฟนกันตายในกรุงเทพฯ แลหัวเมืองชุกชุมเปน       อัน
มาก

(ประกาศเรื่องผูราย  เลมที่ ๑ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๑๔ ค่ํา ปจอฉศก  ๑๒๓๖ แผนที่ ๙
นา ๘๓)

 ….หามมิใหนายทหารแลทหารหยิบ/ฉวย /ปด/บัง/ซอน/เหนบ/ลัก/ขโมย          
ส่ิงฃอง ๆ ผูที่ตองเพลิงไหมแลเรือนใกลเคียง

(กฎหมายสําหรับกรมทหารดับเพลิง เลมที่ ๓ นําเบอร  ๔๑ วันอาทิตย เดือน ๖ ขึ้น ๘ ค่ํา ป
ชวดอัฐศก ๑๒๓๘  แผนที่ ๖ นา ๔๓)

1.2  คําซอนที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคํา
ทุกหนวย

         1.2.1  คําซอนที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคํา 2 หนวย ที่มีการซ้ําคํา  คําซอนที่มี
การซ้ําคํานี้ คือ มีซํ้าคําที่ 1 กับคําที่ 3 โดยกลุมคําทั้งสองนี้มีความหมายเหมือนหรือคลายคลึงกัน
เชน

   ….บางแหงเปนที่ประชุมชนเปนบาน/เปนเมืองใหญโต ดังเชนเมืองสงขลาเปน    ตัว
อยางระเบียบการศุขาภิบาลในทองที่ทั้งสองอยางนี้จะใชแบบอยางเดียวกันไมได

(พระราชบัญญัติจัดการศุขาภิบาล ตามหัวเมือง ร,ศ, ๑๒๗ เลม ๒๕ แผนที่ ๒๔ วันที่ ๑๓
กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ หนา ๖๖๘)

    มาตรา ๑๙ มาดเรือโกลนยังไมไดเบิกปากฤๅเบิกปากมาแลว แตยังมิไดลงกง/ลง
กระทง42ฤๅลงกระทงปา43มาก็ดี  ยาวตั้งแตเจ็ดวาลงมา ใหเรียกภาษีจากเจาของผูขาย

(พระราชบัญญัติพิกัดภาษีภายใน รัตนโกสินทรศก ๑๑๑ เลมที่ ๑๐  แผนที่ ๕ วันที่ ๓๐
เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๒ นา ๔๙)

      ใหปดตั๋วตราไปรสนียจงทุกฉบับ ตามพิกัดอัตราขางลางนี้ แลอยาไดเอาอัฐ/
เอาเงินทิ้งลงกับหนังสือในตูหนังสือไปรสนียแลวจดวาไดทิ้งอัฐ/ทิ้งเงินแลวเปนอันขาด

                                                          
42กง หมายถึง ไมรูปโคงที่ตั้งเปนโครงเรือ   สวนกระทงนั้น หมายถึง ไมกระดานที่ยึดกราบ

เรือพาดแคมเรือทั้ง 2 ขาง เปนตอน ๆ
43กระทงปา  หมายถึง  ไมพาดปากมาดเรือโกลนชั่วคราว
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(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข เตือนผูใชหนังสือไปรสนีย เลม ๗  แผนที่ ๙ วันที่ ๑
มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๘๓ นา ๙๑)

      ถาเจาภาษีจะเรียกภาษีกอไมไผสีสุกแตราษฎรรายใด ก็ใหเรียกภาษีแตโดยสัจ/
โดยธรรมอยาใหผิดจากพิกัด

(ประกาศภาษีกอไมไผสีสุก เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๙๓ วันอาทิตย เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔๙ นา ๓๙๔)

   ถาจะหลบเลี่ยวไมเฃาใกล/เฃาเคียง ชางราย เสือราย สัตวราย แลไมฃ้ึนไมสูง ไมวาย
น้ําฦก ไมแลนเรือเลกออกเทลฦก ไมเฃาปา/เฃาดง  เฃาศึก/เฃาสงคราม แลการชกตีฟนแทง
กับผูอ่ืน….

(ประกาศสงกรานตปชวดอัฐศก  เลมที่ ๓  นําเบอร ๑ วันอาทิตย เดือน ๕ ขึ้น  ๒ ค่ํา ปชวด
ยังเปนสัปตศก ๑๒๓๗  แผนที่ ๑  นา ๘)

    ถาพบปะสิ่งของที่มีตราแผนดินซึ่งซื้อขายใชสอย  ตามหาง/ ตามราน   ตามบาน/
ตามเรือน ที่มิไดรับอนุญาตฤๅเปนของใชราชการฤๅของที่ไดรับพระราชทานเพลิง ก็ให
บอกใหเจาของทําลายดวงตราแผนดินนั้นเสีย แลหามอยาใหซ้ือขายใชสอยสืบไป

(พระราชบัญญัติใชตราแผนดิน เลมที่ ๖ แผนที่ ๔ วันที่ ๒๘ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๘

๑๐๘ นําเบอร ๒๗ นา ๓๑)

    1.2.2 คําซอนที่ประกอบดวยหนวยที่เปน กลุมคํา 2 หนวยที่มีการซอนซ้ํากัน
หมายความวา คําซอน 2 หนวยที่มีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน เมื่อนํามาซอนกันแลวจะ
กลาวซ้ํา  เชน

        เคานซิลก็ตองมีอํานาถที่จะขัดฃวาง ปฤกษาการบังคับตามซึ่งเหนชอบโดยยุติธรรม
อยาใหคด ๆ โกง ๆ  ตอพระเจาแผนดินไดเหมือนกัน คือการใด ๆ ซ่ึงเปนอยูแลวก็ดี ฤๅการ
ที่จะมีผูติดตอไปภายนา เคานซิลก็ตองมีอํานาทจะตรวจดูการขอนั้น

(ประกาศการในที่ปฤกษาราชการแผนดิน เลมที่ ๑ วันจันทร เดือน ๘ ขึ้น ๙ ค่ํา ปจอฉศก
๑๒๓๖  แผนที่ ๖  นา ๔๖ )
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   …เกิดโจรผูรายปลนสดมฟนแทงยิงกันตายชุกชุมขึ้นกวาแตกอนตั้งมั่วสุมประชุม
เปนหมู ๆ เหลา ๆ  คนที่รุนหนุมขึ้นก็มักจะเขาเปนโจรผูรายตามกันไป ไมตั้งทํามาหากิน
โดยสุจริตมีโดยมาก

(ประกาศในการจับโจรผูราย หามมิใหราษฎรหวาดหวั่น เลมที่ ๗ แผนที่ ๔๗ วันที่ ๒๒
กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๐๙ นําเบอร ๔๒๒ นา ๔๒๖)

   …จากเมืองการุตยอนทางที่เสด็จมาแลวกลับขึ้นมาหยุดพักตามสเตชั่นสองสามแหง ๆ
ละ เล็ก ๆ นอย ๆ  ตามระยะทางรถ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองตางประเทศ  เลมที่ ๑๓  แผนที่ ๑๕ วันที่ ๑๒
กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ นา ๑๕๘)

2. คําซอนท่ีมีความหมายตรงขามกัน
      2.1 คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนคําทุกหนวย
      2.2 คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคําทุกหนวย

      2.1 คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนคําทุกหนวย
โดยนําคําเดี่ยวหรือคาํผสาน 2 หนวยที่มีความหมายตรงขามกันมาซอนกัน เชน

….อีกประการหนึ่งเมื่อเกิดเพลิงไหมบานเรือนในทองที่สําเพ็งขึ้นครั้งไร เพลิงก็ติดลุก
ลามเนื่องกันไป เปนเพลิงใหญเกือบจะทุกคราว เพราะเหตุวาเหยาเรือนที่ปลูกอยูติดชิด
แนนอัดกันหนทางเขา/ออกมีอยูแตนอย

(ประกาศตัดถนนในที่เพลิงไหม ตําบลศาลเจาเกาทองที่อําเภอสําเพ็ง เลม ๒๓ แผนที่ ๓
วันที่ ๑๕ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ หนา ๕๒)

  ….และการหาสัตวน้ําในทองที่อําเภอหนองหลวงแลอําเภอแมกลองในแขวงเมือง
อุไทยธานี  เปนการอัตคัดขัดสนกันดารมากไมบริบูรณ เหมือนในทองที่อําเภออื่น ราษฎร
ทําไดแตพอบริโภคเล้ียงชีพของตน   หาถึงแกซ้ือ/ขายแลกเปลี่ยนเปนประโยชนไม
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(ประกาศยกเลิกการเก็บเงินคานาสมภักศรแลอากรคาน้ําในอําเภอหนองหลวงแลอําเภอ
แมกลองแขวงเมืองอุไทยธานี  เลม ๒๐ แผนที่ ๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒
หนา ๙๒)

….พันจันนุมาศจัดเรือไสดอกไมเพลิงตาง ๆ ไปจับทุนอยูตรงนาเรือบันลังกแปด
ตํารวจฝพายจัดเรือใสผาปาบันดาศักดิ์ ๘ กระจาดไปจับทุนอยู ที่กระจาดผาปามีผาสบง
โคมแกวของบริโภคคาว/หวานครบทุกอยาง เงินหลวงพระราชทานกระจากละกึ่งตาํลึง

(การฉลองไตรยปแลลอยพระประทีป เลมที่ ๓ นําเบอร ๒๐๕ วันอาทิตย เดือน ๑๒ แรม
๑๑ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๓๔ นา ๒๖๖)

…เพราะฉนั้นขาพเจาขอขอบใจ ทานที่ไดรับราชกิจจานุเบกษา แลกระทรวงตาง ๆ ที่
ไดสงขาวมาลงพิมพ ทําใหราชกิจจานุเบกษาไดแพรหลาย  มีผูรับมากขึ้นกวาแตกอน ทาน
ผูดีทั้งหลายที่อยากทราบราชกิจนอย/ใหญก็มากขึ้นดวย

(ความยินดีที่สุดปของราชกิจจานุเบกษา ในร,ศ, ๑๑๒  เลม ๑๐ แผนที่ ๕๒ วันที่ ๒๕
มีนาคม รัตนโกสินทรศก๒๖  ๑๑๒)

…. ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตัดแยกลงที่ฝงแมน้ํา สมควรจะตัดถนนในที่
เพลิงไหมตําบลถนนราชวงษ  เชื่อมกันกับถนนจักรวรรดิ์เพื่อจะไดเปนความสดวกของ
มหาชนที่จะเดินไป/มาคาขายในทําเลนี้  และมีทาทางจะไดจัดการศุขาภิบาล…

(ประกาศตัดถนนในที่เพลิงไหมตําบลถนนราชวงษทองที่อําเภอสําเพ็ง เลม ๒๔          แผน
เพิ่มเติม วันที่ ๙ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๒๔๙)

  ผูซ่ึงจะถวายหนังสือเขาไปขางใน มักจะสงหนังสือในเวลาบาย ๓ โมง ๔ โมง ซ่ึงเปน
เวลาเสดจพระราชดําเนินออกขุนนางโดยมาก  เมื่อไดทรงรับแลวไมทรงทราบวาจะเปน
การเรว/การชา การรอน/การเยน
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(ประกาศเรื่องถวายหนังสือ  เลมที่ ๑   แผนที่ ๓  วันอาทิตย เดือนยี่ แรมสิบเอจค่ํา ปจอฉศก
๑๒๔๖  นําเบอร ๑๖  นา ๒๑)

  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศแกพระบรมวงษานุวงษ  ซ่ึงตั้งกรมแลว แลยัง
ไมไดตั้งกรมแลทานอรรคมหาเสนาบดีขาทูลอองธุลีพระบาท ผูใหญ/ผูนอย ฝายนา/
ฝายใน พระบรมมหาราชวัง พระราชวังบวรสถาน

(ประกาศเรื่องอากรสุรา  เลมที่ ๒ นําเบอร  ๗๓ วันอาทิตย  เดือน  ๗ แรม ๒  ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗  แผนที่ ๑๐   นา ๗๖)

2.2 คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคําทุกหนวย
       2.2.1 คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยหนวยที่เปนกลุมคํา          ทุก

หนวยที่มีการซ้ําคํา   คําซอนที่นํามาประกอบกันเปนกลุมคําที่มีความหมายตรงขามกัน โดยมีการซ้ํา
คําที่ 1 กับคําที่ 3  เชน

  คร้ันณวันเดือนสาม ปฃานสัมฤทธิศกปวยใหบวมมือ/บวมเทา มาจนณวันเดือนสี่ ขาง
ขึ้น อาการใหคล่ืนใหเหียน รับพระราชทานอาหารใหเวลาละถวยฝา ขนาดนอยบางครึ่ง
ถวยฝาฃนาดนอยบาง

(ขาวตาย เลมที่ ๖ นําเบอร ๔๙  วันอาทิตย เดือน ๖  ขึ้น ๑๔ ค่ํา ปเถาะเอกศก ๑๒๔๑
แผนที่ ๗  นา ๔๙ )

…คร้ันถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ ปวยเปนวรรณโรคภายใน
อาการใหสทานรอน/สทานหนาว  รับประทานอาหารไมใครได

(ขาวตาย เลมที่ ๖ แผนที่ ๔๐  วันที่ ๕ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๐๘ นําเบอร  ๓๔๖ นา
๓๔๙)

    ….ถาผูใดมิฟงยังขืนติดบอนเลนการพนันตาง ๆ อยางหนึ่งอยางใดก็ดี ลักลอบซอนเรน
เปนอุบายยักยายเพื่อจะเลนการพนันเสี่ยงเคราะหดีเคราะหราย     มีไดมีเสียไมวา
ทุนทรัพยมากแลนอย
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(ประกาศตาง ๆ สําหรับเมืองนครเชียงใหม เลมที่ ๑ แผนที่ ๗  เดือนสาม แรมเกาค่ํา ปวอก
ฉศก ๑๒๔๖  นําเบอร ๕๕ นา ๕๙ )

              2.2.2  คําซอนที่มีความหมายตรงขามกันที่ประกอบดวยกลุมคําทุกหนวยที่มี
การซอนซ้ํา   คําซอนที่เปนกลุมคํา 2 หนวยที่มีความหมายตรงขามกันเมื่อนํามาซอนกัน  มีการกลาว
ซํ้า  เชน

   ….ตอเมื่อไรไดแกตนรากตนหงาวคืออยาใหไพรเสียเงินสูง ๆ ต่ํา ๆ
มาก  ๆ  นอย ๆ  เฉลี่ยที่สูงมาหาที่ต่ํา เฉลี่ยที่ต่ําขึ้นไปหาที่สูง ใหเสมอนากัน

(วาดวยเร่ืองทาษ แลกระเษียรอายุ  เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๐๒ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๕ ค่ํา
ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๒ นา ๑๑๒)

  หามมิใหผูใดไปอางผิด ๆ ถูก ๆ จับกุมกัน ใหราษฎรไดความเดือดรอนเปนอันขาด ถา
ผูใดไปจับกุมทําใหราษฎรสดุงสเทือน จับตัวไดจะเอาตัวเปนโทษตามโทษานุโทษ

(ประกาศใหใชเงินเหรียนใหม  เลมที่ ๓ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย เดือน  ๗ ขึ้น ๑๓ ค่ํา ป
ชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๑๑ นา ๘๓)

   หมอชเลยศักมาดูวา เปนโรคกระไสกลอนประกอบยาใหฉัน อาการนั้นทรง ๆ ซุด ๆ
(ขาวตาย  เลมที่ ๓  นําเบอร  ๓๖๑  วันอาทิตย เดือน ๓ แรม ๖ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๙

แผนที่ ๔๖ นา ๓๖๓ )

 ….จึ่งใหเจาเบี้ยนายเงินแบงเงินในสารกรมธรรม มาลงเปนเงินคาตัว สวนลูกทาษ
มาตราที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕  นั้น ตอไปภายนาตัวทาษจะวางเงินไป ๆ มา ๆ  จะไดคิดราคา
กระเษียรอายุลูกทาษ     ขึ้น ๆ ลด ๆ  ใหถูกตองกันโดยงาย

(ประกาศลูกทาษ เลมที่ ๑  นําเบอร ๒๐๗  วันอาทิตย เดือน ๑๑ ขึ้นค่ํา ๑  ปจอฉศก ๑๒๓๖
แผนที่ ๒๒  นา ๒๐๘)

   ปลัดบาญชีกลาง ตองทําเรื่องราวช้ีแจงรายเงินในแผนดิน ซ่ึงจะเจริญขึ้นแลลดลงดวย
เหตุใด ๆ ใหจะแจงทุกอยาง  คือตองเอาใจใสสืบสวนดูใหถวนถ่ี เหมือนหนึ่งเงินภาษี      ผูก
ขาดภาษี  ฅอเวอนแมนตทําคานา ซ่ึงเปนรดูขึ้น ๆ ลง ๆ  ไมยั่งยืนเหมือนหนึ่งภาษีรังนก
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(คําอธิบายในหมวดมาตราที่ ๓  เลมที่ ๒ นําเบอร  ๓๓ วันอาทิตย เดือน ๖  ขึ้น ๑๒ ค่ํา
ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๕  นา ๓๕)

  อนึ่งตึกโรงรานที่จําหนายสินคานั้น ผูเปนเจาของตาง ๆ กัน สรางทําขึ้นไวแตกอน ๆ ก็
ส้ัน ๆ  ยาว ๆ  เล็ก ๆ ใหญ ๆ  ชํารุดทรุดโทรมไปเปนอันมาก  ไมหมดจดงดงามสมควรแก
บานเมือง

(ประกาศยกตึกแถว ถนนบํารุงเมือง แลถนนเฟองนครพระราชทานเจาของที่ เลม ๙     แผน
ที่  ๒๙ วันที่ ๑๖ ตุลาคม รัตนโกสินทรศก๒๕   ๑๑๑  นา ๒๔๐)

จากตัวอยางดังกลาวขางตนนี้ การใชคําซอนในหนังสือราชกิจจานุเบกษาไดนําคําที่มีความ
หมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน และคําที่มีความหมายตรงขามกันมาซอนกัน เพื่ออธิบายย้ําความ
ของเรื่องหรือเหตุการณที่ตองการประกาศใหประชาชนไดรับรู  ทําใหผูอานเขาใจเรื่องหรือขอความ
นั้นไดชัดเจนยิ่งขึ้น แมวาเรื่องที่นํามาลงในหนังสือนี้โดยมากจะเปนเรื่องเกี่ยวกับ     ขอกฎหมาย
หรือประกาศของทางราชการก็ตาม ผูอานก็สามารถเขาใจได เนื่องจากไดมีการ       ขยายความหรือ
เนนในสวนของรายละเอียดและเนื้อหา
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1.4  การใชคําซ้ํา
             คําซ้ํา คือ คําเดียวกันกลาวซ้ําสองครั้ง โดยใชเครื่องหมายไมยมกชวยในการกลาว

ซํ้าคํานั้น มีผูศึกษาเกี่ยวกับคําซ้ํา ดังนี้

บรรจบ พันธุเมธาไดกลาวถึงคําซ้ําไววา
คําซ้ํา คือ คําคําเดียวกันนํามากลาว  2 ครั้ง มีความหมายเนนหนักหรือบางที

ตางกันไปกับคําเดี่ยวเพียงคําเดียว จึงถือวาเปนคําสรางใหม มีความหมายใหมทํานอง
เดียวกับคําซอน …..และเพื่อใหรูวาคําท่ีกลาว 2 ครั้งนั้นเปนคําซ้ํา ไมใชคําเดี่ยว ๆ
เรียงกัน จึงตองคิดเครื่องหมายกํากับไว

ในภาษาไทยใชไมยมกแทนคําทายท่ีซ้ํากับคําตน ลักษณะของคําซ้ํา มีลักษณะ
ดังนี้

1. คําซ้ําท่ีซ้ําคํานาม แสดงพหูพจน บอกวานามนั้นมีจํานวนมากกวาหนึ่ง
เชน  เด็ก ๆ    หนุม ๆ  สาว ๆ

2. คําซ้ําท่ีซ้ําคําขยายนาม แสดงพหูพจนก็มีเนนลักษณะก็มี  เชน  ฉันใหเสื้อดี ๆ
เขาไป   มีแตปลาเปน ๆ

3. คําซ้ําท่ีซ้ําคําขยายนามหรือสรรพนาม แสดงความไมเจาะจง หากพูดคําเดี่ยว
คําเดียวยอมเปนการยืนยันเจาะจงแนนอนลงไป   เชน  มะมวงลูกเล็ก ๆ    เสื้อสีแดง ๆ
พวกเด็ก ๆ  นั่งคนละทางกับพวกผูใหญ ๆ

4. คําซ้ําท่ีซ้ําคํานามหรือคําบอกจํานวนนับจะแยกความหมายออกเปนสวน ๆ
เมื่อมีคํา    เปน   มาขางหนา ถาใชคําเดี่ยวก็เปนเพียงจํานวนครั้งเดียว  เชน ช่ังเปนกิโล ๆ
ซื้อเปนรอย ๆ     ตรวจเปนบาน ๆ

5. คําซ้ําท่ีซ้ําคําบุรพบทหรือคําขยาย ใชขยายกริยาบอกความเนน   เมื่อเปนคําสั่ง
เชน   เขียนกลาง ๆ  นั่งใน ๆ   พูดดัง ๆ   เดินเร็ว ๆ

6. คําซ้ําท่ีซ้ําจากคําซอน 2 คู ใชเปนคําขยายบอกความเนน  เชน  ออด ๆ แอด ๆ
ผิด ๆ ถูก ๆ44

เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย ไดอธิบายเกี่ยวกับคําซ้ํา ไววา
คําซ้ํา (Reduplicatives)   เปนวิธีการสรางคําวิธีหนึ่งในภาษาไทย โดยเอาคําหลัก

หรือคําตั้งมาซ้ํากัน คําซ้ํามีลักษณะการซ้ําอยู 4 ลักษณะ คือ
1. การซ้ําพยางค  ไดแก คําซ้ําท่ีซ้ํากันตั้งแต 2 พยางคถึง 4 พยางคท่ีไมสามารถหา

                                                          
44บรรจบ  พันธุเมธา, ลักษณะภาษาไทย, 76-79.
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หนวยคําท่ีเปนคําหลักได จัดเปนคํามูลประเภทซ้ําพยางค  เชน   กุลีกุจอ  มะงุมมะงาหรา
2. การซ้ําคํา  ไดแก คําซ้ําท่ีสามารถหาหนวยคําท่ีเปนคําหลักได มีอยู 3

ประเภท ตามจํานวนพยางค  ดังนี้
1) คําซ้ําสองพยางค  ประกอบดวยคําหลักประสมคําซ้ํา คําพยางค

 แรกถือเปนคําหลัก สวนคําท่ีสองเปนคําซ้ํา รวมเขาดวยกันเปนคําซ้ําสองพยางค เชน
แดง ๆ    ดํา ๆ     ถูก ๆ     จริง ๆ     ชิด ๆ   คอย ๆ    สูง ๆ

2) คําซ้ําสามพยางค  พยางคแรกเปนคําหลักประสมกับคําอื่นและ
คําซ้ํา  เชน  มีกับมี  ไวตอไว   ดีไมดี     ไดไมได    พอไมพอ

3) คําซ้ําสี่พยางค  ไดแก  คําซ้ําสี่พยางคท่ีมีสองพยางคใดพยางคหนึ่ง
ซ้ํากัน  เชน  ประหยัด ๆ    ทุกวัน ๆ    เก ๆ กัง ๆ  สูง ๆ ตํ่า ๆ   ลุม ๆ ดอน ๆ

3. การซ้ําบางสวนของคํา ไดแก คําซ้ําสองพยางคท่ีมีลักษณะการซ้ําบางสวน
ของคําหรือพยางค  เชน ชิงชัง  โวยวาย   กรี๊ดกราด

4. การซ้ําหนวยเสียง ไดแก  การซ้ําเฉพาะพยัญชนะตนของคําหลักกับคําหลัง
เทานั้น  สวนพยัญชนะทาย(ถามี)จะตางกัน  สวนสระจะเหมือนกันหรือตางกันก็ได

            เชน  จอแจ  หนักหนวง   รบเรา   อูอี้  โผเผ   ออยอิ่ง45

นววรรณ  พันธุเมธา กลาวถึงคําซ้ําไววา
คําในภาษาไทยซ้ําไดเกือบทุกชนิด  ถาซ้ําสามานยนาม มักแสดงวาเปนพหูพจน

 เชน เด็ก ๆ วิ่งเลน   สาว ๆ ไปประกวดนางงาม  ถาซ้ําลักษณนามซึ่งอยูหลังคําวา “เปน”
มักบอกลักษณะแยกเปนแตละอยางแตละอัน  เชน  ขายผาเปนช้ิน ๆ   พูดดวยเปนคน ๆ
ถาซ้ํากริยาบอกการดําเนินไปเรื่อย ๆ   เชน เขียน ๆ ไปก็รูสึกเพลิน   เดนิ ๆ อยูดี ๆ หกลมได
ซ้ําคําขยายทําใหความหมายออนลงไมบงชัด เชน ใสเสื้อสีดํา ๆ    ทําใหดี ๆ     ซ้ําคําบอก
จํานวนแสดงวามีจํานวนมาก  เชน  มีเงินเปนหมื่น ๆ    ซื้อเปนรอย ๆ  ซ้ําบุรพบทแสดง
วาไมจําเพาะเจาะจง  เชน   ขาง ๆ บาน   หลัง ๆ หอง… มีคําบางคําท่ีตองใชเปนคําซ้ําเสมอ
ใชคําเดียวเดี่ยว ๆ  ไมได เนื่องจากบางคําตองใชแสดงการกระทําหรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึน
ติดตอกันไปหลายครั้ง  เชน  ฝนตกปรอย ๆ   ไหวปลก ๆ  บางคําไมไดแสดงการกระทํา

                                                          
45เรืองเดช  ปนเขื่อนขัติย,  ภาษาศาสตร: ระบบคําภาษาไทย, 164-167.
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หรือเหตุการณท่ีเกิดข้ึนหลายครั้งแตก็ยังตองใชเปนคําซ้ําอยูเสมอ  ไดแก เห็นกัน
อยูหลัด ๆ มาตายเสียได     พูดกันอยูหยก ๆ ลืมเสียแลว     เรื่องนี้ฉันรูเพียงเลา ๆ
แตก็จะเลาใหฟง46

ในวิทยานิพนธนี้ คําซ้ํา หมายถึง คําคําเดียวกันที่นํามากลาวซ้ําสองครั้ง โดยทําหนาที่ทาง
ไวยากรณเดียวกันและมีความหมายเหมือนกับคําเดิม   คําซ้ํานี้มีเครื่องหมายไมยมกกํากับในการ
กลาวซ้ํา

ผูเขียนวิทยานิพนธพบวาคําซ้ําในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เปนการกลาวคําเดิมซ้ํากันสอง
คร้ัง โดยใชเครื่องหมายไมยมกบอกถึงการกลาวซ้ํา คําซ้ําที่พบมี 3  ลักษณะ คือ

1. คําซ้ําที่ซํ้าแลวส่ือความหมายทีละอยางหรือแยกออกเปนสวน ๆ
2. คําซ้ําที่ซํ้าแลวชวยใหความมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเบาลง
3. คําซ้ําที่ซํ้าแลวแสดงการกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่อง

1.  คําซ้ําท่ีซํ้าแลวสื่อความหมายทีละอยางหรือแยกออกเปนสวน ๆ   คําซ้ําลักษณะนี้เปน
การซ้ําคําลักษณนามเพื่อแสดงการแยกออกเปนทีละสวน  โดยมีคําวา “เปน” นํามาขางหนา  เชน

พระบาทสมเดจพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกย  ซ่ึงเปนปฐมพระบรมราชวงษปตยุบันนี้
ไดเสดจเถลิงถวัลยราชสมบัติปราบดาภิเศก  ก็ไดทรงรับเครื่องราชอิศริยยศอันนี้สืบมา
แลวจึ่งไดทรงสรางพระสังวาลนพรัตน เปนสังวาลแฝดประดับเนาวรัตนเปนดอก ๆ  คือ
เพชรดอกหนึ่ง  ทับทิมดอกหนึ่ง

(ประกาศตราความชอบ เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๑๔  วันอาทิตย  เดือน ๘   แรม ๑๒ ค่ํา  ปจอ
ฉศก ๑๒๓๖  แผนที่ ๑๓   นา ๑๑๔)

                                                          
46นววรรณ  พันธุเมธา, การใชภาษาไทย, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : สมาคมสตรีอุดมศึกษา

แหงประเทศไทย, 2518), 67-69.
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…จึ่งมีพระบรมราชโองการ ใหนิมนตพระราชวงษานุวงษที่ทรงผนวชในพระพุทธ
สาศนา  มารับพระราชทานเบี้ยหวัดที่ทรงพระราชอุทิศถวายโดยกับปยนัย  ใหเปน
จตุปจจัยมูลเปนสวน ๆ ตามถานานุศักดิ  ใหไดใชสอยโดยไมรังเกียจ

(พระราชทานเบี้ยหวัดประจําป  เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๘๙ วันอาทิตย เดือน ๑ แรม ๒ ค่ํา ป
ชวดอัฐศก ๑๒๓๘  แผนที่ ๓๗  นา ๒๙๐)

 …ถาชําระหางวาวที่ยื่นแลวเมื่อใดใหเกณฑเอาแตคนคงมีตัว  แลวใหเจาหมูเรงรบเอา
เงินขาราชการมาสงตอเจาพนักงานกรมพระสุรัศวดี อยาใหติดคางไดตอไปใหเสรจ       
เปนป ๆ

        (ประกาศที่จะหักไพรสมตายชราพิการ  เลมที่ ๔  นําเบอร ๘๑  วันอาทิตย  เดือน ๗  ขึ้น
๑๕ ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๑๑ นา  ๘๒)

  …..อนึ่งหัวเมืองฝายตวันออก ตลอดไปจนถึงเมืองเขมรปาดงลาวเกิดโจรผูรายปลน
สดมราษฎรเนือง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตั้งขาหลวงไปชําระเปนเมือง ๆ

(ขาหลวงใหญหัวเมืองลาวกลางแลกองจับผูราย เลม ๗  แผนที่ ๔๕  วันที่ ๘
กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๔๐๖  นา ๔๐๘)

    ลักษณงบประมาณซึ่งเจากระทรวงใหญ จะยื่นตอกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
ตามแบบซึ่งเสนาบดีพระคลังมหาสมบัติจะทําใหนั้น ตองรวมยอมในกระทรวงหนึ่งตาม
เงินจะไดสงเปนราย ๆ  เปนตนวาคําตรา ฤๅคาธรรมเนียมตาง ๆ

(พระราชบัญญัติกรมตาง ๆ  เร่ืองสงเงินพระคลังมหาสมบัติ ๙ มาตรา เลม ๘  แผนที่ ๑
วันที่ ๕  เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐  นา ๒)

     ๘ เมื่อไดถามพยานเบิกความแลว เปนคํา ๆ  ไปนั้น อธิบดีศาลจะไดถามผูตองหาวา 
จะมีประสงคที่จะมีคําคัดคานทวงติงคําพยาน อันพึงไดใหการเปนผิดตอผูตองหานั้น
ประการใดบาง

(ขอบังคับสําหรับกระบวนพิจารณาที่จะไดใชในศาลไทย กับฝร่ังเศสผสมกันอันเปนศาลที่
จะชําระคดีความพระยอดเมืองขวาง เลมที่ ๑๐  แผนที่ ๑๑  วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก
๑๑๓  นา ๘๗)
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…..และผูใหอนุญาตจะแตงใหเจาพนักงานอินยิเนีย ในกรมคลองของกระทรวง
เกษตราธิการไปตรวจ เมื่อเปนการถูกตองแลวผูรับอนุญาตจะมอบคลองสายนั้น ใหแกผูให
อนุญาตเปนคลอง ๆ ไปกวาจะหมดทุกสาย

(สัญญาพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหบริษัทขุดคลองและคูนาสยามขุดคลองในทุง
ฝงตวันออกแหงแมน้ํานครนายก  เลม ๒๒ แผนที่ ๑๒  วันที่ ๑๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔
หนา ๒๓๔)

  คร้ันถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันกําหนด เวลาบายพระสงฆทั้งหลาย ไดมา
พรอมกันอยูที่นาวัดโสมนัสวิหาร แลวจัดตั้งเปนกระบวนแหเปนคณะๆ คือคณะหนึ่งมี
เทียนรูปเครื่องสักการบูชา ประดับดวยดอกไมสดเปนที่งดงาม..

(การฉลองพระพุทธชินราชแลการไหวพระประจําป วัดเบ็ญจมบพิตร เลมที่  ๑๘ แผนที่
๔๐ วันที่ ๕ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐  นา ๑๘๑)

     2. คําซ้ําท่ีซํ้าแลวชวยใหความมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเบาลง คําซ้ําลักษณะนี้เนนความ
สําคัญของคําคํานั้น และชวยทําใหความนั้นมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นหรือทําใหความมีน้ําหนักออนลง
ดวย ซ่ึงคําซ้ําที่พบในลักษณะเชนนี้มีทั้งคําซ้ําสองพยางคและคําซ้ําสี่พยางค  ดังนี้

          2.1  คําซ้ําสองพยางคที่ซํ้าแลวชวยใหความมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเบาลง หมายความ
วา  คําที่ซํ้ามีการซ้ําคําคําเดียวสองครั้ง โดยคําแรกเปนคําตั้งสวนคําที่สองใชไมยมกเพื่อการกลาวซ้ํา
การซ้ํานี้เปนการย้ําความขางหนาใหมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือมีน้ําหนักออนลง  เชน

     แตวันอุบาสนนั้น เดิมแตโบราณเฃียนวาอุบาทว คือเปนวันอับประมงคลก็วา
วันจันไรก็วา  คนเกา ๆ มักไมใครจะใช แตในพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรง
พระราชดําริหวา ผูซ่ึงเขียนวาอุบาทวนั้น เหนจะผิดไป ดวยวันอุบาทวนี้ อยูเบื้องหลังวัน
ธงไชยเสมอทุก ๆ ป…..

(บอกวันดีแลวันชั่ว เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๕๘  วันอาทิตย เดือน ๙  แรม ๑๐  ค่ํา ปจอฉศก
๑๒๓๖   แผนที่  ๑๗  นา ๑๖๙)
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   ดวยเมื่อกอนแตปนี้ไปคดีหลายเร่ือง ลูกฃุนปฤกษาผิด ๆ ไปบางมีผูรองถวายฎีกา  มี
พระบรมราชโองการใหเรียกคําปฤกษามาทรงทอดพระเนตร

(วาดวยผูที่จะถวายฎีกา เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๙๗  วันอาทิตย  เดือน ๑๐  แรม ๙ ค่ํา ปจอฉศก
๑๒๓๖   แผนที่ ๒๑  นา ๒๐๓)

   อนึ่งจะตองหาเงินแผนดินใหภอกับการที่จะเลิกถอน แลเลิกถอนสิ่งสําคัญ ซ่ึงทําให
ราษฎรเสียเวลาทํามาหากิน คือการเลนเบี้ยการพนันตาง ๆ แลชวยทํานุบํารุงการที่จะทํามา-
หากินคงใหมีทางหากินไดคลอง ๆ  การนี่ก็คงจะสําเร็จได

(วาดวยเร่ืองทาษ แลกระเษียรอายุ  เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๐๒  วันอาทิตย เดือน ๘  แรม ๕ ค่ํา
ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๒ นา ๑๑๓)

    พระยาไทยมนตรีศิริสุรราชบดินทรรามาตยามหาพิไชยสงคราม ผูวาราชการเมือง
ปราจิณบูรี ไดทําราชการเรียบรอยมาชานานไมมีความผิดสิ่งใด บัดนี้สืบจับอายผูรายปลน
ฆาเจาเรือนตายณแขวงเมืองปราจิณบูรี ไดมาชําระใหการรับเปนสัจโดยเรว เปนการเจบ
รอนดวยราชการจริง ๆ  เปนความชอบในราชการ

(พระราชทานตราความชอบ  เลมที่ ๓ นําเบอร ๑๒๑  วันอาทิตย เดือน ๘  แรม ๓ ค่ํา ปชวด
อัฐศก ๑๒๓๘  แผนที่ ๑๖ นา ๑๒๑)

     ….ไดทรงสังเกตตามใบบอกจดหมายเหตุความไขเจ็บ ซ่ึงเกิดขึ้นตามหัวเมืองใน
บางคาบบางคราว มีจํานวนราษฎรตามบานปาเมืองไกล เปนอันตรายเสียดวยความไขอัน
พึงเยียวยารักษาได  เชนไขจับ เปนตน คราวละมาก ๆ   ทรงพระราชดําริหเห็นวา  ทกุวันนี้
ยารักษาโรคที่เปนยาดีมีคุณก็มีมากหลายขนาน…..

(ประกาศตั้งโอสถสภา  เลมที่ ๑๙ แผนที่ ๘  วันที่ ๒๕  พฤษภาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๒๑
นา  ๑๑๔)

      …..ตั้งแตณวันศุกร  เดือนแปด  แรมแปดค่ํา มาได  กึ่งราษีฝนตกประปรายรองไม
ไดน้ําฝน  ฝนที่นาไมตกนาไดสิบเบดวันสิบสองวัน ลุมมีน้ําสองนิ้วบางสามนิ้วบาง  ที่นา
เสทินเปนโคลนที่นาดอนเปยกภอดินชุม ๆ  ราษฎรปกดําเฃากลาน้ํา แหงปกดํายังหาได
ไม
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(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองนนทบุรี เลมที่ ๓  นําเบอร ๑๖๙  วันอาทิตย เดือน ๑๐  ขึ้นค่ํา ๑
ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๒  นา ๑๗๔)

       ….เขาขางแควแมน้ํานอยไทรโยคแลแควปาสักมักจะโปรงปรุไปตามเชิงเขาแลมีถํ้า
มาก ๆ เวลาน้ําทวม ๆ ไดถึงในถ้ําพื้นถํ้าเปนดิน รอยนํ้าทวมคลาย ๆ กันทั้งนั้นศิลาที่น้ําทวม
ถึงเปนสีนวน ๆ มีคราบน้ําจับเขียว ๆ  นอย ๆ พอสังเกตไว ที่พนน้ําทวมไปก็เปนสีเทา
แหง ๆ เหมือนปูนผนังรางโบราณ

(ระยะเสด็จพระราชดําเนินประพาศทเลตวันตก  เลมที่ ๖  แผนที่ ๑๙  วันที่ ๑๑ สิงหาคม
รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘   นําเบอร ๑๕๕   นา   ๑๕๘)

   ไดทรงทราบฝาลอองธุลีพระบาทวาทุกวันนี้บุตรขาราชการที่หนุม ๆ ไมใครมีผูใด
เขาฝกหัดรับราชการในกรมตาง ๆ  เหมือนอยางแตกอน

(ประกาศใหบุตรขาราชการเขารับราชการตามออฟฟศตาง ๆ  เลม ๗ แผนที่ ๒๒  วันที่ ๓๑
สิงหาคม รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙   นําเบอร ๑๙๕  นา ๑๙๖)

   การโจรผูรายปลนแลตีชิงซึ่งเกิดขึ้นนี้ มีในแขวงไกล ๆ  คือ แขวงชั้นนอก เชนแขวง
อําเภอทุงสง ซ่ึงมีเขตรแดนติดตอกับเมืองตรัง  เมืองกระบี่เปนตนโดยมาก  เพราะ         
เขตรแดนที่ตอกันนั้น เปนคลองน้ําตื้น ๆ ขามเฃตรแดนกันไปมาไดโดยงาย

(รายงานขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลนครศรีธรรมราช  เลมที่ ๑๖ แผนที่ ๕ วันที่ ๓๐
เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ นา ๗๔)

    เวลาบาย ๕ โมง ถึงชองอาวเมืองปอตซาอิด ในอาวมีเรือสินคาตาง ๆ จอดเรียงกัน
อยูเปนอันมาก แลดูแตไกลคลาย ๆ มีการประชุมกองทัพเรือเปนที่งดงาม เรือเหลานี้มารอ
จะเขาคลองในเวลาค่ํา เรือพระที่นั่งคอยเลนชา ๆ มาในอาวผานเรือรบอังกฤษและเรือรบ
อิตาเลียน

(ระยะทางเสด็จพระราชดําเนิน ประพาศประเทศยุโรป  คร้ังที่ ๒ รัตนโกสินทรศก
๑๒๕–๑๒๖ ตอนที่ ๖ เลม ๒๔  แผนที่ ๑๒ วันที่ ๒๓ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๒๘๐)
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           2.2 คําซ้ําสี่พยางคที่ซํ้าแลวชวยใหความมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นหรือเบาลง หมายความวา
คําที่ซํ้ามีสองพยางคจะซ้ําทั้งหมดและกลาวคํานั้นสองครั้ง คําซ้ํานี้จะเนนความขางหนาใหมีน้ําหนัก
มากขึ้นหรือใหมีน้ําหนักออนลง โดยเปนการบอกแตละหนวยที่กลาวถึง  เชน

   อนึ่งเจาพนักงานกรมภูษามาลาไดเชิญพระบรมอัฐิทั้ง ๑๖ พระโกฎ ขึ้นประดิษฐาน
ตั้งในพระที่นั่งเสวตรฉัตรพรอมกันแลพระอัฐิซ่ึงเปนพระอัฐิสําคัญ ๆ อีก ๖ พระโกฎนั้น
เชิญขึ้นตั้งบนโตะจีน

(วาดวยการพระราชพิธีสารท  เลมที่ ๒ นําเบอร ๒๐๑  วันอาทิตย เดือน ๑๑  ขึ้น ๔ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๒๕  นา ๒๐๕)

    คร้ันถึงณวันเสาร  เดือนสิบ  แรมสิบสามค่ํา  พระอาการซุดไป ๆ  พระบังคนหนัก
ไมเปนครั้ง  หลวงกุมารประสิทธิ์  ขุนกุมารประเสริฐ  หมอเคาแรลพรอมกันไดถวาย     
พระโอสถพระอาการก็ไมถอย

(ขาวส้ินพระชนม  เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๐๙ วันอาทิตย  เดือน ๑๑  ขึ้น ๖ ค่ํา  ปชวดอัฐศก
๑๒๓๘  แผนที่ ๒๗  นา ๒๑๕)

     ถาบริษัทยอมจดชื่อผูถือใบเสร็จสําหรับหุน คนใดคนหนึ่งลงในบาญชีสมาชิก โดย
ไมไดรับใบเสร็จสําหรับหุนของคนนั้นมาถอนจากบาญชีเสียกอน  ความเสียหายที่บุคคล    
ผูใด ๆ  จะพึงไดรับเพราะความละเลยของบริษัทเชนนั้น ตองเปนภัพอยูกับบริษัททั้งสิ้น

(ประกาศพระราชทานอํานาจพิเศษแกบริษัทบางกอกซีตีแบงกทุน เลม ๒๖ วันที่ ๒๙
สิงหาคม  ๑๒๘ นา ๔๓)

    เวลาเชา ๔ โมงเสศ พระสงฆรับพระราชทานฉันในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตาม
ฤดูในเดือนอาสาธ เชิญพระบรมอัฐิออกมาสดัปกรณตามธรรมเนียมซึ่งทํามาแตกอน       
ทุกป ๆ

(การสดัปกรณพระบรมอัฐิในวันเขาพรรษา เลมที่ ๓  นําเบอร ๑๒๙  วันอาทิตย  เดือน ๘
แรม ๑๐ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๑๗   นา ๑๓๑)
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  ขอประกาศใหทราบทั่วกันวา ตั้งแตไดตั้งพิกัดคาคําโทรเลขซึ่งมีกําหนดคาคํา       
โทรเลขตางประเทศอยูปตยุบันนี้ ราคาเงินเหรียญเทียบกับราคาทองเหรียญนั้น ราคาเงิน
เหรียญต่ําลง ๆ ทุกที เพราะราคาทองแพงขึ้น

(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข  เลมที่ ๖ แผนที่ ๓  วันที่ ๒๑ เมษายน รัตนโกสินทร
ศก๒๒  ๑๐๘  นําเบอร ๑๗  นา ๒๓)

 ในเวลาที่เจาพนักงานเกษตรทําการไตสวน  แลรังวัดกันเขตรที่ดินในทองที่           
ของตน ๆ  เพื่อเปนพยานดวยทุก ๆ ราย

(พระราชบัญญัติการออกโฉนดที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๒๗  ฉบับพิเศษ  เลม  ๒๕  วันที่ 
๙ มีนาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ หนา ๑๔๓๕)

         …..แตไมพอกับน้ําหนักหนังสือ ผูรับไมยอมเสียคาปรับตามกําหนดตั๋วตรา ๒ เทา
แลวก็เห็นปรากฎวาหนังสือจําพวกนี้มีทวีมากขึ้น ๆ  ทุกที เกินกับสวนหนังสือที่รับสง
มากขึ้นไปทุก ๆ ป จึ่งไดตรวจเหตุตอไป

(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข เตือนผูใชหนังสือไปรสนีย เลม ๗  แผนที่ ๙ วันที่ ๑
มิถุนายน รัตนโกสินทร๒๓ ๑๐๙  นําเบอร ๘๓  นา ๙๐)

          3. คําซ้ําท่ีซํ้าแลวแสดงการกระทําหรือเหตุการณท่ีตอเนื่อง   คําซ้ําลักษณะนี้เปนการซ้ํา
คําคําเดียวที่กลาวซ้ําสองครั้งเพื่อแสดงการกระทําหรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกันไป ซ่ึงไมได
เปนการเนนความนั้น เชน

    หนทางเสด็จเปนทางรายไปกอนแลวไปขึ้นเขา แตไมสูชันนัก เปนแตทางเปนโคลน
ล่ืนเพราะฝนตกพรํา ๆ อยูเสมอ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองชายทเลตวันตกแหลมมลายู เลม  ๗ แผนที่ ๑๐
วันที่ ๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙  นําเบอร ๙๓ นา ๙๔)
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    หลวงวิเศษสรพลไดใหการวา เวลา ๕ ทุมเศษนั้น หลวงวิเศษสรพลตื่นขึ้นไดยิน
เสียงที่หลังคาดังเปรียะ ๆ  เหมือนเสียงไมไผแตก หลวงวิเศษสรพลตกใจลุกขึ้นเห็นเพลิง
ไหมขึ้นที่เพิงเรือนหลวงวิเศษสรพล

(ขาวเพลิงไหม  เลม ๘  แผนที่ ๔๒  วันที่ ๑๗  มกราคม  รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐
นา ๓๘๒)

          ….เมื่อถึงกําหนดจะรับพระสุพรรณบัตร ในบาดหมายอยาใหใชพระนามซึ่งตั้งไว
พลาง ๆ  นั้น ใหใชแตวาจะพระราชทานพระสุพรรณบัตร สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ
เจาฟาชายสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาหญิง

(ประกาศการสมโภชในงานรับพระสุพรรณบัตร เลมที่ ๘  แผนที่ ๓๙  วันที่ ๒๗ ธันวาคม                 
รัตนโกสินทรศก ๑๑๐ หนา ๓๕๑)

     เมื่อกรมการแขวงสง สมุดบาญชีหางวาวสํารวจมาแลว จะตองตรวจสอบดูให
ถูกตองถวนถ่ี แลวจัดใหเสมียนเขียนใบเสร็จทอย ๆ  กันไป เมื่อเขียนใบเสร็จแลวใหนํา
เสนอเคาสนามหลวง

(ขอบังคับการเก็บเงินอากรคาที่ดินมณฑลตวันตกเฉียงเหนือรัตนโกสินทรศก ๑๑๙  เลมที่ 
๑๗  แผนที่ ๙ วันที่ ๒๗  พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๙  นา ๗๔)

      จากตัวอยางดังกลาวขางตนนี้ การใชคําซ้ําในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ใชเพื่อเนน
ความสําคัญของเนื้อเร่ืองและขอความที่นํามาประกาศและแจงใหผูอานไดรับทราบขอมูลขาวสาร
ซ่ึงวิธีการซ้ําคํานั้นก็เปนการซ้ําเพื่อแยกสวนสําคัญเปนสวน ๆ     เพื่อทําใหเขาใจเหตุการณหรือ
เร่ืองราว โดยเมื่อซํ้าแลวก็จะเปลี่ยนความหมายใหหนักขึ้นและเบาลงดวย ที่ประกาศแจงใหทราบ
และการใชคําซ้ําในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ ก็ยังคงมีใชอยูเหมือนในปจจุบัน
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1.5  การใชคําภาษาอังกฤษ
     การติดตอส่ือสารกันระหวางสังคมหนึ่งกับอีกสังคมหนึ่ง โดยมีภาษาเปนสื่อกลาง          ยอมมี
ผลทําใหภาษาในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงได  สังคมหนึ่งอาจยืมคําของภาษาอีกสังคมหนึ่งมาใชใน
ภาษาของตน เพื่อใชเรียกสิ่งใหม ๆ หรือความคิดใหมที่เกิดขึ้น ในสังคมไทยก็เชนกัน ภาษาก็มี    
การเปลี่ยนแปลงโดยมีการยืมคําในภาษาตางประเทศมาใช ดังที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ กลาววา

          การเปดประตูสูโลกตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งเริ่มในชวงปลายสมัยรัชกาลที่ 3
          แหงกรุงรัตนโกสินทร ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนของสังคมไทยจากสังคมแบบดั้งเดิมมาเปน
          สังคมสมัยใหม  การปรับเปลี่ยนนี้กระทบภาษาไทยดานคําศัพทมากที่สุด ท้ังนี้เปนเพราะ
          คําศัพทเปนสวนท่ีเดนมากของภาษาเปนสวนท่ีบันทึกเหตุการณทางสังคมและเปลี่ยน
          ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม…..
         ในกระบวนการการปรับเปลี่ยนเปนสมัยใหม สังคมไทยเปดรับวัฒนธรรมจาก
           ตะวันตกในรูปของวิทยาการและศาสตรตาง ๆ ซึ่งเขาถึงคนไทยดวยการแปล การเรียนรู
           ศาสตรใหม ๆ  หมายถึงการเรียนรูมโนทัศนใหม ๆ  และมโนทัศนใหมจะเรียนรูไมไดหาก
          ไมมีคําเรียก การท่ีจะมีคําเรียกมโนทัศนใหม ๆ ทําได 2 วิธีใหญ ๆ  วิธีแรก คือ รับเอาคําภาษา
           ตะวันตกเขามาโดยไมเปลี่ยนแปลงการออกเสียงเลย  หรืออาจเปลี่ยนเล็กนอย และเขียนเปน
           อักษรภาษาไทยคําเหลานี้ คือ คํายืม การนําคําเหลานี้เขามาใชในภาษาไทย เรียกวา การยืมคํา
           หรือการยืมศัพท (lexical borrowing) บางคนเรียกวา “การทับศัพท” อีกวิธีหนึ่ง คือ การใช
           คําไทยที่เทียบเทา   คําจากภาษาตะวันตก ถาไมมีคําไทยเราก็ตองคิดคําใหมข้ึน เรียกวา
          ศัพทบัญญัติ (coined word)47

   คํายืมภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนั้น เร่ิมปรากฏปลายสมัยรัชกาลที่ 3  และยังคงมี
การยืมคําเพิ่มมากขึ้นในสมัยตอ ๆ มา เหตุที่มีการยืมคําภาษาอังกฤษ คงเปนเพราะในสมัยกอนคน

                                                          
47อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ, “วิวัฒนาการของการยืมคําและการบัญญัติศัพทในสังคมไทย,”

บทความเสนอในการสัมมนาเรื่อง “110 ปวรรณไวทยากร อนาคตของสยามพากย” สถาบัน
ไทยศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอาคารสถาบัน 3 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
25 สิงหาคม 2544 (ม.ป.ท.), 1.
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ในสังคมชั้นสูงสนใจศึกษาภาษาอังกฤษกันมาก และไดสงคนไทยใหมีโอกาสเรียนมากขึ้น ดังที่ 
วัฒนา อุดมวงศ  กลาววา

เจานายและขุนนางไดสนพระทัยและสนใจศึกษาภาษาอังกฤษมาตั้งแตปลาย
รัชกาลที่ 3  ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4  การศึกษาภาษาอังกฤษในเมืองไทยขยายวงกวางออก
ไปจนถึงประชาชน เพราะมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษและวิชาอื่น ๆ  ควบคูกันทั้งใน
กรุงเทพฯ และตางจังหวัด ทําใหคนไทยเริ่มกระตือรือรน และนิยมศึกษาภาษาอังกฤษมากขึ้น
ตามลําดับ ความกระตือรือรนที่จะศึกษาภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 4 นี้ มีผลอยางยิ่งตอ
การรับคําภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทยสมัยรัชกาลที่ 5 ประกอบกับพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดการประพาสตางประเทศ เพื่อทอดพระเนตรความเจริญ
ตาง ๆ ของประเทศเหลานั้น และนํามาปรับปรุงประเทศไทย พระองคไดเสด็จประพาศ
ยุโรปถึง 2 ครั้ง  ท้ังยังทรงสงเสริมใหคนไทยไดมีโอกาสไปศึกษาวิชาการตางประเทศ
อีกดวย ไทยจึงรับคําภาษาอังกฤษเขามาใชอยางรวดเร็วและอยางกวางขวาง48

บรรจบ พันธุเมธาไดกลาวถึงคํายืมภาษาอังกฤษวา ไดมีการนํามาใชในลักษณะตาง ๆ  ดังนี้
1. ทับศัพท  ในการทับศัพทอาจตองแยกเปนการถายเสียงลงเปนตัวอักษร และ

การออกเสียง บางคําออกเสียงตามเสียงของเขา  แตบางคําออกเสียงตามตัวอักษร ไดแก
กะรัต  แกป  ควินิน  กุลี  ตัน  ซุป  โบนัส  เมล

2.  เสียงเปลี่ยนไป   เปลี่ยนเสียงสระ เพื่อใหออกเสียงสะดวก  เชน  เซ็น  จาก sign
               ตัดพยางค  เชน  uniform   ตัดเปน  ฟอรม    air-condition  ตัดเปน แอร     number
           ตัดเปน    เบอร

3. สรางคําข้ึนใหม   เชน  แผนปลิว – sheet   ภูมิหลัง - background
              เครื่องพิมพดีด – type writer   แผนที่  -  map  รถยนต  – motor car   ผาไนลอน –
              nylon   การดแตงงาน – wedding card49

   การใชคําภาษาอังกฤษที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีอยูเปนจํานวนมาก เรียกวา
เปนการยืมคําโดยวิธีการทับศัพท ซ่ึงวิธีนี้เปนการนําคําจากอีกภาษาหนึ่งเขาไปใชในอีกภาษาหนึ่ง

                                                          
48วัฒนา  อุดมวงศ, “คํายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทย” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตร-

มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524), 81.
49บรรจบ  พันธุเมธา, ภาษาตางประเทศในภาษาไทย (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง,

2520), 47-51.
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โดยตรง การทับศัพทจะยังคงรักษาเสียงของคําเดิมใหใกลเคียงหรือเหมือนคําเดิมที่ยืมมา50 การใช
คําภาษาอังกฤษโดยการทับศัพทที่ปรากฏเปนจํานวนมากนี้ เนื่องจากในสมัยนั้นยังไมคอยมีการ   
บัญญัติศัพทเพื่อใชเรียกคําที่ยืมมาเทาใดนัก  คําภาษาอังกฤษที่ปรากฏในหนังสือนี้มี 3 ลักษณะ 
คือ

1. การใชคําอังกฤษโดยการทับศัพทอยางเดียว
2. การใชคําอังกฤษโดยการทับศัพทและมีคําอธิบายเปนภาษาไทย
3. การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ

1. การใชคําอังกฤษโดยการทับศัพทอยางเดียว  การใชคําภาษาอังกฤษในลักษณะนี้เปนการเขียน
ทับศัพทคําเดิมในภาษาอังกฤษดวยตัวอักษรไทย โดยไมมีการเขียนอักษรโรมันกํากับหรือมีการ
อธิบายความหมายดวยภาษาไทย   เชน

กรันตี
ดวยจีนซิ่วไดนําที่ดินแลเรือนโรง ตําบลเอกจางวางพึ่งสําเพ็ง กรุงเทพฯ มากรันตีเปน

    (guarantee)
พระราชทรัพยสวนภาษีอากร ซ่ึงจีนซิ่วจะตองสง จีนซิ่วไมมีเงินจะนําสง แลอพยพหลบ
หนีไป

(ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๓๔ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน            รัตน
โกสินทรศก๑๑๑ นา๔๕๔)

กาด , ยุนิฟอรม
        พระบรมวงษานุวงษขาทูลลอองธุลีพระบาท ที่ไดรับกาดเชิญในการเลี้ยง ผูซ่ึงมี

      (card)
      ยุนิฟอรมแตงกางเกงสักลาดเสื้อขาว ผูที่ไมมียุนิฟอรมแตงตามธรรมดา…

           (uniform) (uniform)
(การสโมสรสําราญปใหม  เลม ๒๕  แผนที่ ๑๒ เมษายน  รัตนโกสินทรศก ๑๒๗
หนา ๔๘)

                                                          
50วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท, ภาษาศาสตรเชิงประวัติ : วิวัฒนาการภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ (กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2526), 130.
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คอนเสิด
….เสด็จประทับตรัสกับเจาที่พระที่นั่งดํารงสวัสดิ์อนัญวงษพอสมควรแกเวลาแลว 

เสด็จทรงนําเจามาประทับทรงฟงคอนเสิด แลดนตรีที่มุขกระสันตะวันตกพระที่นั่งจักรี
    (concert)

       มหาปราสาท
(การรับฮิสรอแยลไฮเนสปรินซอาดาลเบิด  กรุงปรุสเซีย ตอแผนที่ ๓๖  เลม ๒๑ แผนที่ ๓๗ วันที่ 
๑๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๓  หนา  ๖๖๒)

เคานซิลลอรออฟส,  ไวซเปรสิเดน, เคลิกออฟเคานซิล , กอป
ขอ ๑๐ ถาที่ปฤกษาผูใดผูหนึ่ง อยากจะใหที่ปฤกษาขอกฎหมายตามที่ตัวไดคิดเหน

ฤๅจะปฤกษาในเรื่องราวที่จะถวายในพระบาทสมเดจพระเจาแผนดิน ฤๅจะเปลี่ยนขอ
สําคัญในคําปฤกษาที่เคานซิลลอรออฟสเตดยังปฤกษาคางอยู ฤๅจะยกขอใดขอหนึ่งใน

                    (counsil law of  state) 

เคานซิลลอรออฟสเตด ซ่ึงเปนขอสําคัญก็ดี ตองใหที่ปฤกษาผูนั้นเขียนเปนเรื่องราว มา
ยื่น

(counsil law of  state)

        ตอไวซเปรสิเดนก็ได ใหไวแกเคลิกออฟเคานซิลก็ได ยื่นใหทันทีจะคัดกอปมาสงผูซ่ึงเปน
(vice president)          (clerk of counsil)        (copy)
        ที่ปฤกษาทุก ๆ นาย กอนเวลาประชุม ๒๔ ช่ัวโมง
(พระราชบัญญัติเคานซิลออฟสเตด คือที่ปฤกษาราชการแผนดิน เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๔๖   วันอาทิต
ย เดือน ๙  แรม ๓ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๖ นา ๑๔๘)

ชําเปนซ
…แลวพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ กลาวคําถวายไชยมงคล แทน

พระบรมวงษานุวงษ แลขาราชการจบแลว เจานายขาราชการรองโหฮ้ิวสามหน แลซ้ําอีก
หนหนึ่งถวายคํานับ ดืมชําเปนซ แลวพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดํารัสตอบ

                             (champange)
(การนักขัตฤกษปใหมที่เกาะสีชัง เลมที่ ๑๐ แผนที่ ๒ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๖ ๑๑๒   นา ๙)
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เชก
ผูซ่ึงรับทําภาษีอากรผูกขาดในรัตนโกสินทรศก ๑๒๕ จะตองสงเงินประกันลวงหนา

สองงวดตามธรรมเนียม แตส่ิงซึ่งจะสงเปนประกันลวงหนานั้นจนอาทรัพยสมบัติหรือเชก
          (cheque)

       หรือแบงกสักหลังรับจายเงินเปนประกันทั้งสองงวดก็ได
(ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลม  ๒๒ แผนที่ ๔๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ หนา ๑๐๖๓)

เซน
หลวงเสนางควิจารณไดนําเรื่องความอายผูราย ขึ้นนอมเกลาถวายคํานับบังคมทูล

พระกรุณาใหทรงทราบ ฝาลอองธุลีพระบาท ทรงเซนลายพระราชหัถเลขา…..
   (sign)

(ขาวประหารชีวิตร อายโพลง อายจัน เลมที่ ๓ นําเบอร  ๒๗๓ วันอาทิตย เดือน ๑ ขึ้น ๓ ค่ํา ป
ชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๓๕  นา ๒๗๖–๒๗๗)

เซอรเว
….ณวันพุฒ เดือนอาย  ขึ้นหกค่ํา เวลาทุมครึ่งจึ่งถึงเมืองศรีโสภณน้ํายังมากอยู ตอง

รออยูจนณวันจันทร เดือนอาย ขึ้นสิบเอจค่ํา จึ่งไดเซอรเวออกจากเมืองศรีโสภณตามสาย
   (survey)

       โทรเลข ไปเมืองมงคลบูรีไดน้ําขังในทุงถึงทองชาง
(ริโปศขาหลวงซึ่งไปเซอรเวพระราชอาณาเขตร เลมที่ ๔  แผนที่ ๑๐  วันอาทิตย เดือนเจด
 ขึ้นสิบหาค่ํา ปกุนนพศก  ๑๒๔๙ นําเบอร ๗๓  นา  ๗๖)

ดินเนอ
ค่ําวันนี้โปรดเกลาฯ ใหมีดินเนอพระราชทานทูตเปนเกียรติยศดวย เวลา ๒ ทุมเศษ

             (dinner)
ราชทูตไดไปดินเนอที่พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร

                        (dinner)
(ขาวเสด็จออกแขกเมืองที่พระราชวังบางปะอิน เลมที่ ๑๐  แผนที่ ๒๘ วันที่  ๘  ตุลาคม     รัตน
โกสินทรศก๒๖ ๑๑๒  นา ๒๙๙)
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ดิปโลมา ,  เฟบรุวารี
ดิปโลมานี้ไดสงไปแตพระที่นั่งบรมราชสฐิตยมโหฬาร ในพระบรมมหาราชวังณ

              (diploma)
ประเทศบางกอก ณวันศุกร เดือนสาม แรมสิบเอจค่ํา ปชวดอัฐศก ศักราชโหรสยาม 
๑๒๓๘ ตรงกับวันที่ ๙ ของเดือนเฟบรุวารี ในปมีคฤษตศักราช ๑๘๗๗

                          (February)
(พระราชทานเครื่องราชอิศริยยศ เลมที่ ๓  นําเบอร ๓๘๕ วันอาทิตย เดือน ๔ ขึ้น ๑๓ ค่ํา ปชวด
อัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๔๙ นา ๓๘)

เตนต
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มกุฎราชกุมารผูสําเร็จราชการรักษาพระนคร จึง      

โปรดเกลาฯ ใหมีการรื่นเริงในสมัยกําหนดนั้น ที่ศาลาอันเดบุริกธุริณ หนาพระที่นั่งอภิเศก
ดุสิต เจาพนักงานไดเตรียมการตั้งเตนต และตกแตงสถานที่ในจังหวัดนั้นโดยสมควร

         (tent)
(การรื่นเริงในสมัยกําหนด เสด็จพระราชดําเนินนิราศพระมหานครลวงไปไดกึ่งหนึ่ง  เลม ๒๔ 
แผนที่ ๑๗ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๔๔๖)

นําเบอรวัน   
อนึ่งพระพิธีกรรมแตเดิมมาสวดภานยักษ ในการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทรก็เปน

นําเบอรวัน ไดสวดในจบที่ ๑ ทุกปมา บัดนี้พระพิธีธรรมวัดมหาธาตุเปนนําเบอรวันได
     (number one)        (number one)
สวดในจบที่๑ หลายปมาแลว เพราะพระวัดระฆังโฆสิตารามเกียดครานไมใครจะเอาใจใส
เลาเรียนซักซอมใหเปนการดีการเจริญขึ้นได ถามีพระราชาคณะซึ่งเปนผูใหญ ๆ ไปอยูใน
วัดนั้นอีกสักองค ๑ ฤๅ ๒ องคก็จะเปนการวัฒนขึ้น

(ทําบุญวันประสูตรแลวันสวรรคตในพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัว  เลมที่ ๓      นําเบอร 
๒๒๕  วันอาทิตย เดือน ๑๑ แรม ๕ ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๙ นา ๒๒๙)
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แบงก
…ขอถวายวัดถุปจจัยในวัดมกุฎกระษัตริยาราม รวมเปนเงิน ๑๐๐๓ บาท ๓ สลึง มอบ

เจาพนักงานกระทรวงพระธรรมการ ฝากแบงกไว เพื่อจะไดดอกเบี้ย
              (bank)

(แจงความกระทรงพระธรรมการ  เลม ๙  แผนที่ ๑๙ วันที่ ๗ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑
นา ๑๓๔)

ปาก,  คลับ,  ออปรา   
….ผูที่มาเฝาทูลลากลับแลวเสด็จไปทอดพระเนตรพระราชวัง เสนาบดีกระทรวงวัง

นําเสด็จทอดพระเนตรหองตาง ๆ ทุกหองทั่วแลวเสด็จไปที่สนามมา ทอดพระเนตรดีคลี
บนหลังมาแลว เสด็จกลับมาเสวยน้ําชาที่ปาก ซ่ึงสภานายกของคลับ เปนผูจัดการรับเสด็จ

          (park)                      (club)
       เวลาค่ําเสด็จไปทอด   พระเนตรลครออปรา แลวเสด็จกลับที่ประทับ

               (opera)
(ขาวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จประเทศฮังการี   เลมที่ ๑๙ แผนที่ ๓๓ วันที่ ๑๖ 
พ ฤ ศ จิ ก า ย น  รั ต น โ ก สิ น ท ร ศ ก  ๑ ๒ ๑   น า  ๖ ๖ ๒ )  

เปอรเซน
อนึ่งถาผูหนึ่งผูใดนําความมาแจงตอเจาพนักงานรถไฟ ไดวามีผูทําการซื้อขาย

ฝนเถื่อนจริงแลว ผูนั้นจะไดรางวัด ๒๕ เปอรเซน แหงราคาฝนซึ่งตองริบและเงินรางวัลนี้
  (percent)

       เจาภาษีจะตองเสียเมื่อเวลาตนไดรับฝน ซ่ึงตองริบนั้น
(เพิ่มเติมขอบังคับทางรถไฟกรุงสยาม เลมที่ ๑๕  แผนที่ ๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม                    รัตนโก
สินทรศก ๑๑๗  นา ๔๖)

โปรแครม
ขาวเสด็จพระราชดําเนิน อันพิศดารโดยระยะทางมาลงในแผนนาตอ ๆ ไป ในแผนนี้

จะไดนําโปรแครมในการเสด็จพระราชดําเนินมาลงไว  เพื่อไดทราบทางราชการลวงนาแต
               (programme)
       โดยสังเขปบางกอน
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(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประภาศมณฑลราชบุรี  เลมที่ ๑๒ แผนที่๓๗ วันที่ ๑๕ ธันวาคม รัตน
โกสินทรศก๒๘ ๑๑๔ นา ๓๔๐)
ฟุลสแคป

ใบปกออนเย็บเจาะปดกระดาษขนาดฟุลสแคป  ราคาเลมละ ๓ อัฐ ขนาดกระดาษ
ตัด

     (foolscap)
๔ ตัด ๖  เลมละ ๑ อัฐ

(ประกาศในระวางสัญญาโรงพิมพราชาธิปไตยกับกระทรงมุรธาธร เลม ๙ แผนที่ ๑๘
วันที่ ๓๑ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑ นา ๑๒๖)

เมเตอร
….ตั้งแตถนนเจริญกรุงตรงบานพระยามหามนตรี ตัดตรงไปทางทิศใตริมวัด                

จักกระวัติตลอดถึงลําน้ําใหญวัดโดยกวางถนนี้ ๘๐๔ เมเตอร
         (metre)

(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ เลม ๙ แผนที่ ๑๐  วันที่ ๕ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา
๖๖)

ลาติจุด  , ดีกรี , มินิต , สกัน ,  ลองยิจุด
ตําบลที่เรือกําปนอเมริกันจมอยูนั้น อยูในทางรองเรือเดินเขาออกในอาวทากรุงเทพฯ

อยูที่ตําบลมีลาติจุด ๑๓ ดีกรี ๒๓ มินิต ๑๓ สกัน แลลองยิจุด ๑๐๐ ดีกรี ๓๔ มินิต ๒๔
               (latitude)   (degree)(minute)(second)(longtitude)  (degree)(minute)
       สกันฝายตวันออก
    (second)
(ประกาศดวยแผนที่ เขียนที่เกาะสีชัง ลงวันที่ ๒๐ เดือนยุไลย คฤศตศักราช ๑๘๘๕  เลมที่ ๑ แผน
ที่ ๓๒  วันอาทิตย เดือนแปดอุตราสาธ แรมเจดค่ํา ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗ นําเบอร ๒๘๑ นา
๒๘๔)

สเตชั่น
….พระบรมวงษานุวงษแลขาทูลลอองธุลีพระบาท  ก็ตามเสด็จพระราชดําเนินขึ้น

บนรถไฟคันตอ ๆ ไปเวลาบาย ๓ โมง ๓๕ นาที รถไฟพระที่นั่งใชจักรออกจากสเตชั่น ถึง
              ( s t a t i o n )
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       เมืองสมุทปราการ เวลาบาย ๔ โมง ๒๐ นาที เสด็จพระราชดําเนินลงจากรถไฟพระที่นั่ง       
ประทับบนพลับพลา

(ขาวพระเจาลูกยาเธอพระองคเจาสุริยงประยูรพันธุ เสด็จประเทศยุโรป เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๕ วันที่
๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๔๔)
สแตดตเฮาส

พอเวลาค่ําเสด็จกลับมาประทับที่สแตดตเฮาส เปนเรือนกอติดกับเนินเขาเสด็จ
           (state houses)

พระราชดําเนินทอดพระเนตรเรือนแลว เสด็จขึ้นเนนิเขาทอดพระเนตรโบถโบราณ แลที่ตาง ๆ
 (ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศแหลมมลายู  เลม ๗ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๒๒  มิถุนายน     รัตน
โกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร  ๑๐๙  นา ๑๑๓)

สับเปอ
….มีพระราชดํารัสตอบดวยขาทูลลอองธุลีพระบาท ที่ไดรับเชิญในตอนดึกพอ      

สมควรแลว เสด็จประทับพระราชอาศนทอดพระเนตรคนสีซอ แลวเสด็จประทับโตะเสวย 
ที่สับเปอ มุขกระสันพระที่นั่งจักรีกรีมหาปราสาทองคตวันออก พรอมดวยพระบรมวงษา-

  (supper)
       นุวงษแลราชทูตานุทูต
(การเลี้ยงของหลวงพระราชทานเปนเกียรติยศแกราชทูตอเมริกันแลอุปทูตรัซเซียน  เลมที่ ๑๕ 
แผนที่ ๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗  นา ๕๓)

แสต็มป
บรรดาหนังสือทั้งหมด หรือสวนสรรพสิ่งอันไดใชคาสงทางหนังสือฝากไปมา ไมวา

สงถึงแหงใดในกรุงสยามหรือเมืองตางประเทศ จะตองใชคาสงโดยปดแสต็มปที่เปนราคา
                     (stamp)

       เหรียญสตางค ไมใหใชปดดวยแสต็มปที่เปนราคาอัฐสืบไป
                                     (stamp)
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แพนกการไปรสนีย  เลม ๒๖ วันที่ ๑๕  สิงหาคม ๑๒๘ นา 
๑๐๓๓–๑๐๓๔)

ออศเตรีย,  เบลเยี่ยม , ฝรังเสศ , เยอรมัน,   ฮอลันด  ,  อิตาลี ,  โปรตุคัล   ,ซเปน
….พระราชทานอนุญาตใหพระบรมวงษานุวงษ ขาทูลลอองธุลีพระบาทผูใหผูนอย

ไดสรวมแลประดับเครื่องราชอิศริยยศตางประเทศ คือเมืองออศเตรีย  เมืองเบลเยี่ยม
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        (Austria)        (Belgium)
เมืองฝรังเสศ  เมืองเยอรมัน  เมืองฮอลันด  เมืองอิตาลี   เมืองโปรตุคัล  เมืองซเปน  ซ่ึงทรง

 (France)    (German)       (Holland)       (Italy)      (Portugal)     (Spain)
       พระ กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตมาแตกอนแลว
(ประกาศพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหสรวมแลประดับเครื่องราชอิศริยยศโปตุเกส เลมที่
๖ นําเบอร ๗๙ วันอาทิตย เดือน ๙  ขึ้น ๙ ค่ํา ปเถาะเอกศก ๑๒๔๑ แผนที่ ๑๗  นา ๘๐)

ออเดออินเคานซิล ,  ยุไลย , สัพเยก,   วินเซอร   , เสบเตมเบอร
พระราชบัญญัติสยามออเดออินเคานซิลเปนความเพิ่มเติมออเดออินเคานซิล ลงวนั

ที่
         (order in council)                       (order in council)

๒๔ เดือนยุไลย คฤศตศักราช ๑๘๕๖ วาดวยมอบอํานาจในการที่หามมิใหสัพเยก51อังกฤษ
                    (July)           (subject)
        ที่เนระเทศนั้นกลับเขาไปในประเทศสยามทําที่พระราชวังวินเซอร  ลงวันที่ ๑๒ เดือน

                                          (Windsor castle)  
        เสบเตมเบอร คฤศตศักราช ๑๘๖๓
      (September)
(พระราชทานตราความชอบ เลมที่ ๑ แผนที่ ๗ วันอาทิตย เดือนสาม แรมเกาค่ํา ปวอกฉศก
๑๒๔๖ นําเบอร ๕๕ นา ๕๗)

เอกซฮิบิเชน
ดวยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานหอยไทยหลายชนิด ที่ไดเล่ียมเงินทํา

เปนขวดยานัตถุแลน้ําหอมสงไปเอกซฮิบิเชนในประเทศยุโรปนั้น
                           (exhibition)

(แจงความกระทรงธรรมการ แผนกพิพิธภัณฑ เลมที่ ๑๒  แผนที่ ๕๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม     รัตน
โกสินทรศก๒๘ ๑๑๔  นา ๕๐๓)

เฮนรี ไมเคอล โยนส   ,  ไปรเวต
 พระเจานองยาเธอ  เสนาบดีวาการตางประเทศแลเจาพนักงานกรมวังนํา                  

เฮนรี ไมเคอลโยนส ราชทูตอังกฤษเฝาทูลลอองธุลีพระบาทเปนการไปรเวต
    (Henry Micheal Jones)               (private)

                                                          
51สัพเยก  หมายถึง  ชาวตางประเทศซึ่งเขามาอาศัยในประเทศอื่นและอยูในความดูแลของ

กงสุลชาติตนซึ่งมาประจําอยูในประเทศนั้น ๆ
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(เสด็จออกแขกเมือง เลม   ๗  แผนที่ ๒๓ วันที่ ๗ กันยายน รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙       นําเบอร
๒๐๓  นา ๒๐๗)

โฮเตล ,  กาด
เวลาบาย ๓ โมงเศษ พระยาฤทธิรงครณเฉท อรรคราชทูตสยาม พรอมดวยหลวง

สรรพกิจปรีชาเลขานุการ ไดขึ้นรถจากโฮเตลไปยังกระทรวงวาการตางประเทศญี่ปุน คร้ัน
                       (hotel)

       ไดสงกาดตามธรรมเนียม ขณะนั้นรองเสนาบดีกระทรวงวาการตางประเทศ ไดลงมารับที่
            (card)
        เชิงบันไดแลวเชิญขึ้นไปยังหองรับแขก
(บอกอรรคราชทูตสยาม เร่ืองเฝาถวายพระราชสาสน เลมที่ ๑๖  แผนที่ ๔๖ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ
รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ นา  ๖๕๕)

2. การใชคําอังกฤษโดยการทับศัพทและมีคําอธิบายคําศัพทเปนภาษาไทย   การใชคําภาษาอังกฤษ
ในลักษณะนี้เปนการเขียนคําทับศัพท โดยไมมีอักษรโรมันกํากับแตมีการอธิบายความหมายดวย
ภาษาไทย เพื่อชวยใหผูอานเขาใจความหมายของคําทับศัพทคํานั้นได  มี 2 ลักษณะ ดังนี้
     2.1  การใชคําอังกฤษโดยการทับศัพทและมีคําอธิบายคําศัพทเปนภาษาไทยโดยใชคําวา “ คือ” 
หนาคําอธิบาย  ดังตารางตอไปนี้

คําทับศัพท คํากริยา คําอธิบายเปนภาษาไทย

การเคานซิลออฟสเตด คือ ปฤกษาราชการแผนดิน
เชิด คือ วัด
บับลิก คือ เปนของแผนดิน
ปอกเกตมันนี คือ เงินคาใชสอยติดตัวเล็กนอย
ปรีวีเคานซิล คือ ที่ปฤกษาในพระองค
ไปรเวตสิเกรตารี คือ เสมียนสํารับการของทานนายหนึ่งตามชอบใจ เพื่อ

เขียนจดหมายสงไปถึงผูหนึ่งผูใด
ไปรเวศ คือ เปนของ ๆ ผูนั้น
ริสิต คือ ใบเสร็จสํารับที่จะไดรับเงินแลแจงสิ่งฃองตามที่ได

ซ้ือใดทําโดยสุจริต
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ลอว คือ กฎหมาย
เวิกชอบ คือ ที่ทําการชางเหล็ก สําหรับทําเครื่องกลไฟตาง ๆ
อินสเปกเตอ คือ ผูที่สําหรับไปตรวจตราการตาง ๆ

คําทับศัพท คํากริยา คําอธิบายเปนภาษาไทย

โสไซเอติย คือ พวกคนจนเรี่ยรายกันทุก ๆ อาทิตย เพื่อจะใหมีเงิน
เล้ียงผูเฒาผูแกผูเจบแลบุตรภรรยา

เอกวิติย คือ ยุติธรรมซึ่งตองอาไสยเมื่อไมมีกฎหมาย
เอสติเมต คือ บาญชีกะไวภอประมาณ

ตัวอยาง
การเคานซิลออฟสเตด คือปฤกษาราชการแผนดิน ตั้งแตประกาศตั้งแลวมายังไมได

    (Counsil of state)
มีขาวรายวันในราชกิจจานุเบกษาเลย เพราะฉนั้นจะตองแสดงความยอ ๆ ในการที่ประชุม
มาใหแจงตั้งแตออกประกาศแลว วันขึ้นค่ํา ๑ เดือนเจด ประชุมเที่ยวหนึ่ง….

(แจงความเรื่องปฤกษาเคานซิลที่แลวกันไปบาง เลมที่ ๑ วันจันทร เดือน ๘  ขึ้น ๙ ค่ํา        ปจอฉ
ศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๖  นา ๔๕)

….เสร็จการดินเนอแลว พระเจาแผนดินแลสมเด็จพระนางเสด็จไปในหองซึ่งเคียง
หองเสวย ราชทูตสยามไดพูดจาสนทนากับเจานายขาราชการบางแลว  เวลายามเศษขึ้นรถ
มาโฮเต็ล ไดรับติเกดสําหรับไปในเชิดคือวัด เวลาพรุงนี้เชาโดยการยุบิลี ๒ ตีเกด

                        (church)
(ราชทูตสยามไปในการยุบิลีของพระเจาแผนดินเดนมารค เลมที่ ๖ แผนที่ ๙ วันที่ ๒ 

มิถุนายน  รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘  นําเบอร ๗๕ นา ๗๘)

มาตรา ๑ หนังสือสัญญาที่ผูครองเมืองประเทศราช แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี 
เมืองจัตวา ที่จะทําสัญญากันกับคนชาวตางประเทศก็ดี ชาวสยามก็ดี ตองแบงเปนสอง   
อยาง ๆ หนึ่งเรียกวา บับลิก คือเปนของแผนดิน อยางหนึ่ง เรียกวาไปรเวศคือเปนของ ๆ

            (public)             (private)
       ผูนั้น
(พระราชบัญญัติสํารับผูรักษาเมืองซึ่งจะทําสัญากับชาวตางประเทศ เลมที่ ๑  นําเบอร ๒๖๕ วันอา
ทิตย เดือน ๑๒  ขึ้น ๑๔ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๒๘ นา ๒๖๖)
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ทานทั้งปวงยังจะไดยินไดฟงตอไปขางนา วาจะตั้งปรีวีเคานซิล คือที่ปฤกษาใน
           (privy council)

พระองค ก็คงจะเปนที่หวาดหวั่นสงไสย ไมรูวาเรื่องอะไรอีก ก็การปรีวีเคานซิล ซ่ึงจะทรงตั้ง
ขึ้นไวนี้…

(วาดวยการปรีวีเคานซิล เลมที่ ๑วันจันทร เดือน ๘  ขึ้น ๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๖  
หนา ๔๘)

นักเรียนคนใด ๆ ก็ดี ถาไมมีเงินทองของตัวแลว ไปเที่ยวซ้ือเชื่อเขาของตาง ๆ ตาม
หางแลรานเขาก็ดี ฤๅไปเที่ยวกูยืมทําหนี้สินตาง ๆ เจาหนี้เจาของมาทวงวากลาวฟองรอง
พิจารณาไดความจริงดังนี้ ตองจัดเปนความชั่วช้ันที่ ๓ ใหสงตัวผูนั้นใหครูทําโทษ คือเมื่อ
ส้ินเวลาเลาเรียนแลวใหครูเอาตัวขังหองไวไมใหไปขางไหน แลใหลดเงินคาอาหารเสื้อผา
แลปอกเกตมันนี คือเงินคาใชสอยติดตัวเล็กนอย กวาจะเก็บเงินสวนคนผูนั้นไดใชหนี้

          (pocket money)
       ใหแกเจาหนี้เจาของครบเสร็จแลวจึงใหพนโทษ

(กฎหมายขอบังคับสําหรับนักเรียนสยามที่เรียนวิชาอยูณประเทศยุโรป เลมที่  ๖ แผนที่ 
๔๔  วันที่ ๒ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘ นําเบอร ๓๗๖ นา ๓๘๑)

ขอ ๑๔ ทานผูอธิบดี มีอํานาจที่จะเลือกตั้งไปรเวตสิเกรตารี คือ เสมียนสํารับรับ
การ

           (private secretary)
ของทานนายหนึ่งตามชอบใจ เพื่อจะเฃียนจดหมายสงไปถึงผูหนึ่งผูใด

(พระราชบัญญัติสํารับคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ ๒ ตอนา ๑๘ วาดวยผูเปนอธิบดีในกรมพระ
คลังมหาสมบัติที่ภาษาอังกฤษ เรียกวา มินินสเตออฟฟแนนซ เลมที่ ๒ นําเบอร ๒๕       วันอาทิต
ย เดือน ๖ ขึ้น ๕ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๔ นา ๒๗)

เมื่อถึงกําหนดจะเบิกจึ่งตองทําฎีกามาเบิก เพราะฎีกานั้นเหมือนที่อังกฤษเรียกวาริ
สิต

( r e c e i p t )

คือใบเสร็จสํารับที่จะไดรับเงินแลแจงสิ่งฃองตามที่ ไดซ้ือใดทําโดยสุจริต
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 (คําอธิบายในหมวดมาตราที่ ๑๓ เลมที่ ๒  นําเบอร ๑๒๑ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๘ ค่ํา ปกุนสัป
ตกศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๕ นา ๑๒๓)

เมื่อปที่ลวงแลวไดทํากฎหมายใหมเปลี่ยนธรรมเนียม ซ่ึงวาดวยธรรมเนียมโรงศาล
แลธรรมเนียมตั้งขัตย ผูชําระตัดสินความในเมืองอิงแลนดแตกอนไดแบงความเปนสอง
จําพวก เรียกวา ลอวคือกฎหมายจําพวกหนึ่ง เอกวิติย คือยุติธรรมซึ่งตองอาไสยเมื่อไมมี

   (law)         (equity)
กฎหมายแลชัตย ผูชําระความจําพวกหนึ่ง ถาเปนชัตย ผูรับชําระความตาม ลอว ไมไดรับวา 
เอกวิติยเปนสองศาลสองพวกไป  แตเมื่อปที่ลวงนั้นไดรวมเปนพวกเดียวกันศาลเดียวกัน

(ขาวตางประเทศไมเกี่ยวของในราชการ เปนแตผูเรียบเรียงไวเพื่อจะใหรูขาวตางประเทศ เลมที่ ๑ 
วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้น ๒ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ หนา ๘ - วันอาทิตย เดือน ๗  ขึ้น ๙ ค่ํา ปจอฉศก 
๑๒๓๖ แผนที่ ๒ นา ๙)

บัดนี้ที่โรงหลอขางวังสมเด็จพระเจานองยาเธอ พระองคใหญซ่ึงเปนออฟฟศกรม
ทหารเรือ ไดมีเวิกชอบ คือที่ทําการชางเหล็ก สําหรับทําเครื่องกลไฟตาง ๆ
                  (work shop)

(การเปดอูเรือหลวง เลม ๗ แผนที่ ๔๒ วันที่๑๘ มกราคม รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙           
นําเบอร ๓๖๗  นา ๓๗๒)

ในขอกฎหมายซึ่งวาดวยเฟรนตลิย ปรอวิเดนต โสวไซเอติย  โสไซเอติย คือพวก
    (society)

คนจน เร่ียรายกันทุก ๆ อาทิตย เพื่อจะใหมีเงินเลี้ยงผูเฒาผูแกผูเจบแลบุตรภรรยาในพวกที่
เร่ียรายกันนั้น   ซ่ึงทําการทํามาหากินเองไมได

(ขาวตางประเทศ ตอนา ๘  เลมที่ ๑ วันอาทิตย เดือน ๗ ขึ้น ๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖   แผนที่ ๒  นา 
๑๒)

ขอ ๓  เจาพนักงานใหญผูตรวจจะใช    อินสเปกเตอ คือผูที่สํารับไปตรวจตราการ
         (inspector)
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ตาง ๆ แลเสมียนสักเทาไรจะภอแกการก็ใหกราบทูลพระกรุณา  ใหทรงทราบ  สุดแลวแต
จะทรงพระกรุณาโปรดใหตั้ง ถาผูที่สํารับไปตรวจการไดรับตราตั้งฃองเจาพนักงานใหญ  
ผูตรวจ ไปตรวจการสิ่งหนึ่งสิ่งใดแลว  เจาพนักงานใหญผูตรวจ ตองรับผิดรับชอบทุกอยาง

(พระราชบัญญัติสําหรับพระคลังมหาสมบัติหมวดมาตราที่ ๘  ตอนา ๖๑ วาดวยออฟฟซ
หลวง ในพระบรมมหาราชวัง ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา  ออดิตออฟฟซ  เลมที่ ๒ นําเบอร ๗๓           
วันอาทิตย เดือน ๗ แรม ๒ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๐ นา ๗๔)

…..ที่ในปารลิอเมนตอังกฤษมินิสเตอรเสนาบดีผูวาพระคลังแผนดิน ไดยื่นบาญชี       
เอสติเมตใหปารลิอเมนตปฤกษา เอสติเมตนั้น คือบาญชีกะไวภอประมาณ ในปนามีความ

               (estimate)
วาในปนาคงจะใชเงินแผนดินเทานั้น คงจะเกบเงินแผนดินเทานั้น เงินที่ใชนั้น คือในการ
โยธาเทานั้นในกรมทาเทานั้น กรมฝายเหนือเทานั้น กรมทหารเทานั้นทุก ๆ อยางแบงตาม
กรม…..

(ฃาวตางประเทศ  เลมที่ ๑  วันจันทร เดือน ๗ แรม ๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๔         
นา ๓๐)

        2.2 การใชคําอังกฤษโดยการทับศพัทและมีคําอธิบายคําศัพทเปนภาษาไทยอยูใน      วงเล็บ
หลังคําทับศัพทนั้น ดังตารางตอไปนี้

คําทับศัพท คําอธิบายเปนภาษาไทย

ชีบโปลิศออฟฟเซอร (เจาพนักงานใหญในกรมกองตระ
เวร)

โทรเลขอินเตอนาแชลแนนต (โทรเลขตางประเทศ)
เรดอิเกอล (นกอินทรีแดง)
อินสเปกเตอเยเนอราล (อธิบดีกรมกองตระเวน)

ตัวอยาง
…..บานเรือนสิ่งของตาง ๆ ซ่ึงปลูกสรางไวนั้นถาผูหนึ่งผูใดไมฟงตามบังคับให

ชีบโปลิศออฟฟเซอร (เจาพนักงานใหญในกรมกองตระเวร) จับตัวผูเขียนนั้นมาปรับไหม
     (Chief police Officer)
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       เอาเงิน ๑๐ บาท
(ประกาศกรมศุขาภิบาล เลมที่ ๑๕ แผนที่๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๕๓ – 
๕๔)

…..ฝายกรมไปรสนียแลโทรเลขสยาม ดําริหการเห็นเปนทางที่จะรักษาผลประโยชน
ทั้ง ๒ ฝาย แตเมื่อไดยอมใหเมืองอินเดียคิดบาญชีคาคําแกกรมนี้ ตามกําหนดใหมนี้แลวก็
จําที่จะตองขึ้นพิกัดคาคําโทรเลข ตางประเทศที่จะสงแตกรุงสยาม จึงไมขาดผลประโยชน
ไป เพราะตองคิดราคาคาคําใหอินเดียข้ึนไปเปนแฟรงกละ ๖๐ เปนตรูเปย จึงไดนําความ

       ขึ้นกราบบังคมทูล ขอรับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ขึ้นพิกัดคาคําโทรเลข
อินเตอนาแชลแนนต (โทรเลขตางประเทศ) ไปเปนจํานวน ๒๕  อัฐ ขึ้นไป ๑ อัฐ ฤๅ
(international)
๑๐๐ ละ ๔

(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข  เลมที่ ๖  แผนที่ ๓ วันที่ ๒๑ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๒

๑๐๘ นําเบอร ๑๗  นา ๒๓)

สมเด็จพระเจาวิลเลียมที่ ๒ บรมราชาธิราชเยอรมนี พระเจากรุงปรุสเซีย ได         
พระราชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ เรดอิเกอล (นกอินทรีแดง) ช้ันที่ ๔ แกนายรองพิไนย

                    (red eagle)
ราชกิจ ในการที่ไดไปราชการเปนทูตณกรุงเบอลิน

(พระราชทานพระบรมราชานุญาต เครื่องราชอิศริยาภรณตางประเทศ  เลมที่ ๖  แผนที่ ๔๘
วันที่ ๒  มีนาคม  รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘ นําเบอร ๔๑๐ นา ๔๑๒)

ถาอินสเปกเตอเยเนอราล (อธิบดีกรมกองตระเวน) เห็นควรวาจะปลูกได
              (Inspector general)
อินสเปกเตอเยเนอราล (อธิบดีกรมกองตระเวร) ตองใหหนังสืออนุญาตแกผูที่จะทําการนั้น

     (Inspector general)
        ฉบับหนึ่ง

(ประกาศกรมศุขาภิบาล  เลมที่ ๑๕ แผนที่๖ วันที่ ๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา 
๕๓ – ๕๔)

3.  การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ คําอธิบายเปนภาษาอังกฤษนี้ มี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



108

ความหมายตรงกับกับคําไทย  ซ่ึงคําอังกฤษนี้จะชวยใหผูอานทราบถึงคําเดิมที่ใชในภาษาอังกฤษ
ได       คําอังกฤษที่เขียนกํากับมี 2 ลักษณะ คือ การเขียนเปนตัวอักษรโรมันและการเขียนทับศัพท
ดวย      ตัวอักษรไทย  ดังนี้

    3.1  การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมาย ตรงกันกํากับโดย
เขียนเปนตัวอักษรโรมันอยูในวงเล็บเพื่ออธิบายความหมายของคําภาษาไทยที่อยูขางหนา   ซ่ึงวิธี
นี้มีคําที่ปรากฏใชไมมากนัก   ดังตารางตอไปนี้

คําไทย คําอังกฤษเขียนดวยอักษรโรมัน

บาญชีสินคาโดยเลอียด (Perfect entry)
บาญชีสินคาโดยยอ (Imperfect entry)
ผูเปนธุระ (Agent)
ผูสงฤๅผูซ่ึงนําของเขามา (Importer)
เรือนสวางฤๅประภาคาร (Light House)
เสาธง (flag staff)

ตัวอยาง
หามมิใหเรือลําหนึ่งลําใด ซ่ึงไดรับบันทุกสินคามาจากตางประเทศ ซ่ึงนายเรือจะ

ตองยื่นบาญชีสินคาในเรือ  แลขอรับอนุญาตเปดระวางจากกรมศุลกากร ขนสินคาจากเรือ
ลงบันทุกในเรือลําเลียงฤๅขนขึ้นที่แหงหนึ่งแหงใดเปนอันขาด เวนไวแตผูซ่ึงมีธุระ       
เกี่ยวของในสินคาในเรือนั้น ไดยื่นบาญชีสินคาของตนโดยเลอียด(Perfect entry) บอก
จํานวนชนิดของ แลราคาทุกอยาง  เพื่อจะไดรับของไปฤๅยื่นบาญชีสินคาโดยยอ
(Imperfect entry) เพื่อขนของขึ้นจากเรือ…

ผูเปนธุระ(Agent)ฤๅผูหนึ่งผูใดจะตองหาประกัน ใหแกกรมศุลกากรโดยหลักถานวา
ตนเปนผูรับผิด  แมนสินคาเหลานั้นไดไปจากที่  โดยไมไดรับอนุญาตจากกรมศุลกากร
กอน  บันดาสินคาซึ่งมิไดขนขึ้นจากเรือ ฤๅไดขนขึ้นจากเรือแลวโดยบาญชียอ(Imperfect 
entry)  ผูสงฤๅผูซ่ึงนําของเขามา(Importer) จะตองยื่นบาญชีสินคาเหลานั้นโดยเลอียด        
( A perfect entry) ตอกรมศุลกากรภายใน ๗ วัน นับตั้งแตเรือถึงทากรุงเทพฯ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



109

(ประกาศกรมศุลกากร เลมที่ ๑๖  แผนที่ ๗ วันที่ ๑๔  พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ 
นา ๑๐๓)

   …..คือตําบลสัมปะยื้อ ทายเกาะนั้นมีกองหินฤๅโสโครกเปนที่นากลัวฤๅตองระวัง
มาก แตผูที่จะเดินเรือไปมาเขาออกณเกาะสีชังนั้น จึงโปรดเกลาฯ ใหทําเรือนสวางฤๅ
ประภาคาร ( Light House) ขึ้นที่กองหินนั้น…

…..เมื่อไดเรียบเรียงขาวถึงเพียงนี้แลว  ไดทราบขึ้นอีกวาจะโปรดเกลาฯ ใหปกเสาธง
(flag staff) ไวเปนสําคัญ บนยอดเขาใหญ

(การปลูกสรางที่เกาะสีชัง เลมที่ ๘ แผนที่ ๑๘  วันที่ ๒ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐ 
นา ๑๕๗–๑๕๘)

     3.2   การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายตรงกันกํากับโดยเขียนทับ
ศัพทดวยตัวอักษรไทยอยูในวงเล็บ ดังตารางตอไปนี้

คําไทย คําอังกฤษเขียนทับศัพทดวยตัวอักษรไทย

กรรมการ (ไดแรกเตอร)
กรีฑา (สปอดส)
การดวน (เอกซเปรส)
ขอบังคับ (อาติเกิลออฟเอสโซซิเอชั่น)
ฉลองพระองคสําหรับเวลาเย็น (อิวนิงเดรส)
ใบกูเงิน (ดิเปนเซอร)
ใบรับของ / ใบรับสินคา (บิลออฟเลดิง)
ใบรับดอกเบี้ย (กูปอง)
ใบแลกเงิน /ใบสั่งจายใหใชเงิน (บิลออฟเอกซเชนซ)
ใบสั่งจาย (ดราฟ) / (วอแรนต)
ใบสัญญาใชเงิน / หนังสือใบ
ยืม

(ปรอมมิเซอรโนด) / (โปรมิซซอรีโนต)

ไปรสนียวัดถุ (ปาเซลโปสต)
หุน (แชร)
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หนังสือกําหนดอํานาจ (เมมโมแรนดําออฟเอสโซซิเอชั่น)
หนังสือฝากทางไปรสนีย (เรยิสเตอร)
หนังสือสําคัญ (ดิมานดราฟ)

ตัวอยาง
(ฎ)จะทําหรือรับจาย สลัก หลัง ชักสิบลดแลออกใบสัญญาใชเงิน (ปรอมมิเซอรโนด)

        (promissory note)
ใบสั่งจายใหใชเงิน (บิลออฟเอกซเชนซ)  ใบรับของ (บิลออฟเลดิง)  ใบสั่งจาย (วอแรนต)

                      (bill of exchange)             (bill of lading)        (warrant)
        แล ใบกูเงิน(ดิเปนเซอร)  แลใบสําคัญตาง ๆ ซ่ึงอาจจะโอนหรือยายได
                       (debenture)

 (หนังสือกําหนดอํานาจสําหรับบริษัทศิลสยามกิจหรือสยามสะโตนเวิกซ ทุนจํากัด  เลม 
๒๕ แผนที่ ๔๘ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๔๑ ๑๒๗  หนา ๑๓๙๖)

   ๑ เพื่อกระทําสรรพกิจธุระของแบงก ทั้งการจะกูหรือยืมเงินแลเพื่อจะใหผูอ่ืนกูหรือ
ยืมเงินหรือทรัพยอ่ืน ๆ ทําการรับจายเงินมีเงินมีสวนลด หรือกระทําการคาขายใบแลกเงิน

      (บิลออฟเอกสเซ็นต) หนังสือใบยืม(โปรมิซซอรีโนต)  ใบรับดอกเบี้ย(กูปอง)  ใบสั่งจาย
       (bill of exchange)                    (promissory note)                (coupon)
        (ดราฟ)  ใบรับสินคา(บิลออฟเลดิง)  ใบวอแรนต  ดีเปนเซอร  ใบเซอรตีฟเก็ต  ใบสกรีบ
        (draft)                   (bill of lading)

        แลสรรพหนังสือสัญญาตาง ๆ เพื่อทําการออกหนังสือแกรดิด แลใบเซอรคิวเลอรโนต           
ทุกอยาง…..

(หนังสือกําหนดอํานาจบริษัทบางกอกซีตีแบงก ทุนจํากัด เลม ๒๖ วันที่ ๒๙ สิงหาคม       
รัตนโกสินทรศก ๑๒๘  นา ๕๙)

    …..มีเนื้อความโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงโยธาธิการของใตฝาลอองธุลีพระบาท  เปน
พนักงานนาที่จัดการทางรถไฟนครราชสีหมา แลโปรดเกลาฯใหกระทรวงพระคลัง  มี
อํานาจเก็บเงินทุนที่จะใชสําหรับ การกอสรางโดยใหออกหุน(แชร) ๑๖๐๐๐๐ หุน ๆ ละ

                              (share)
      ๑๐๐ บาท
(การเปดทางรถไฟนครราชสีหมาระหวางกรุงเทพ ฯ กับกรุงเกา แลเปดที่วาการขาหลวง
เทศาภิบาลมณฑลกรุงเกา  เลมที่ ๑๔  แผนที่ ๑ วันที่ ๔ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ หนา ๑๗)
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   ดวยกรมไปรสนียไดจัดการ เปดไปรสนียวัดถุ(ปาเซลโปสต)  คือสงหอหีบแลสิ่งของ
      (parcel post)

โดยทางไปรสนียขึ้น ระหวางกรุงเทพฯ กับตางประเทศนอกประเทศสยาม
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แผนกกรมไปรสนีย  เลมที่ ๑๓  แผนที่ ๓๗ วันที่ ๑๓ 

ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕  นา ๔๕๒)

   เวลายามเศษพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงฉลองพระองคสําหรับเวลาเย็น
(อิวนิงเดรส) เสด็จออกทางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท

          (evening dress)
(การเปดโรงเรียนราชกุมาร  เลมที่ ๙ แผนที่ ๔๓ วันที่ ๒๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา 
๓๘๒)

    ….ก็ใหยื่นเรื่องราวมายังเจากรมสรรพากรในกระทรวงนครบาล ซ่ึงเปนผูไดรับ ๆ 
ส่ังของพระเจานองยาเธอเสนาบดีกระทรวงนครบาล  เปนเจานาที่อันนี้เร่ืองราวที่จะทํายื่น
ขอในอนุญาต ขายน้ําสุราที่ไดกลาวแลวนั้น  ตองทําดวยแบบ(ฟอม) ซ่ึงมีอยูแลวที่กรม

      (form)
       สรรพากรใน

(ประกาศขอรับใบอนุญาตจําหนายน้ําสุรา  เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๕๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม             
รัตนโกสินทรศก ๑๑๗  นา ๕๖๖)

        ๑๐) โรงเรียนใดที่มีทุนทรัพย  แลมีความสามารถ จะตั้งคลับสําหรับการกรีฑา
(สปอดส) ไดก็ใหนายตรวจแขวงแนะนําแลควบคุมใหตั้งขึ้นโดยระเบียบอันชอบ

      (sports)
(ขอบังคับสําหรับนายตรวจแขวง  เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๒๑  วันที่ ๑๙ สิงหาคม รัตนโกสินทร

ศก ๑๑๙  นา ๒๕๔)
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   ….ที่จะจายเงินบาทในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติกรุงเทพฯ แลกเปลี่ยนกับทอง      
สเตอรลิง  ซ่ึงไดใชใหเปนเครดิดของรัฐบาล  แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ในบาญชี
ที่มีอยูแกฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกกิงกอปอเรชั่นณกรุงลอนดอน หนังสือสําคัญ

        (ดิมานดราฟ) จะออกให ๒๐ บาทตอปอนด ๑
        (demand draft)

(ประกาศกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  เลมที่ ๑๙ แผนที่ ๓๖ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน            
รัตนโกสินทรศก ๑๒๑  นา  ๖๘๘)

    ขอ ๕ ใหบริษัทนําหนังสือกําหนดอํานาจ (เมมโมแรนดําออฟเอสโซซิเอชั่น) แล
                 (memorandum of association)

ขอบังคับ (อาติเกิลออฟเอสโซซิเอชั่น) ของบริษัทสงขอจดทะเบียนที่กระทรวงเกษตราธิการ…
                     (article of association)

    ขอ ๑๐ กรรมการ(ไดเรกเตอร) ของบริษัทใหมีไมนอยกวา ๓ คน…
    (director)

(ประกาศพระราชทานอํานาจพิเศษ แกบริษัทรถรางไทยทุนจํากัด เลม ๒๑ แผนที่ ๑ วันที่ 
๓ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ หนา ๖)

ทําประกันหนังสือฝากทางไปรสนีย(เรยิศเตอร) ฉบับละ ๑๒ อัฐ
   (register)

การสงอยางรีบเรงคือการดวน(เอกซเปรศ) ฉบับละ ๑๕ อัฐ
        (express)

(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ  พแนกไปรสนียโทรเลข  เลม ๒๒ แผนที่๔๙ วันที่ ๔ 
มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๔  หนา ๑๑๑๑ – ๑๑๑๒)
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       3.3  การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายตรงกันกํากับโดย
เขียนทับศัพทดวยอักษรไทย  และใชคํากริยาวา  “คือ” หนาคําอธิบาย  ดังตารางตอไปนี้

คําไทย คํา คําอังกฤษเขียนทับศัพทดวยตัวอักษรไทย

คณะณาวิทยา คือ แมถแมติกส
โคมาตร คือ ยีออกเมตรี
ตั๋วเงินของพระคลัง คือ เตรเชอริโนต
ธนาคารสําหรับแผน
ดิน

คือ แนชนัลแบงก

ภูมิศาสตร คือ ยีโอคราฟ
วันทิยาวุธ คือ ปริเซนอารม
วิทยาการ คือ ไซแอนซ
วิธีเก็บบาญชี คือ บุกกิบปง
ศัพทเลข คือ ไฟโนคราฟ
อังษิเณวุธ คือ โชเดออารม

ตัวอยาง
การที่จะออกกระดาษใชแทนเงินนี้มีวิธีที่เลือกอยูสามทาง หนึ่งเปนทางที่ประกอบ

ดวยความนาวิตก คือทําเงินกระดาษสําหรับพระคลัง, จําหนายเรียกวาตั๋วเงินของพระคลัง, 
คือ เตรเชอริโนต สําหรับใชแทนตัวเงินไดตามกฎหมาย แตรัฐบาลไมตองจําเปนเตรียมตัว

        (treasury note)
เงินอยางอื่นไวรับขึ้นนอกจากเงินในพระคลัง, ทางที่สองตั้งธนาคารสําหรับแผนดินคือ                   
แนชนัลแบงก ใหมีกรรมสิทธิ์ของรัฐบาลสําหรับทําธนบัตรจําหนายโดยมีขอบังคับไว

      (national bank)
        ตามสมควร…

(รายงานเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เร่ืองเปดกรมธนบัตร หอรัษฎากรพิพัฒน 
เลมที่ ๑๙ แผนที่ ๒๖ วันที่ ๒๘ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ นา ๕๓๐)
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    …..วิชาพิเศษนั้น คือแปลภาษาอังกฤษเปนไทย ๆ เปนอังกฤษอยางสูง ๑  ภูมิศาสตร
    คือยีโอคราฟอยางสูง ๑  โคมาตรคือ ยีออเมตรี๑  วิทยาการคือไซแอนซ ๑  คณะณาวิทยา

         (geography)        (geometry)                (science)
         คือ แมถแมติกสอยางสูง ๑  วิธีเก็บบาญชีคือ บุกกิบปง ๑  ศัพทเลขคือไฟโนคราฟ ๑  ภาษา
        (mathmetic) (book keeping)               (phinogrphy)
         ฝร่ังเศส ๑  ภาษาแลติน ๑

(แจงความกระทรวงธรรมการ แผนกศึกษาธิการ ตั้งโรงเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษสําหรับ
นักเรียนอยูประจํา  เลมที่ ๑๓ แผนที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ กันยายน รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕  นา ๒๗๐)

ขอ ๑๒ เมื่อเวลาแตงตัวเตมยศ  ติดเครื่องราชอิศริยยศมาดวย ทหารซึ่งอยูประจําในที่
ตาง ๆ ตองคํานับวา (วันทิยาวุธคือปริเซนอารม) แตผูที่ไดดวงตราที่  ๓ นั้นทหารตอง

         (present arm)
คํานับวา (อังษิเณวุธคือโชลเดออารม) ยกเสียแตทหารซึ่งเขาแถวใหญแลมีผูมีบันดาศักดิ์

                                   (shoulder arm)
       ใหญอยูที่นั้น
(ขอพระราชบัญญัติสํารับดวงตรา ๑๕ ขอ เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๒๖ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๔ ค่ํา  ป
จอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๔ นา ๑๒๙)

       3.4  การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายตรงกันกํากับ
โดยเขียนดวยตัวอักษรโรมันอยูในวงเล็บ และอธิบายโดยใชขอความวา “ที่เรียกโดยภาษาอังกฤษ
วา  และซึ่งเรียกตามภาษาอังกฤษ” เพื่ออธิบายคําไทยที่ใชซ่ึงปรากฏไมมากนัก  ดังตารางตอไปนี้
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คําไทย วลี คําภาษาอังกฤษที่ เขียนโดย
การทับศัพทดวยตัวอักษร
โรมัน

ทางแร ที่เรียโดยภาษาอังกฤษวา lode
ลานแร ซ่ึงเรียกตามภาษาอังกฤษ alluvial ground

ตัวอยาง
๘  “ทางแร” หรือที่เรียโดยภาษาอังกฤษวา ( LODE) นั้นใหพึงเขาใจวาทางที่แรมี

เปนสายเปนแนวเปนเทือกเปนกอน หรือเปนฟองแตมิใชลานแร ซ่ึงจะอธิบายตอไป
   ๙  “ลานแร” หรือซ่ึงเรียกตามภาษาอังกฤษ (ALLUVIAL GROUND) นั้นใหพึงเขาใจวา     

คือที่ซ่ึงเปนศิลายอยหรือเปนที่ดินที่ทราย หรือธาตุอ่ืน  ๆ ซ่ึงอาจขุดขึ้นลางแรได
(พระราชบัญญัติการทําเหมืองแร  เลมที่ ๑๘ แผนที่ ๒๖ วันที่ ๒๙ กันยายน รัตนโกสินทร

ศก ๑๒๐ นา ๓๙๑)

      3.5 การใชคําไทยและมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายตรงกันกํากับโดย
เขียนทับศัพทดวยตัวอักษรไทย  และใชขอความวา  “ที่เรียกวา (คือ)ที่/ซ่ึงเรียกตามภาษาอังกฤษวา 
เรียกวา  ที่อังกฤษเรียกวา” เปนตน  เพื่ออธิบายคําไทยที่ใช  ดังตารางตอไปนี้

คําไทย วลี คําอังกฤษที่เขียนโดยการ
ทับศัพทดวยตัวอักษรไทย

การสงหอส่ิงของ โดยทาง
ไปรสนีย

ที่เรียกวา ปาเสลโปสต

กระทรวงยุทธนาธิการ  /
เสนาบดียุทธนาธิการ

ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา มินิสเตอรออฟวาแอนตมริน

เฃียนคูราง คือที่ภาษาอังกฤษเรียกวา คอป
จับฉลาก ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา โวต
นายทหารใหญ ซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา คอมมิชันออฟฟเซอ
นายทหารนอย ซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา นอนคอมมิชันออฟฟเซอ/เปต

ตีออฟฟเซอ
นายทหารผูชวย ซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา สตาฟ
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คําไทย วลี คําอังกฤษเขียนโดยการ
ทับศัพทดวยตัวอักษรไทย

พลทหาร ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวา ไปรเวศ
พลทหารเรือ เรียกวา กันเนอ
กลาสี เรียกวา เชเลอ
บาญชีบอกการ ที่อังกฤษเรียกวา รีโปต
ปลัดทหารบกใหญ ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา แอดยุแตนตเยเนอราล
ผูบัญชาการทหารบก ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ชิฟสตาฟออฟดิอามี
ผูบัญชาการทหารเรือ ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ชิฟสตาฟออฟดิเนวี
พนักงานใหญผูรับเงิน ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา รีชิฟเวอเยเนอราล
ยกกระบัตรทหารบกใหญ ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ควอมาศเตอเยเนอราล
รองแลผูชวย ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ดิปตีแอนเอดซิดเมนต
ราชปลัดทูลฉลอง ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา อันเดอรสิเกรตารี
ราชปลัดบาญชี ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา แอกเคานแตนตเยเนอราล

ตัวอยาง
มาตรา ๑ การสงหอส่ิงของ โดยทางไปรสนียที่เรียกวาปาเสลโปสตนั้น เจาพนักงาน

   (parcel post)
     ไปรสนียออฟฟศตึกใหญ  แลออฟฟศไปรสนียที่ศุลกสถาน  จะรับสงในเวลาเปดออฟฟศทํา

การ   เวนแตวันอาทิตย…
(สวนที่ ๔ กฎหมายแลขอบังคับธรรมเนียมสงหอส่ิงของทางไปรสนีย  ระหวางกรุงเทพฯ 

แลเมืองตางประเทศบางเมือง  เลมที่ ๕  แผนที่๑๓ วันเสาร เดือนแปดบุรพาสาธ ขึ้นแปดค่ํา ปชวด
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๑๐๓  นา ๑๐๖)

ขอ ๑ ใหยกกรมยุทธนาธกิารเดิมขึ้นเปนกระทรวงใหญ เรียกวา กระทรวงยุทธนาธิการ 
ที่ เรียกตามภาษาอังกฤษวา(มินิสเตอรออฟวาแอนตมริน) เปนกรมสําหรับบังคับบัญชา

                                           (Minister of War and Marine)
ราชการแลพลเรือนที่เกี่ยวของแกการทหารบกทหารเรือ แลสําหรับจัดหาแลดําริหราชการ-   
ยุทธ  ซ่ึงจะตองใชกําลังทหารบกทหารเรือนั้น ใหมีตําแหนงเสนาบดีเปนประธานเรียกวา
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 เสนาบดีการยุทธนาธิการ ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา(มินิสเตอรออฟวาแอนตมริน) มีนาที่
                                                              (Minister of War and Marine)

      ราชการตามที่แจงตอไปภายหลัง
(พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ เลม ๗ แผนที่ ๔ วันที่ ๒๗ เมษายน  รัตนโกสินทร

ศก๒๓ นําเบอร ๓๗ นา ๓๘)

…แลประทับตราหอรัษฎากรพิพัฒนฃองทานอธิบดี ใหแกเจาจํานวนผูสงเงินทองไว
เปนสําคัญ แตตั๋วที่เฃียนทํานั้นใหเฃียนคูราง คือที่ภาษาอังกฤษเรียกวาคอปไวทุกฉบับ

                  (copy)
(พระราชบัญญัติสํารับพระคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ ๔ ตอนา ๓๖ วาดวยพนักงาน

ใหญผูรับเงินที่ภาษาอังกฤษเรียกวา รีชิฟเวอเยเนอราล  เลมที่ ๒  นําเบอร ๔๑ วันอาทิตย เดือน ๖
         (Receiver General)

แรม ๔ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๖  นา ๔๓)

ขอ ๗ ผูที่ตั้งอยูในตําแหนงไวซเปรสิเดนนั้น ตองเปนธุระเอาใจใสจัดการ ในที่ปฤกษา 
แผนดินใหเรียบรอยทุกอยางแลเปนผูลงชื่อในจดหมายขอคําปฤกษา แลในจดหมายตอบ
คําปฤกษา ซ่ึงจะตองลงชื่อเปนสําคัญทุกเรื่อง แลจะตองพูดนําแลพูดแทน ที่ปฤกษาราชการ
แผนดิน ใหทราบทั่วกันในที่ประชุม ถาการในที่เคานซิลลอรออฟสเตด จะตองจับฉลากซึ่ง
เรียกตามภาษาอังกฤษวาโวต ไวซเปรสิเดนตองเปนผูนับตรวจฉลาก

                          (vote)
(พระราชบัญญัติ เคานซิลออฟสเตดคือที่ปฤกษาราชการแผนดิน   เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๔๖ 

วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๓ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๖  นา ๑๔๗)

ขอ ๘ ปลัดบาญชีกลางตองทําบาญชีบอกการที่อังกฤษเรียกวารีโปต ช้ีแจงรายเงินทั้ง
           (report)

        พระราชอาณาจักร
(พระราชบัญญัติสํารับพระคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ ๓ ตอนา ๒๗ วาดวยปลัดบาญชี

กลาง ในกรมพระคลังมหาสมบัติที่ภาษาอังกฤษ เรียกวา ชิฟสิเกรตารี  เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๓
                                   (Chief Secretary)

วันอาทิตย เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๕ นา ๓๔)
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  มาตรา ๑ ทหารซึ่งเขาเวรฤๅเวลาประจํารับราชการทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ        
พระราชทานเงินเดือนใหนายทหารใหญ คือนายทหารซึ่งไดรับพระราชทานตราตั้งซึ่ง
ภาษาอังกฤษเรียกวา   คอมมิชันออฟฟเซอ  แลนายทหารนอยซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา

                                   (Commission Officer)
นอนคอมมิชันออฟฟเซอแลเปตตีออฟฟเซอ แลพลทหารซึ่งภาษาอังกฤษเรียกวาไปรเวศ
(Non-Commission Officer) (Petty Officer)                                                (Private)

พลทหารเรือเรียกวากันเนอ  กลาสีเรียกวาเชเลอ  แลนายทหารผูชวยซ่ึงภาษาอังกฤษเรียกวา
                   (Gunner)                  (Sailor)

สตาฟ
      (Staff)

(พระราชบัญญัติทหาร  เลมที่ ๕ แผนที่ ๑๒ วันศุกร เดือนเจด แรมสิบสี่ค่ํา ปชวดสัมฤทธิ
ศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๘๙  นา ๙๘)

ขอ ๑๗ ใหตั้งตําแหนงเจาพนักงานใหญผูจัดการทหารบกทหารเรืออีก ๒ ตําแหนง คือ
(๑) ผูบัญชาการทหารบก(ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ชิฟสตาฟออฟดิอามี) เปน

         (Chief Staff of the Army)
         ประธานในกรมทหารบกตําแหนง ๑

(๒) ผูบัญชาการทหารเรือ(ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา ชิฟสตาฟออฟดิเนวี) เปน
          (Chief Staff of the Navy)

        ประธานในกรมทหารเรือตําแหนง ๑
-----
ขอ ๑๙  ใหตั้งตําแหนงขาราชการในกรมทหารบกสําหรับทําราชการรองผูบัญชาการ

ทหารบกตอไปตามลําดับนับตั้งแตปลัดทหารบกใหญ(ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา
แอดยุแตนตเยเนราล แลยกกระบัตรทหารบกใหญ(ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา

       (Adjutant General)
ควอมาศเตอเยเนราล) เปนตน ตลอดจนตําแหนงรองแลผูชวย (ที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา

       (Qua-master General)
ดิปตีแอนเอดซิดเมนต) ตาง ๆ ตามแตที่จําเปนจะตองใชในศาลกรมทหารบกมากนอยเทาใด

      (Deputy and Assistant)
แลวแตจะกําหนดตามสมควร

(พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ ตอนา  ๔๑ แผนที่ ๔  เลม ๗ แผนที่ ๕ วันที่ ๔
พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๒๓ นําเบอร ๔๕ นา ๔๑)
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ขอ ๒ ใหตั้งตําแหนงขาราชการในกระทรวงยุทธนาธิการ สําหรับทําราชการรองเสนาบดี
       ตอไปตามลําดับนับตั้งแตราชปลัดทูลฉลองที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา(อันเดอรสิเกรตารี) แล

(Under Secretary)
    ราชปลัดบาญชีที่เรียกตามภาษาอังกฤษวา(แอกเคานแตนตเยเนราล) เปนตน

          (Accountant General)
(พระราชบัญญัติจัดการกรมยุทธนาธิการ เลม ๗ แผนที่ ๔ วันที่ ๒๗ เมษายน                     

รัตนโกสินทรศก๒๓ นําเบอร ๓๗ นา ๓๘)

       จากตัวอยางขางตน การใชคําภาษาอังกฤษที่พบในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้เปน          การ
ยืมคําดวยวิธีการเขียนคําทับศัพทเพียงอยางเดียว คําทับศัพทลักษณะนี้เปนชื่อเมือง ช่ือคน        ช่ือ
สถานที่ ช่ือเดือน  มาตราวัดตาง ๆ  เปนตน การใชคําภาษาอังกฤษดวยวิธีการทับศัพทแบบนี้ อาจ
เปนเพราะวาทับศัพทคําภาษาอังกฤษโดยความจําเปน เนื่องจากไมมีคําไทยใชและคนสวนใหญ    
นาจะเขาใจคําทับศัพทเหลานี้  จะสังเกตไดวาคําทับศัพทที่ยืมมาจากภาษาอังกฤษนั้นนาจะเปน    
การทับศัพทตามเสียงที่ไดยิน เนื่องจากมีการใชรูปวรรณยุกต เพื่อเขียนรูปตามเสียง เชน กาด  คอ
ป  เชก  เตนต   ปาก  สเตชั่น เปนตน
     สวนการใชคําภาษาอังกฤษโดยการทับศัพทและมีคําอธิบายความหมายเปนภาษาไทยในคําคํา
นั้น การอธิบายความหมายของคํานี้จะชวยใหเขาใจความหมายของคํายืมมากขึ้น เนื่องจากคําภาษา
อังกฤษที่ยืมเหลานี้นาจะเปนคําที่เกิดขึ้นใหมและสวนใหญเปนคําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่ของทางราชการ ทางดานการสรางคําไทยแลวมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ คําไทยที่สรางนี้
เปนวิธีการบัญญัติศัพท เหตุที่ตองมีการนําคําภาษาอังกฤษมาอธิบายตอจากคําที่บัญญัติขึ้น อาจ
เปนเพราะคํายืมเหลานี้ยังไมแพรหลายจึงตองใชวิธีนี้และเพื่อใหเขาใจความหมายของคํานั้นใหถูก
ตองตรงกัน
     จะเห็นไดวาการใชคําภาษาอังกฤษโดยการทับศัพทที่ปรากฏใชในสมัยนี้บางคําก็ยังคงมีใชอยู
ในปจจุบันดวย แตการสะกดการันตของบางคําอาจเปลี่ยนแปลงไป เชน คอนเสิด ดินเนอ      ชํา
เปนซ   เซอรเว  โปรแครม  ไปรเวต   ยุนิฟอรม  โฮเตล เปนตน  นอกจากนี้ยังมีการคิดคําใหมขึ้น
ใชแทนคํายืมภาษาอังกฤษดวย แสดงใหเห็นวาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
เร่ิมมีการคิดคําขึ้นใชเรียกหรือแทนคํายืมภาษาอังกฤษบางแลว อาจเรียกวาเปนการคิดคําโดยวิธี
การบัญญัติศัพท  ดังในแจงความกรมราชเลขานุการ เลมที่ 26 วันที่  18 กรกฎาคม รัตนโกสินทร
ศก 128  ที่ไดประกาศคําที่บัญญัติขึ้นใชแทนคําภาษาอังกฤษ และศัพทที่บัญญัติเหลานี้ก็ยังคงใช
เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน  ดังตัวอยาง
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คําบางคําท่ีเรียกตามภาษาอังกฤษ ยังไมมีกําหนดเรียกในคําไทยนั้น บัดนี้ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหกําหนดเรียกดังตอไปนี้

คําวา วอเตอรสับไปล การจําหนายน้ําใชท่ัวไป ใหเรียกวา ประปา
คําวา สเตชั่น              ใหเรียกวา สถานี  เชน สเตชั่นรถไฟ ใหเรียกวา สถานีรถไฟ
คําวา รถมอเตอรคาร ใหเรียกวา รถยนต
คําวา เรือมอเตอร       ใหเรียกวา เรือยนตร 52

2.  การใชประโยค
พระยาอุปกิตศิลปสาร ไดอธิบายความหมายของประโยค ไววา
ประโยค คือ ถอยคําท่ีมีเนื้อความบริบูรณ ประโยคหนึ่ง ๆ แบงออก

เปนสองภาค ดังนี้
ก. ภาคประธาน หมายความวา สวนที่ผูกลาวอางขึ้นกอน เพื่อใหผูฟงรูวา

อะไรเปนขอสําคัญของขอความ ภาคนี้โดยมากมักเปนคํานามหรือสรรพนามเปนสวนใหญ
ซ่ึงผูพูดหรือผูเขียนกลาวขึ้นกอน เชน ตาสี  บาน  ฉัน  เขา   เปนตน ซ่ึงทราบไดแตเพียง
วาเปนใคร หรืออะไรเทานั้น

ข. ภาคแสดง หมายถึงคําท่ีแสดงอาการของภาคประธานใหไดความครบวา แสดง
อาการอยางนั้นอยางนี้ เชน ตาสี-นอน  บาน–งาม   ฉัน-กินขาว  เขา-เปนนายอําเภอ ฯลฯ53

เปรมจิต  ชนะวงศ ไดใหความหมายประโยค ไววา
ประโยค หมายถึง ถอยคําท่ีเรียงกันอยูอยาง เปนระบบตาม

กฎเกณฑทางไวยากรณ และมีเนื้อความสมบูรณวา ใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  ทําไม
อยางไร ประโยคจึงประกอบดวยภาคประธานและภาคแสดง ภาคประธานประกอบดวย
ประธานและ/หรือสวนขยาย ภาคแสดงประกอบดวย กริยาและ/หรือกรรมหรือสวนขยาย54

                                                          
52 “ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 26,”  หอสมุดแหงชาติ, ไมโครฟลม มฟ.รก.36/015, 786.
53 พระยาอุปกิตศิลปสาร, หลักภาษาไทย (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2539) 192-193.
54เปรมจิต  ชนะวงศ, หลักภาษาไทย, พิมพคร้ังที่ 8 (นครศรีธรรมราช : โครงการตํารา

เอกสารวิชาการ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช,  2538),  246.
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ปรีชา ชางขวัญยืน ไดกลาวถึงประโยค ไววา
ประโยคทําหนาท่ีเปนหนวยพื้นฐานของความคิด กลาวคือ การแสดง

ความคิดท่ีสมบูรณ แตละครั้งอยางนอยตองใชประโยคหนึ่งประโยคในดานการใชภาษา
ประโยคจะตองแจมแจงแสดงรายละเอียดตาง ๆ อยางเปนระเบียบ ถูกไวยากรณ ผูอาน
เขาใจตรงกับที่ผูเขียนตองการและตองอยูในที่ท่ีสัมพันธกับประโยคอื่นอยางเหมาะสม55

นววรรณ พันธุเมธา ไดอธิบายเกี่ยวกับประโยค ไววา
ประโยคประกอบดวยถอยคําซึ่งแสดงความคิดท่ีเกี่ยวของสัมพันธกัน บางครั้งก็

รูความสัมพันธของความคิดไดจากสถานการณ  บางครั้งก็รูจากถอยคําในประโยค
นั้น ๆ เอง ประโยคที่สมบูรณจะมีสวนประกอบซึ่งเรียกวาหนวยประโยคอยู  2 ชนิด คือ
หนวยนามและหนวยกริยา และบางประโยคจะมีหนวยประโยคอีกชนิดหนึ่งเพิ่มข้ึน
เรียกวา หนวยเสริม ประโยคหลาย ๆ ประโยคเมื่อเรียงติดตอกันไป จะมีหนวยเชื่อมประโยค
เหลานั้นเขาดวยกัน หนวยประโยคจึงมีท้ังหมด 4 ชนิด คือ หนวยนาม หนวยกริยา
หนวยเสริม  หนวยเชื่อม56

                                                                                                                                                                     

55ปรีชา  ชางขวัญยืน, เทคนิคการเขียนและผลิตตํารา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2539), 99.
              56นววรรณ  พันธุเมธา, ไวยากรณไทย (กรุงเทพฯ : รุงเรืองสาสนการพิมพ, 2527), 135.

     นวรรณ พันธุเมธา ไดอธิบายเกี่ยวกับหนวยประโยคทั้ง 4 ชนิดในหนังสือดังกลาว ตั้ง
แตหนา 108-114 ไววา

หนวยนาม คือ หนวยประโยคชนิดหนึ่ง ใชอางถึงสิ่งตาง ๆ
หนวยกริยา คือ หนวยประโยคชนิดหนึ่ง ใชแสดงเหตุการณหรือสภาพตาง ๆ
หนวยเสริม ไดแก คําหรือกลุมคําที่ใชแสดงเจตนาของผูพูด หรือแสดงสถานภาพของ

ผูพูดกับผูฟง
      หนวยเชื่อม ไดแก คําหรือกลุมคําที่ใชเชื่อมประโยค หนวยเชื่อมจะเปนคําเชื่อมที่

ทําหนาที่เชื่อมกริยากับกริยาหรือประโยคกับประโยค
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       นอกจากนี้นววรรณ พันธุเมธายังไดแบงประโยคตามลักษณะและจํานวนของหนวย
ประโยคออกเปน 3 ประเภท คือ ประโยคความเดียว ประโยคความซอนและประโยคความรวม ดังนี้

ประโยคความเดียว  คือ ประโยคที่มีหนวยกริยา 1 หนวย มีหนวยนาม  1 หนวย
หรือมากกวานั้น และอาจจะมีหนวยเสริมอยูดวยหรือไมก็ได  เชน

นองตกใจมาก
แมหั่นเนื้อ
นองหกลมเมื่อกี้นี้
เขายื่นคํารองตอศาล57

สวนประโยคความซอนไดอธิบายไววา
ประโยคความซอน คือ มีหนวยกริยา 1 หนวย มีหนวยนาม  1 หนวยหรือ

มากกวานั้น และอาจจะมีหนวยเสริมอยูดวยหรือไมก็ได  ประโยคความซอนตางกับ
ประโยคความเดียวตรงที่หนวยขยายของหนวยนามหรือหนวยกริยาในประโยค
ความซอนไมใชคําแตเปนประโยค  ประโยคความซอนเกิดจากการนําประโยคมา
ขยายหนวยนามหรือหนวยกริยาในประโยคความเดียว เชน

คุณนิตยา ท่ีเปนนองสาวคุณอดุลย เปนคนดี
 ฉันชอบเพื่อนคุณ ท่ีสูง ๆ
 ดอกไม ท่ีอยูในสวนขางบาน บานสะพรั่ง58

นววรรณไดอธิบายประโยคความรวมไววา
ประโยคความรวม  คือ ประโยคที่มีหนวยกริยาตั้งแต 2 หนวยข้ึนไป

มีหนวยนาม  1 หนวยหรือมากกวานั้น และอาจจะมีหนวยเสริมและหนวยเช่ือมอยูดวย
หรือไมก็ได  ประโยคความรวมสามารถแบงไดอีก 2 ชนิด  คือ ประโยคความรวมที่มี
หนวยเชื่อมและประโยคความรวมที่ไมมีหนวยเช่ือม

1. ประโยคความรวมที่มีหนวยเชื่อม ประกอบดวยประโยคความเดียว
ต้ังแต  2  ประโยคขึ้นไปและมีหนวยเชื่อมอยูในระหวาง  ประโยคความรวมที่มีหนวย
เชื่อมก็เหมือนประโยคความเดียว ตางกันเพียงวา ประโยคความเดียวไมมีหนวยเช่ือม
เชน คุณแมไมสบาย ฉัน เลย ตองลางาน

                                                          
57เร่ืองเดียวกัน, 135-138.
58เร่ืองเดียวกัน, 138-139.
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เมื่อกอน ท่ีคุณลุงจะยายบาน ผมเคยเขาไปเลนในบานทานบอย ๆ
พอ พอหลับ สุวิทย ก็ ออกจากบาน

2. ประโยคความรวมที่ไมมีหนวยเชื่อม  จะมีหนวยกริยาเรียงกันตั้งแต
2 หนวยข้ึนไป โดยมีหนวยนามคั่นอยูในระหวางหรือไมก็ได เชน

เสือหมอบคอยเหยื่อ

   เสือหมอบ        เสือคอยเหยื่อ59

    หนังสือราชกิจจานุเบกษามีเร่ืองที่ประกาศใหผูอานไดรับทราบเปนจํานวนมาก การที่จะเขียน
ส่ิงที่ตองการเพื่อแจงใหทราบไดนั้น ตองมีการเรียบเรียงประโยคใหกระจางชัดเสียกอน จึงจะ
อธิบายเรื่องราวหรือส่ิงที่ตองการกลาวนั้นไดถูกตองและสามารถสื่อความหมายไดเขาใจอยาง

ชัดเจนและตรงกัน   ประโยคที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษามี 3 ประเภทดวยกัน โดยแบงได
ดังนี้

1. ประโยคความเดียว
2. ประโยคความซอน
3. ประโยคความรวม

2.1  การใชประโยคความเดียว
   ประโยคความเดียว  คือ ประโยคที่ประกอบดวยหนวยกริยาซึ่งเปนกริยาหลัก  1 หนวย

หนวยนาม 1 หนวยหรือมากกวานั้นซึ่งทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค และอาจจะมี
หนวยเสริมอยูดวยหรือไมก็ได

 การใชประโยคความเดียวในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีอยูเปนจํานวนหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
กลาวเพียงสั้น ๆ ก็สามารถเขาใจสิ่งที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน จึงไมจําเปนตองมีการขยายประโยค
หรือเชื่อมความมากนัก การแบงโครงสรางประโยคความเดียวในที่นี้จะแบงตามการปรากฏของ
หนวยนามในประโยค   ซ่ึงสามารถแบงประโยคความเดียวได  3   ลักษณะ คือ

1. ประโยคความเดียวที่มีหนวยนามปรากฏ  1 หนวย
2 .ประโยคความเดียวที่มีหนวยนามปรากฏ  2 หนวย

                                                          
59เร่ืองเดียวกัน, 147-149.
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3 .ประโยคความเดียวที่ไมมีหนวยนามปรากฏ

1. ประโยคความเดียวท่ีมีหนวยนามปรากฏ  1 หนวย   หนวยนาม 1 หนวยที่
ปรากฏนี้ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค ประกอบดวยหนวยกริยา 1 หนวยเปนกริยา
หลักของประโยค และมีหนวยเสริมเพื่อทําใหประโยคนั้นสมบูรณมากยิ่งขึ้น แบงได 2 ลักษณะ ดัง
นี้

      1.1 ประโยคความเดียวที่มีหนวยนามซึ่งทําหนาที่เปนประธานของประโยคปรากฏ 1 หนวย
      1.2 ประโยคความเดียวที่มีหนวยนามซึ่งทําหนาที่เปนกรรมของประโยค

ปรากฏ 1 หนวย

1.1 ประโยคความเดียวที่มหีนวยนามซึ่งทําหนาที่เปนประธานของประโยคปรากฏ 1
หนวย   โครงสรางของประโยคประกอบดวยหนวยนาม 1  หนวยที่ทําหนาที่เปนประธานของ
ประโยค   หนวยกริยาหลัก 1 หนวย และอาจมีหนวยเสริมบอกเวลาหรือบอกสถานที่อยูดวยหรือ
ไมก็ได  เชน

นายจางหนีไป

นามวลี       กริยาวลี

            หนวยนาม      หนวยกริยา

  นายจาง         หนีไป
(ทายสัตย จํานวนปขานสัมฤทธิศก  เลมที่ ๖ นําเบอร ๒๕  วันอาทิตย  เดือน ๕  แรม ๒ ค่ํา

ปเถาะยังเปนสัมฤทธิศก ๑๒๔๐ นา ๒๘)
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เจาพนักงานพิจารณาโดยละมอม

        นามวลี กริยาวลี

                  หนวยนาม หนวยกริยา หนวยขยายก.

                 เจาพนักงาน   พิจารณา      โดยละมอม
(ประกาศกรมพระนครบาล  เลมที่ ๖  แผนที่ ๑๓   วันที่ ๓๐  มิถุนายน  รัตนโกสินทรศก๒๒

๑๐๘ นําเบอร ๑๐๗  นา ๑๑๓)

มิศเตอรเบทเกเจากรมรถไฟถึงแกกรรม

  นามวลี      กริยาวลี

           หนวยนาม     หนวยกริยา

 มิศเตอรเบทเกเจากรมรถไฟ      ถึงแกกรรม
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ  เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๑๒ วันที่ ๑๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก

๑๑๙  นา  ๑๑๒)

          ที่เมืองสมุทสงครามฝนไมตก

  หนวยเสริมบอกสถานที่      นามวลี                 กริยาวลี

                หนวยนาม       หนวยกริยา

          ที่เมืองสมุทสงคราม      ฝน      ไมตก
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     (บอกน้ําฝนตองเขาเมืองสมุทสงคราม  เลมที่ ๖  นําเบอร ๑๒๑ วันอาทิตย  เดือน ๘  แรม ๗
ค่ํา  ปชานสัมฤทธิศก ๑๒๔๐  แผนที่ ๑๖  นา ๑๒๕)

อายจีนอานขึ้นไปที่โรงจีนสาย

นามวลี กริยาวลี หนวยเสริมบอกสถานที่

หนวยนาม หนวยกริยา

อายจีนอาน ขึ้นไป          ที่โรงจีนสาย
(สงอายจีนสลัดเขาคุก เลมที่ ๓  นําเบอร ๓๒๙ วันอาทิตย เดือน ๒  แรม ๘ ค่ํา  ปชวดอัฐ

ศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๔๒  นา ๓๓๐)

เวลาบาย ๒ โมงเศษ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเครื่องอยางจอมพลทหารบก

  หนวยเสริมบอกเวลา            นามวลี           กริยาวลี

หนวยนาม             หนวยกริยา          หนวยขยายก.

 เวลาบาย ๒ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว       ทรงเครื่อง        อยางจอมพลทหารบก
(พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลาถือน้ําพระพิพัฒสัตยา  เลม ๒๑ แผนที่ ๒๙ วันที่ ๑๖ ตุลาคม

รัตนโกสินทรศก ๑๑๓  หนา ๔๒๙)

      พระยาอัคนิกรปวยลงตั้งแตณวันจันทรเดือนกา   แรมสองค่ํา   ปเถาะเอกศก

นามวลี กริยาวลี หนวยเสริมบอกเวลา

            หนวยนาม            หนวยกริยา

         พระยาอัคนิกร              ปวยลง     ตั้งแตณวันจันทรเดือนกา แรมสองค่ํา ปเถาะเอกศก
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(ขาวตาย  เลมที่ ๖  นําเบอร ๘๗  วันอาทิตย เดือน  ๑๐  แรม ๑๔ ค่ํา  ปเถาะเอกศก ๑๒๔๐
แผนที่ ๒๑ นา ๘๗)

กอมมิตตีนี้ไดประชุมกันที่ออฟฟซกรมยุทธนาธิการในวันศุกร เดือนเกา ขึ้นเกาค่ํา ปกุนนพศก

              นามวลี         กริยาวลี         หนวยเสริมบอกสถานที่     หนวยเสริมบอกเวลา

หนวยนาม    หนวยขยายน.     หนวยกริยา

  กอมมิตตี          นี้     ไดประชุมกัน    ที่ออฟฟซกรมยุทธนาธิการ       ในวันศุกร เดือนเกา
         ขึ้นเกาค่ํา   ปกุนนพศก

(ขาวตั้งกอมมิตตีตกแตงพระนคร เลมที่ ๔ แผนที่ ๑๘  วันพฤหัศบดี เดือนเกา ขึ้นสิบหาค่ํา ปกุน
นพศก ๑๒๔๙ นําเบอร ๑๓๘  นา  ๑๓๘)

ณวันอังคาร เดือนเกา แรมสิบค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ เวลาบายพระสงฆ ๑๐รูป จะได
เจริญพระพุทธมนต ที่วังพระเจาราชวรวงเธอ กรมหมื่นภูวไนยนฤเบนทราธิบาล

  หนวยเสริมบอกเวลา            นามวลี                   กริยาวลี              หนวยเสริมบอกสถานที่

 หนวยนาม      หนวยขยายน.     หนวยกริยา

พระสงฆ           ๑๐ รูป     จะไดเจริญพระพุทธมนต

ณวันอังคาร เดือนเกา แรมสิบค่ํา ที่วังพระเจาราชวรวงเธอ
ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘  เวลาบาย                                    กรมหมื่นภูวไนยนฤเบนทราธิบาล

(กําหนดวันเลื่อนกรม  เลมที่ ๓  นําเบอร ๑๖๑ วันอาทิตย  เดือน ๙  แรม ๘ ค่ํา ปชวดอัฐศก
๑๒๓๘ แผนที่ ๒๑  นา ๑๖๑)

1.2 ประโยคความเดียวที่มีหนวยนามซึ่งทําหนาที่เปนกรรมของประโยค
ปรากฏ 1 หนวย  โครงสรางของประโยคประกอบดวยหนวยนาม  1 หนวยที่ทําหนาที่เปนกรรม
ของประโยค  หนวยกริยาหลัก 1 หนวยและมีหนวยเสริมบอกเวลาหรือบอกสถานที่อยูดวยหรือไมก็
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ได การไมปรากฏของหนวยนามที่ทําหนาที่เปนประธานของประโยคนี้ เพราะตองการเนนกริยา
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้น จึงนํากริยามาขึ้นตนประโยค เชน

วันที่ ๑๕ สิงหาคมรัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘ นี้ จะเปดออฟฟศไปรสนีย

         หนวยเสริมบอกเวลา          กริยาวลี นามวลี

      หนวยกริยา            หนวยนาม

วันที่ ๑๕ สิงหาคมรัตนโกสินทรศก๒๒๑๐๘นี้     จะเปด         ออฟฟศไปรสนีย
(ประกาศกรมไปรสนียแลโทรเลข  เลมที่ ๖   แผนที่ ๒๑ วันที่ ๒๕ สิงหาคม รัตนโกสินทร

ศก๒๒ ๑๐๘ นําเบอร ๑๗๔ นา ๑๘๕)

เวลาค่ํามีพระธรรมเทศนา กัณฑหนึ่งตามธรรมเนียม

หนวยเสริมบอกเวลา                กริยาวลี                                         นามวลี

                        หนวยกริยา    หนวยขยายก.          หนวยนาม           หนวยขยายน.

           เวลาค่ํา         มี           ตามธรรมเนียม     พระธรรมเทศนา        กัณฑหนึ่ง
(การทําบุญวันประสูตรแลสวรรคตพระบาทสมเดจพระจอมเกลาเจาอยูหัวแลพิธี

กาลานุกาลแลลอยประทีป เลมที่ ๔ แผนที่ ๒๖ วันอาทิตย เดือนสิบเอจ  ขึ้นสิบหาค่ํา  ปกุนนพศก
๑๒๔๙ นําเบอร ๒๐๖  นา ๒๒๑)

วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๑๙ ๑๑๑ เวลาเชายกหีบศพพระวิไนยรักขิต

หนวยเสริมบอกเวลา                                          กริยาวลี                  นามวลี

                                หนวยกริยา             หนวยนาม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๑๙ ๑๑๑ เวลาเชา          ยก     หีบศพพระวิไนยรักขิต
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(ขาวพระราชทานเพลิง เลม ๙ แผนที่ ๑๓  วันที่ ๒๖ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา
๘๒)
             วันที่ ๑๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๐ เวลาค่ําไดเปดไฟที่เรือสําเภาแลในทองสนาม
บริเวณสําเภาใหญ

  หนวยเสริมบอกเวลา              กริยาวลี   นามวลี                   หนวยเสริมบอกสถานที่

      หนวยกริยา หนวยนาม

วันที่ ๑๐ ธันวาคม           ไดเปด    ไฟ   ที่เรือสําเภาแลในทองสนาม
รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐ เวลาค่ํา                                                          บริเวณสําเภาใหญ
 (การพระราชกุศลเทศนามหาชาติ(กระจาดสําเภาใหญ) เลม ๘ แผนที่ ๓๙ วันที่ ๒๗
ธันวาคม  รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐  นา ๑๕๕)

วันเสาร เดือนสิบสอง  ขึ้นสิบเอจค่ํา ปจออัฐศก เวลาดึก ๓ ยามเสศ  เกิดเพลิงไหมที่ตําบล
คลองผดุงกรุงเกษมริมวัดแกวฟา

  หนวยเสริมบอกเวลา                  กริยาวลี              นามวลี                   หนวยเสริมบอกสถานที่

หนวยกริยา       หนวยนาม

วันเสาร เดือนสิบสอง                 เกิด                  เพลิงไหม          ที่ตําบลคลองผดุงกรุงเกษมริม
ขึ้นสิบเอจค่ํา ปจออัฐศก เวลาดึก ๓ ยามเสศ           วัดแกวฟา

(ขาวเพลิงไหม เลมที่ ๓ แผนที่ ๓๓ วันอาทิตย เดือนสิบสอง แรมสี่ค่ํา ปจออัฐศก ๑๒๔๘
นําเบอร ๒๗๐ นา ๒๗๖)

2. ประโยคความเดียวท่ีมีหนวยนามปรากฏ 2 หนวย หนวยนามที่ปรากฏ 2 หนวย
นี้ทําหนาที่เปนประธานและกรรมของประโยค โครงสรางของประโยคประกอบดวยหนวยนาม      
2 หนวย หนวยแรกเปนประธานของประโยค สวนหนวยที่สองเปนกรรมหรือสวนเติมเต็มของ
ประโยค  หนวยกริยาหลัก 1 หนวย และอาจมีหนวยเสริมบอกสถานที่หรือบอกเวลาอยูดวยหรือไม  
ก็ได  เชน
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อําแดงเกี๋ยติดเงิน ๑๑๘๐ บาท

       นามวลี             กริยาวลี             นามวลี

     หนวยนาม       หนวยกริยา         หนวยนาม

     อําแดงเกี๋ย               ติด             เงิน ๑๑๘๐ บาท
(คําพิพากษากระทรวงยุติธรรม  เลม ๙ แผนที่  ๑๓ วันที่ ๒๖ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๕

๑๑๑  นา ๘๐)

     นายศุขเสมียนไดดับเทียนพรรษา

        นามวลี                       กริยาวลี            นามวลี

                                 หนวยนาม                 หนวยกริยา       หนวยนาม

                                  นายศุขเสมียน             ไดดับ           เทียนพรรษา
(รายงานการไตสวนเหตุเพลิงไหม พระพุทธปรางคปราสาท  เลมที่ ๒๐ แผนที่ ๑๘ วันที่ ๒

สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒  นา ๒๘๐)

            อายปานถือมีดปะแดะเลม ๑

นามวลี           กริยาวลี                      นามวลี

                                       หนวยนาม      หนวยกริยา    หนวยนาม      หนวยขยายน.

อายปาน              ถือ            มีดปะแดะ           เลม ๑
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(ขาวประหารชีวิตร  เลมที่ ๔ นําเบอร ๒๐๙ วันอาทิตย เดือน ๑๐  ขึ้น ๙ ค่ํา ปฉลูนพศก
๑๒๓๙ แผนที่ ๒๗  นา ๒๑๕)

พระเจานองยาเธอ  พระองคเจาเกษมสันตโสภาคยเล้ียงพระ ณวันเดือนสี่ แรมสิบหาค่ํา

                 นามวลี                             กริยาวลี                     นามวลี                 หนวยเสริมบอกเวลา

               หนวยนาม                        หนวยกริยา                หนวยนาม

          พระเจานองยาเธอ        เล้ียง                          พระ           ณวันเดือนสี่ แรมสิบหาค่ํา
          พระองคเจาเกษมสันตโสภาคย

(พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท  เลมที่ ๕ นําเบอร ๑๗ วันอาทิตย เดือน ๕ แรม ๔ ค่ํา ปขาน
สัมฤทธิ ศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๓ นา ๒๓)

                 ผูรับจางจะรับจางการพิมพหนังสือราชการในกระทรวงตาง ๆ

                      นามวลี                กริยาวลี                        นามวลี                  หนวยเสริมบอกสถานที่

                 หนวยนาม            หนวยกริยา                 หนวยนาม

                    ผูรับจาง              จะรับจาง              การพิมพหนังสือราชการ       ในกระทรวงตาง ๆ
(ขอสัญญา เลม ๙ แผนที่ ๑๘ วันที่ ๓๑ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก๒๕๑๑๑  นา ๑๒๕)

วันศุกร เดือนหกขึ้นเกาค่ํา ปจอฉศก ผูรายปลนเรือนนายศุกอําแดงเอี่ยม

หนวยเสริมบอกเวลา              นามวลี             กริยาวลี                นามวลี

                   หนวยนาม        หนวยกริยา        หนวยนาม

วันศุกร เดือนหก ขึ้นเกาค่ํา       ผูราย                  ปลน       เรือนนายศุกอําแดงเอี่ยม
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ปจอฉศก
(พระมหามนตรี บอกเฃามาใหกราบทูลพระกรุณา เลมที่ ๑ วันจันทร เดือน ๘ แรมค่ํา ๑  ป

จอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๗ นา ๖๒)
กระบือฃองนายพันมาชนกระบือนายออนที่โรงนายออน

             นามวลี                       กริยาวลี                    นามวลี                        หนวยเสริมบอกสถานที่

หนวยนาม     หนวยขยายน.  หนวยกริยา    หนวยนาม     หนวยขยายน.

   กระบือ        ฃองนายพัน       มาชน           กระบือ              นายออน                   ที่โรงนายออน
(ทายสัตยจํานวนปฃานสัมฤทธิศก  เลมที่ ๕ นําเบอร ๓๔๕ วันอาทิตย เดือน ๓ ขึ้น ๑๑ ค่ํา

ปขานสัมฤทธิศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๔๔ นา ๓๔๙)

การเลนโปถั่วนั้นเปนวิชาพนันของจีน

             นามวลี                  กริยาวลี                       นามวลี
       สวนเติมเต็ม

        หนวยนาม     หนวยขยายน.    หนวยกริยา      หนวยนาม     หนวยขยายน.

      การเลนโปถั่ว นั้น             เปน               วิชาพนัน        ของจีน
(ประกาศใหเลิกบอนใหญอีก ๑๐ ตําบล เลมที่ ๕  แผนที่ ๓๗ วันอังคาร เดือนอาย ขึ้นแปด

ค่ํา ปชวดสัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๓๑๗ นา ๓๑๗)

อหิวาตกะโรคเปนโรครายกาจอยางหนึ่ง

       นามวลี                 กริยาวลี                      นามวลี
สวนเติมเต็ม

    หนวยนาม            หนวยกริยา      หนวยนาม   หนวยขยายน.
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   อหิวาตกะโรค            เปน                   โรค       รายกาจอยางหนึ่ง
(ประกาศตักเตือนแลแนะนําวิธีปองกันอหิวาตกะโรค  เลม ๒๗ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ

รัตนโกสินทรศก ๑๒๙ นา ๒๘๗๔)

นายเสือมิไดเปนหนี้หลวงในกรมพระคลังมหาสมบัติ

นามวลี                     กริยาวลี                นามวลี              หนวยเสริมบอกสถานที่
    สวนเติมเต็ม

                         หนวยนาม                หนวยกริยา           หนวยนาม

             นายเสือ                     มิไดเปน               หนี้หลวง       ในกรมพระคลังมหาสมบัติ
(แจงความหอรัษฎากรพิพัฒน  เลม ๗ แผนที่ ๒๓ วันที่ ๗ กันยายน รัตนโกสินทรศก๒๓

๑๐๙ นําเบอร ๒๐๓  นา ๒๑๐)

3. ประโยคความเดียวท่ีไมมีหนวยนามปรากฏ  หนวยนามที่ทําหนาที่เปนประธาน
และกรรมของประโยคไดถูกละไป เนื่องจากไดกลาวถึงแลวในประโยคที่นํามากอน ซ่ึงเปน         
ขอความเดียวกัน  โครงสรางของประโยคประกอบดวยหนวยกริยาหลัก 1 หนวย และอาจจะมี  
หนวยเสริมบอกสถานที่หรือบอกเวลาอยูดวย  เพื่อขยายประโยคใหสมบูรณมากขึ้น เชน

            เพลาเชา ๕ โมงเสศ เสดจกลับ

                  หนวยเสริมบอกเวลา          <นามวลี>                                   กริยาวลี

                             หนวยกริยา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



134

                    เพลาเชา ๕ โมงเสศ    <พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว>60        เสดจกลับ
(ขาวตาย  เลมที่ ๕ แผนที่ ๑ วันอังคาร เดือนหา  ขึ้นแปดค่ํา ปชวดยังเปนนพศก ๑๒๔๙

นําเบอร ๑  นา ๘)

คงไหมแตโรงแถว ๒ช้ัน ๑ หลัง ๑๔ หอง

                     <นามวลี>            กริยาวลี              หนวยเสริมบอกสถานที่

                             หนวยกริยา

        <เพลิง>             คงไหม         แตโรงแถว ๒ ช้ัน ๑ หลัง ๑๔ หอง
(ขาวเพลิงไหม เลม ๒๕ แผนที่ ๓๑ วันที่ ๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก๔๑ ๑๒๗

หนา ๘๗๕)

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ร,ศ, ๑๒๕ เวลาเชา ๕ โมงไดรับที่ศาลวาการตางประเทศ

              หนวยเสริมบอกเวลา         กริยาวลี                 <นามวลี>           หนวยเสริมบอกสถานที่

หนวยกริยา

            เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม                ไดรับ               <โทรเลข                  ที่ศาลวาการตางประเทศ
           ร,ศ, ๑๒๕ เวลาเชา ๕ โมง                               พระพิเนศพานิช

                กงซุลเยเนราลฝายสยาม>

               (ขาวโทรเลข ในระหวางเสด็จพระราชดําเนินประเทศยุโรป ฉบับพิเศษ เลม ๒๔ วันที่ ๘
เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๒๗)

                                                          
60ขอความในเครื่องหมาย  <  > หมายถึง คําหรือกลุมคําที่ไดถูกละไปและไมปรากฏใน

โครงสรางประโยค
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เอฟบีไอมีรายช่ือคนเปนหมื่น ๆ ท่ีคิดวาอาจพยายามสังหารประธานาธิบดี
จากตัวอยางขางตนประโยคหลัก คือ “เอฟบีไอมีรายช่ือคนเปนหมื่น ๆ” มีประโยค

ขยายในหนวยนามที่เปนกรรมตรง คือ “ท่ีคิดวาอาจพยายามสังหารประธานาธิบดี”
และมีประโยคขยายในหนวยกริยาของประโยคขยายอีกทีหนึ่ง  คือ “วาอาจพยายาม
สังหารประธานาธิบดี”

จดหมายที่เราเขียนอาจแสดงความรูสึกท่ีมีตอผูรับวาเราใหเกียรติเขาหรือไม
จากตัวอยางขางตนประโยคหลัก คือ “จดหมายอาจแสดงความรูสึก”  มีประโยค

ขยายในหนวยนามที่เปนประธานของประโยค “จดหมาย”  คือ “ท่ีเราเขียน” และ
 กรรมตรง  “ความรูสึก”  คือ “ท่ีมีตอผูรับวาเราใหเกียรติเขาหรือไม”  และมีประโยค
ขยายในหนวยกริยา “มี” ซึ่งเปนประโยคขยายในหนวยนามที่เปนกรรมตรง คือ
“วาเราใหเกียรติเขาหรือไม”61

 ผูเขียนวิทยานิพนธพบวา ในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีการใชประโยคความซอนที่มี
ประโยคขยายในหนวยนาม  ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา  และประโยคความ
ซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนามและหนวยกริยา  ประโยคความซอนที่พบมากที่สุด คือประโยค
ความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนาม  สวนประโยคความซอนในลักษณะอื่น ๆ พบอยูเปน
จํานวนหนึ่ง จากลักษณะประโยคความซอนซึ่งแบงตามประโยคขยายที่ปรากฏ สามารถแบงไดเปน 
3 ลักษณะ ดังนี้

1. ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนาม
2. ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา
3. ประโยคความซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนามและหนวยกริยา

1. ประโยคความซอนท่ีมีประโยคขยายในหนวยนาม  ประโยคความซอนใน
ลักษณะนี้ จะประกอบดวยประโยคหลักและประโยคขยายซึ่งจะมีคําเชื่อม   “ที่   ซ่ึง”  นําหนา
ประโยคขยายในหนวยนาม    โดยหนวยนามในที่นี้จะทําหนาที่เปนประธานและกรรมของประโยค
เชน

                                                          
61เร่ืองเดียวกัน,  138-145.
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ตนเขาที่ปกดําไวสูงสอกหนึ่งสอกเสศ

ประโยคหลัก ประโยคขยาย
         ตนเขา…สูงสอกหนึ่งสอกเสศ ที่ปกดําไว

                     นามวลี                กริยาวลี                  หนวยเชื่อม  <นามวลี>         กริยาวลี
   ที่       ประธาน

หนวยนาม     หนวยกริยา   หนวยขยายก.               หนวยกริยา

     ตนเขา             สูง         สอกหนึ่งสอกเสศ      <ตนเขา>           ปกดําไว
(บอกน้ําฝนตนเขา กรุงเกา  เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๓๗ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๗ ค่ํา ปกุน

สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๗ นา ๑๓๘)

นายรอยเอกมิสเตอรวิล ซ่ึงเปนนายเรืออุบลบูรทิศนั้น ไดตามเสด็จไป

                  ประโยคหลัก ประโยคขยาย
 นายรอยเอกมิสเตอรวิล….ไดตามเสด็จไป                 ซ่ึงเปนนายเรืออุบลบูรทิศนั้น

นามวลี           กริยาวลี   หนวยเชื่อม    <นามวลี>  กริยาวลี                    นามวลี
       ซ่ึง              ประธาน                     สวนเติมเต็ม

 หนวยนาม                    หนวยกริยา                หนวยกริยา   หนวยนาม    หนวยขยายน.

นายรอยเอกมิสเตอรวิล     ไดตามเสด็จไป       <นายรอยเอก    เปน    นายเรืออุบลบูรทิศ       นั้น
         มิสเตอรวิล>

(ขาวพระเจานองยาเธอกรมหมื่นพิทยาลาภพฤฒิธาดา เสด็จสิงคโปร  เลมที่ ๑๐ แผนที่ ๓
วันที่ ๑๖ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๖ ๑๑๒ นา ๒๒)
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ขาหลวงกรมนาซ่ึงออกไปเดินสวนในแขวงเมืองนั้น จะเปนผูใหเชาตั้งแตวันที่ ๕ เดือน ๕
ขึ้น ๕ ค่ํา ปฉลูยังเปนสัมฤทธิศกไป

ประโยคหลัก             ประโยคขยาย
ขาหลวงกรมนา…จะเปนผูใหเชาตั้งแตวันที่ ๕                 ซ่ึงออกไปเดินสวนในแขวงเมืองนั้น
เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา ปฉลูยังเปนสัมฤทธิศกไป

       นามวลี              กริยาวลี          นามวลี           หนวยเสริมบอกเวลา
            สวนเติมเต็ม

     หนวยนาม         หนวยกริยา      หนวยนาม

ขาหลวงกรมนา        จะเปน            ผูใหเชา        ตั้งแตวันที่ ๕ เดือน ๕ ขึ้น ๕ ค่ํา
            ปฉลูยังเปนสัมฤทธิศกไป

หนวยเชื่อม      <นามวลี>                กริยาวลี          หนวยเสริมบอกสถานที่
      ซ่ึง ประธาน

  หนวยกริยา

      <ขาหลวงกรมนา>    ออกไปเดินสวน     ในแขวงเมืองนั้น
(ประกาศกรมนา  เลมที่ ๕ แผนที่  ๔๘ วันศุกร  เดือนสาม แรมสิบสี่ค่ํา ปชวดสัมฤทธิศก

๑๒๕๐ นําเบอร ๔๑๗ นา ๔๒๓)
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        มาตรา ๑๐ ใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลเสนาบดีกระทรวงนครบาล   เปนผูรักษา        
พระราชบัญญัตินี้ตลอดทองที่ที่ไดบังคับบัญชาการปกครองนั้น

หนวยกริยา                                       หนวยกรรม
      ให      ประโยคความซอน
                                          เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลเสนาบดีกระทรวงนครบาล   เปนผูรักษา
                                                 พระราชบัญญัตินี้ตลอดทองที่ที่ไดบังคับบัญชาการปกครองนั้น

ประโยคหลัก            ประโยคขยาย
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยแลเสนาบดีกระทรวงนครบาล          ที่ไดบังคับบัญชาการปกครองนั้น
เปนผูรักษาพระราชบัญญัตินี้ตลอดทองที่

              นามวลี                       กริยาวลี                        นามวลี
สวนเติมเต็ม

            หนวยนาม                  หนวยกริยา       หนวยนาม                   หนวยขยายน.

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย         เปน       ผูรักษาพระราชบัญญัตินี้       ตลอดทองที่
แลเสนาบดีกระทรวงนครบาล

หนวยเชื่อม           <นามวลี>               กริยาวลี      นามวลี
        ที่                      ประธาน

หนวยกริยา         หนวยนาม         หนวยขยายน.

 < เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย    ไดบังคับบัญชา   การปกครอง            นั้น
                  แลเสนาบดีกระทรวงนครบาล>

(พระราชบัญญัติลักษณเกณฑจาง รัตนโกสินทร ๑๑๙ เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๔๒ วันที่ ๑๓
มกราคม รัตนโกสินทร ศก ๑๑๙ นา ๕๙๕)
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เสนหมึกลงไวในสมุดที่นายอากรประทับตราไว

 ประโยคหลัก      ประโยคขยาย
        เสนหมึกลงไวในสมุด…. ที่นายอากรประทับตราไว

   นามวลี          กริยาวลี           หนวยเชื่อม    นามวลี              กริยาวลี
           ที่

หนวยนาม      หนวยกริยา    หนวยขยายก.           หนวยนาม             หนวยกริยา
     กรรมตรง

เสนหมึก           ลงไว             ในสมุด              นายอากร        ประทับตราไว
(กฎเปนขอบังคับอากรหวยตั้งไวโดยเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไดรับ

พระราชทาน พระบรมราชานุญาตแลว เลมที่ ๑๐ แผนที่ ๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๒๖

๑๑๒ นา ๙๔)

เงินดอกเบี้ยที่จะเสียคารับประกันอัคคีไภยนั้น นายอากรบอนเบี้ยตองเสียเอง

ประโยคหลัก ประโยคขยาย
นายอากรบอนเบี้ยตองเสียเงินดอกเบี้ยเอง ที่จะเสียคารับประกันอัคคีไภยนั้น

     นามวลี                 กริยาวลี        <นามวลี>          กริยาวลี
                             กรรมตรง

    หนวยนาม            หนวยกริยา-           -หนวยกริยา

นายอากรบอนเบี้ย     ตองเสีย-    <เงินดอกเบี้ย>      -เอง
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 หนวยเชื่อม    กริยาวลี       นามวลี
       ที่

  หนวยกริยา  หนวยนาม          หนวยขยายน.

    จะเสีย                  คารับประกันอัคคีไภย        นั้น
(ขอบังคับอากรบอนเบี้ยตัวไวโดยเสนาบดี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ไดรับ

พระราชทานพระบรมราชานุญาตแลว  เลมที่ ๑๐  แผนที่ ๘ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร
ศก๒๖  ๑๑๒ นา ๙๙)

         2. ประโยคความซอนท่ีมีประโยคขยายในหนวยกริยา   ประโยคความซอนในลักษณะ
นี้ประกอบดวยประโยคหลักและประโยคขยาย ซ่ึงมีคําเชื่อม “วา”  นําหนาประโยคขยายและอาจมี
หนวยนามมาคั่นระหวางหนวยกริยาหรือไมก็ได  เชน

พระยาอมรสาตรประสิทธิ์ศิลป ไดตรวจอาการวาเปนวรรณโรคภายใน

 ประโยคหลัก    ประโยคขยาย
พระยาอมรสาตรประสิทธิ์ศิลป    ไดตรวจอาการ….            วาเปนวรรณโรคภายใน

   นามวลี                กริยาวลี          นามวลี
        หนวยเชื่อม  <นามวลี>             กริยาวลี             นามวลี

วา ประธาน                         สวนเติมเต็ม

หนวยนาม             หนวยกริยา   หนวยนาม               หนวยกริยา    หนวยนาม

พระยาอมรสาตร    ไดตรวจ           อาการ     <ทาวศรีสัจจา(กล่ิน)>          เปน      วรรณโรคภายใน
ประสิทธิ์ศิลป

(ขาวตาย  เลม ๙  แผนที่ ๔๗ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑ นา ๔๑๙)
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เจาของที่ดินทั้งปวงตองพึงเขาใจวา ที่แผนดินยอมเปนของหลวงทั้งสิ้น

ประโยคหลัก     ประโยคขยาย
   เจาของที่ดินทั้งปวงตองพึงเขาใจ  วา ที่แผนดินยอมเปนของหลวงทั้งสิ้น

              นามวลี                         กริยาวลี   

หนวยนาม      หนวยขยายน.     หนวยกริยา
 

เจาของที่ดิน       ทั้งปวง            ตองพึงเขาใจ

หนวยเชื่อม             นามวลี          กริยาวลี                   นามวลี
   วา สวนเติมเต็ม

                                                                     หนวยนาม    หนวยกริยา   หนวยนาม    หนวยขยายน.

   ที่แผนดิน         ยอมเปน   ของหลวง          ทั้งสิ้น
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ  ในการจัดซื้อที่ดินสรางทางรถไฟหลวงสายใต เลม   ๒๖

วันที่ ๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ นา ๙๑๔)
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อําแดงภูโจทยฟองวามีอายผูรายขึ้นปลนเรือนฆาจีนเพงผัวตาย

ประโยคหลัก ประโยคขยาย
          อําแดงภูโจทยฟอง      วามีอายผูรายขึ้นปลนเรือนฆาจีนเพงผัวตาย

ประโยคความรวม
        นามวลี         กริยาวลี   

 หนวยเชื่อม   ประโยคความเดียว      [หนวยเช่ือม]   ประโยคความเดียว
       วา         มีอายผูราย               [และ]              ขึ้นปลนเรือน
    หนวยนาม    หนวยกริยา

             กริยาวลี         นามวลี          <นามวลี>      กริยาวลี     นามวลี
    อําแดงภูโจทย     ฟอง                          ประธาน

   หนวยกริยา        หนวยนาม     หนวยกริยา   หนวยนาม

                มี   อายผูราย         <อายผูราย>   ขึ้นปลน      เรือน

[หนวยเช่ือม]  <นามวลี>        กริยาวลี         นามวลี          กริยาวลี
    [และ]            ประธาน

    หนวยกริยา-   หนวยนาม    -หนวยกริยา

       <อายผูราย>          ฆา-             จีนเพงผัว        -ตาย
(ผูรายปลนเรือนจีนเพง เลมที่ ๔  นําเบอร ๒๗๗ วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ํา ปฉลูนพ

ศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๓๕ นา ๒๗๙)
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พระนุดกลาวโทษสมีเหงตอเจาคณะวาสมีเหงวัดแกวแจมฟาสูบยาฝน

ประโยคหลัก ประโยคขยาย
พระนุดกลาวโทษสมีเหงตอเจาคณะ           วาสมีเหงวัดแกวแจมฟาสูบยาฝน

นามวลี                          กริยาวลี                         นามวลี

หนวยนาม    หนวยกริยา        หนวยขยายก.      หนวยนาม

พระนุด        กลาวโทษ          ตอเจาคณะ             สมีเหง

      หนวยเชื่อม นามวลี                          กริยาวลี           นามวลี
วา

 หนวยนาม    หนวยขยายน.    หนวยกริยา         หนวยนาม

   สมีเหง     วัดแกวแจมฟา             สูบ               ยาฝน
(แจงความกระทรวงธรรมการ แพนกกรมสังฆการี เลมที่ ๑๘  แผนที่ ๒๗ วันที่ ๖ ตุลาคม

รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ นา ๔๕๘)
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มาตรา ๒ หามมิใหขาราชการผูหนึ่งผูใดลงอาญาดวยเครื่องเฆี่ยน  เครื่องจํา  ฤๅเครื่อง
ทรมานอยางอื่นแกรางกายผูตองหาวาเปนโจรผูราย เพื่อจะฟอกซักเอาคําใหการ

หนวยกริยา          หนวยกรรม
หามมิให      ประโยคความซอน
                                      ขาราชการผูหนึ่งผูใดลงอาญาดวยเครื่องเฆี่ยน  เครื่องจํา  ฤๅเครื่องทรมาน

                         อยางอื่นแกรางกายผูตองหาวาเปนโจรผูราย เพื่อจะฟอกซักเอาคําใหการ

   ประโยคหลัก ประโยคขยาย
ขาราชการผูหนึ่งผูใดลงอาญาดวยเครื่องเฆี่ยน             วาเปนโจรผูราย เพื่อจะฟอกซักเอาคําใหการ
เครื่องจํา  ฤๅเครื่องทรมานอยางอื่นแกรางกาย
ผูตองหา

       นามวลี                                กริยาวลี                     นามวลี

   หนวยนาม             หนวยกริยา   หนวยขยายก.       หนวยนาม

ขาราชการผูหนึ่งผูใด   ลงอาญา   แกรางกาย       ผูตองหาดวยเครื่องเฆี่ยน  เครื่องจําฤๅ
        เครื่องทรมานอยางอื่น
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หนวยเชื่อม             ประโยคความรวม
                                 วา                      เปนโจรผูราย   เพื่อจะฟอกซักเอาคําใหการ

 ประโยคความเดียว           หนวยเชื่อม ประโยคความเดียว
เปนโจรผูราย     เพื่อ        จะฟอกซักเอาคําใหการ

<นามวลี>       กริยาวลี         นามวลี <นามวลี>          กริยาวลี               นามวลี
ประธาน   สวนเติมเต็ม  ประธาน

   หนวยกริยา         หนวยนาม              หนวยกริยา         หนวยนาม

<ผูตองหา>      เปน             โจรผูราย          <ขาราชการผูหนึ่งผูใด>   จะฟอกซักเอา       คําใหการ
(พระราชบัญญัติยกเลิกวิธีพิจารณาโจรผูรายตามจารีตนครบาล เลมที่ ๑๓  เพิ่มแผนที่ ๔๘

วันที่ ๔ มีนาคม รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๙ นา ๕๗๕)

            3. ประโยคความซอนท่ีมีประโยคขยายในหนวยนามและหนวยกริยา ประโยคความ
ซอนในลักษณะนี้ประกอบดวยประโยคหลักและประโยคขยาย ซ่ึงประโยคขยายในหนวยนามจะมี        
คําเชื่อม “ที่  ซ่ึง”  นําหนา โดยหนวยนามนี้จะทําหนาที่เปนประธานของประโยค สวนประโยค
ขยายในหนวยกริยานั้น จะมีคําเชื่อม “วา”   นําหนาประโยค เชน
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ดวยเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ กราบบังคมทูลพระกรุณวา ราชการในกรมไปรสนียกับ
โทรเลขซ่ึงเปนสองกรมอยูนั้น เปนราชการประเภทเดียวกันหาควรจะแยกเปนสองกรมไม

ประโยคหลัก     ประโยคขยาย
ดวยเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ        วา ราชการในกรมไปรสนียกับโทรเลขซ่ึงเปนสองกรมอยูนั้น
 กราบบังคมทูลพระกรุณา                       เปนราชการประเภทเดียวกันหาควรจะแยกเปนสองกรมไม

หนวยเชื่อม         นามวลี                        กริยาวลี
 ดวย

            หนวยนาม                      หนวยกริยา

          เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ     กราบบังคมทูลพระกรุณา

ประโยคขยายหนวยกริยา               ประโยคขยายหนวยนาม
วา ราชการในกรมไปรสนียกับโทรเลข….. เปนราชการ              ซ่ึงเปนสองกรมอยูนั้น
 ประเภทเดียวกันหาควรจะแยกเปนสองกรมไม

ประโยคความรวม
   วาราชการในกรมไปรสนียกับโทรเลขเปนราชการประเภทเดียวกันหาควรจะแยกเปน
สองกรมไม
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หนวยเชื่อม           ประโยคความเดียว                      [หนวยเช่ือม]          ประโยคความเดียว
 วา               ราชการในกรมไปรสนียกับโทรเลข   [และ]         หาควรจะแยกเปนสองกรมไม

      เปนราชการประเภทเดียวกัน

      นามวลี               กริยาวลี                 นามวลี
     สวนเติมเต็ม

 หนวยนาม            หนวยกริยา    หนวยนาม  หนวยขยายน.

 ราชการในกรม              เปน        ราชการ      ประเภทเดียวกัน
ไปรสนียกับโทรเลข

        <นามวลี>                 กริยาวลี                นามวลี        กริยาวลี
            ประธาน      สวนเติมเต็ม

                     หนวยกริยา-          หนวยนาม     -หนวยกริยา
    

             <ราชการในกรม        หาควรจะแยกเปน-     สองกรม        -ไม
         ไปรสนียกับโทรเลข>

หนวยเชื่อม        <นามวลี>                     กริยาวลี                 นามวลี                              กริยาวลี
       ซ่ึง  ประธาน          สวนเติมเต็ม

                   หนวยกริยา-      หนวยนาม    หนวยขยายน.    -หนวยกริยา

         <ราชการในกรม               เปน-        สองกรม         นั้น                  -อยู
         ไปรสนียกับโทรเลข>
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๑๗ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก

๑๑๗ นา ๒๐๒
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มูลเหตุของเพลิงท่ีเกิดขึ้นนั้นไดทราบจากกรมพระนครบาล วาเมื่อเวลากอนเพลิงไหมมีเด็ก
เก็บประทับมาจุดเลนอยูที่นาโรงเล่ือย

ประโยคหลัก ประโยคขยาย
มูลเหตุของเพลิง…ไดทราบจากกรมพระนครบาล  ท่ีเกิดขึ้นนั้น…วาเมื่อเวลากอนเพลิงไหมมีเด็ก

เก็บประทัดมาจุดเลนอยูที่นาโรงเลื่อย
นามวลี                              กริยาวลี

หนวยนาม  หนวยขยายน.  หนวยกริยา   หนวยขยายก.

  มูลเหตุ         ของเพลิง      ไดทราบ     จากกรมพระนครบาล
     ประโยคขยายหนวยนาม ประโยคขยายหนวยกริยา
  ที่เกิดขึ้นนั้น                   วาเมื่อเวลากอนเพลิงไหมมีเด็กเก็บประทัดมาจุดเลนอยูที่นาโรงเล่ือย

หนวยเชื่อม      <นามวลี>                   กริยาวลี
   ที่                  ประธาน

                 หนวยกริยา      หนวยขยายก.
           ประโยคความรวม

<มูลเหตุของเพลิง>       เกิดขึ้น              นั้น วาเมื่อเวลากอนเพลิงไหมมีเด็กเก็บ
ประทัดมาจุดเลนอยูที่นาโรงเลื่อย

หนวยเชื่อม             ประโยคความเดียว               [หนวยเช่ือม]                  ประโยคความเดียว
 วา            เมื่อเวลากอนเพลิงไหมมีเด็ก            [และ]                          เก็บประทัดมา

หนวยเสริมบอกเวลา      กริยาวลี            นามวลี

           หนวยกริยา        หนวยนาม

          เมื่อเวลากอนเพลิงไหม  มี                       เด็ก
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<นามวลี>      กริยาวลี         นามวลี          กริยาวลี
  ประธาน

     หนวยกริยา-   หนวยนาม    -หนวยกริยา

 <เด็ก>             เก็บ-   ประทัด             -มา

[หนวยเช่ือม] ประโยคความเดียว     [หนวยเชื่อม]       ประโยคความเดียว
     [และ]        จุด                             [และ]              เลนอยูที่นาโรงเล่ือย

<นามวลี>    กริยาวลี    <นามวลี>         <นามวลี>   กริยาวลี  <นามวลี>   กริยาวลี      หนวยเสริม
  ประธาน                         กรรมตรง             ประธาน                     กรรมตรง                          บอกสถานที่

หนวยกริยา           หนวยกริยา-     -หนวยกริยา

 <เด็ก>           จุด          <ประทัด>           <เด็ก>        เลน-      <ประทัด>       -อยู          ที่นาโรงเลื่อย
(ขาวเพลิงไหม  เลม ๙ แผนที่ ๔๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา

๔๒๗)
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2.3  การใชประโยคความรวม
      นววรรณ พันธุเมธา ไดกลาวถึงประโยคความรวมไววา ประโยคความรวม คือ ประโยค

ที่มีหนวยกริยาตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป มีหนวยนาม 1 หนวยหรือมากกวานั้น และอาจมีหนวยเสริม
และหนวยเชื่อมอยูดวยหรือไมก็ได  ประโยคความรวมนี้สามารถแบงตามลักษณะหนวยประโยคได
2 ชนิด ดังนี้

1. ประโยคความรวมธรรมดา   คือ ประโยคความรวมที่ไมมีประโยคขยายใน
หนวยนามหรือหนวยกริยา เชน

ผมรูจักเขาต้ังแตกอนเขาทํางาน
วิชัยหยิบบุหรี่จุดสูบ

ประโยคแรกเปนประโยคความรวมธรรมดาที่มีหนวยเช่ือม “ต้ังแต”  สวนประโยค
ท่ีสองเปนประโยคความรวมที่ไมมีหนวยเชื่อม โดยมีหนวยกริยาเรียงกัน  3 หนวย ไดแก
 หยิบ  จุด  สูบ

2. ประโยคความรวมซับซอน  คือ ประโยคความรวมที่มีประโยคขยายใน
   หนวยนามหรือหนวยกริยา เชน

ต่ิงเอาหนังสือท่ีแมใหวางไวบนโตะ
นักวิจารณไมควรเขาใจผิดคิดวาตนเปนผูช้ีขาดแนวการเขียนวรรณกรรม

ประโยคแรกเปนประโยคความรวมที่มีประโยคขยายในหนวยนาม “หนังสือ”   คือ
“ท่ีแมให”  สวนประโยคที่สองเปนประโยคความรวมที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา
 “คิด”  คือ “วาตนเปนผูช้ีขาดแนวการเขียนวรรณกรรม”62

การใชประโยคความรวมในหนังสือราชกิจจานุเบกษาที่พบ  มี 2 ลักษณะ คือ
1. ประโยคความรวมธรรมดา
2. ประโยคความรวมซับซอน

  
             1. ประโยคความรวมธรรมดา  ประโยคลักษณะนี้เปนประโยคความรวมที่ไมมี

ประโยคขยายในหนวยนามหรือหนวยกริยา และอาจมีหนวยเช่ือมปรากฏหรือไมก็ได63  ดังนี้

                                                          
62นววรรณ  พันธุเมธา, ไวยากรณไทย, 146-154.
63สรุปความจากธันวพร  นาคอิ่ม, “การวิเคราะหโครงสรางประโยคในขาวในหนังสือ

จดหมายเหตุบางกอกรีคอรเดอร”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 112-137.
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1.1 ประโยคความรวมธรรมดาที่มีหนวยเชื่อม
1.2 ประโยคความรวมธรรมดาที่ไมมีหนวยเช่ือม

1.1  ประโยคความรวมธรรมดาที่มีหนวยเชื่อม ประโยคความรวมลักษณะนี้เปน
ประโยคความรวมที่ประกอบดวยประโยคหลักสองประโยคที่ไมมีประโยคขยายทั้งในหนวยนาม
และในหนวยกริยา โดยประโยคหลักสองประโยคนี้จะมีหนวยเช่ือมปรากฏอยู เชน

ถาผูใดจะตองการหนังสือราชกิจจานุเบกษาเลมที่สองนี้ก็ใหมาลงชื่อที่โรงพิมพหลวง ใน
พระบรมมหาราชวัง

หนวยเชื่อม ประโยคความเดียว หนวยเชื่อม ประโยคความเดียว
    ถา           ผูใดจะตองการหนังสือ                    ก็ ให        มาลงชื่อที่โรงพิมพหลวง

      ราชกิจจานุเบกษาเลมที่สองนี้                       ในพระบรมมหาราชวัง

นามวลี                   กริยาวลี                         นามวลี

หนวยนาม        หนวยกริยา         หนวยนาม                  หนวยขยายน.

   ผูใด               จะตองการ   หนังสือราชกิจจานุเบกษา   เลมที่สองนี้

<นามวลี>                 กริยาวลี              หนวยเสริมบอกสถานที่
ประธาน

      
                                หนวยกริยา

<ผูนั้น>        มาลงชื่อ   ที่โรงพิมพหลวง ในพระบรมมหาราชวัง
(บอกราคาหนังสือ เลมที่  ๒ นําเบอร ๓๑๓ วันอาทิตย เดือน ๒ ขึ้น ๑๔ ค่ํา ปกุนสัปตศก

๑๒๓๗ แผนที่ ๓๙  นา ๓๒๐)
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พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง  หมอมเจาสุบรรณ  หมื่นจาสรพล  ขุนหมื่นนายอําเภอ
ภากันไปชวยแยงแลดับเพลิง ๆ จึ่งโทรมไดโดยเรว

ประโยคความเดียว                                                    หนวยเชื่อม          ประโยคความเดียว
พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง  หมอมเจาสุบรรณ           แล     ดับเพลิง
หมื่นจาสรพล  ขุนหมื่นนายอําเภอภากันไปชวยแยง

    นามวลี                                             กริยาวลี                        <นามวลี>                  กริยาวลี
    ประธาน

หนวยนาม      หนวยกริยา          หนวยกริยา

พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง      ภากันไปชวยแยง
 หมอมเจาสุบรรณ หมื่นจาสรพล
ขุนหมื่นนายอําเภอ

<พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง        ดับเพลิง
      หมอมเจาสุบรรณ  หมื่นจาสรพล  ขุนหมื่นนายอําเภอ>

                หนวยเชื่อม                        ประโยคความเดียว
                       จึ่ง                    โทรมไดโดยเรว

                         นามวลี 64                    กริยาวลี

                                             หนวยกริยา    หนวยขยายก.

                          เพลิง          โทรมได          โดยเรว

                                                          
64นามวลีที่ปรากฏ คือ ไมยมก
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(ขาวเพลิงไหม   เลมที่ ๕ นําเบอร ๘๑ วันอาทิตย เดือน ๗ แรมค่ํา ๑ ปขานสัมฤทธิศก
๑๒๔๐    แผนที่ ๑๑  นา ๘๕)

1.2 ประโยคความรวมธรรมดาที่ไมมีหนวยเช่ือม  ประโยคความรวมลักษณะนี้เปน
ประโยคความรวมที่ประกอบดวยประโยคหลักที่มีกริยาเรียงกันโดยไมมีหนวยเชื่อม และไมมี
ประโยคขยายทั้งในหนวยนามและในหนวยกริยา เชน

เจาพนักงานจะใชอํานาจจับกุมบังคับใหเสียเงินคาแรงผูกปจีน  ตามพระราชบัญญัติจงได

ประโยคความเดียว                   [หนวยเช่ือม]      ประโยคความเดียว             [หนวยเชื่อม]
เจาพนักงานจะใชอํานาจ               [และ]   (จะ)จับกุม                  [และ]

นามวลี            กริยาวลี     <นามวลี>               กริยาวลี      <นามวลี>
       ประธาน                กรรมตรง

หนวยนาม      หนวยกริยา   หนวยกริยา

เจาพนักงาน    จะใชอํานาจ              <เจาพนักงาน>     (จะ) จับกุม   <จีน,บุตรจีน,หลานจีน>

ประโยคความเดียว              หนวยเชื่อม                      ประโยคความเดียว
          (จะ)บังคับ                  ให           เสียเงินคาแรงผูกปจีน  ตามพระราชบัญญัติจงได

<นามวลี>       กริยาวลี         <นามวลี>           กริยาวลี                   นามวลี                       กริยาวลี
  ประธาน       กรรมตรง

         หนวยกริยา                     หนวยกริยา-  หนวยนาม  หนวยขยายน. -หนวยกริยา

<เจาพนักงาน> (จะ) บังคับ  <จีน,บุตรจีน,              เสีย-             เงินคาแรง         ตาม           -จงได
                                              หลานจีน>          ผูกปจีน       พระราชบัญญัติ

 (ประกาศเตือนเรียกเงินคาแรงผูกปขอมือจีน   เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๒๔ วันที่ ๙ กันยายน
รัตนโกสินทรศก ๑๑๙  นา ๒๙๙)
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ณวันเดือนยี่ แรมสิบเปดค่ํา ปกุนสัปตศก นายจําปานายแปบ เอาเรือพายมายาวสามวาศอก
ราคาเงินหาตําลึงกึ่ง ของนายปนขายใหผูมีช่ือไป

           ประโยคความเดียว                                        [หนวยเช่ือม]                         ประโยคความเดียว
ณวันเดือนยี่ แรมสิบเปดค่ํา ปกุนสัปตศก      [และ]                                ขายใหผูมีช่ือไป
นายจําปานายแปบ เอาเรือพายมายาวสามวาศอก 
ราคาเงินหาตําลึงกึ่ง ของนายปน

หนวยเสริมบอกเวลา                 นามวลี             กริยาวลี                     นามวลี

                  หนวยนาม         หนวยกริยา      หนวยนาม          หนวยขยายน.

ณวันเดือนยี่ แรมสิบเปดค่ํา    นายจําปา              เอา               เรือพายมา    ยาวสามวาศอกราคา
ปกุนสัปตศก                          นายแปบ             เงินหาตําลึงกึ่ง ของนายปน

 <นามวลี>          กริยาวลี          <นามวลี>         นามวลี        กริยาวลี
   ประธาน           กรรมตรง
                        หนวยกริยา-     หนวยนาม           -หนวยกริยา

                  <นายจําปานายแปบ>   ขาย                   <เรือ>            ใหผูมีช่ือ                -ไป

(ทายสัตยจํานวนปขานสัมฤทธิศก เลมที่ ๖ นําเบอร ๔๑ เดือน ๖ ขึ้น ๗ ค่ํา ปเถาะเอกศก
๑๒๔๑ แผนที่ ๖ นา ๔๔)
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          ดวยในเวลานี้ราษฎรในมณฑลภูเก็ต  ไดพากันตั้งตนฝกหัดใชยามอเฟยฉีด  เขาไปในรางกาย

หนวยเชื่อม   ประโยคความเดียว                        [หนวยเช่ือม]   ประโยคความเดียว  [หนวยเชื่อม]
ดวย             ในเวลานี้ราษฎรในมณฑลภูเก็ต            [และ]                 ฝกหัด                    [และ]
                   ไดพากันตั้งตน

หนวยเสริมบอกเวลา                นามวลี                      กริยาวลี

          หนวยนาม    หนวยขยายน.  หนวยกริยา

      ในเวลานี้                   ราษฎร    ในมณฑลภูเก็ต   ไดพากันตั้งตน

     <นามวลี>      กริยาวลี
            ประธาน

     หนวยกริยา

           <ราษฎร>        ฝกหัด

        ประโยคความเดียว                                 [หนวยเช่ือม]                     ประโยคความเดียว
              ใชยามอเฟย                                         [เพื่อ]                           ฉีดเขาไปในรางกาย

<นามวลี>      กริยาวลี       นามวลี                   กริยาวลี
ประธาน
                หนวยกริยา     หนวยนาม                   หนวยกริยา      หนวยขยายก.

<ราษฎร>       ใช               ยามอเฟย    ฉีดเขาไป    ในรางกาย

(ประกาศเรื่องหามมอเฟยแลเครื่องมือฉีดไมใหเขามาในมณฑลภูเก็ต เลม ๒๕ แผนที่ ๓๘
วันที่ ๒๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๔๑  ๑๒๗ หนา ๑๑๑๗)
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ใหเจาภาษีพรอมกับผูวาราชการเมืองกรมการลงเสนเชือกวัดแตโรงภาษีทุกตําบล

หนวยกริยา         หนวยกรรม
ให                                                                                                 ประโยคความรวม

เจาภาษีพรอมกับผูวาราชการเมืองกรมการลงเสนเชือกวัดแตโรงภาษีทุกตําบล

 ประโยคความเดียว      [หนวยเช่ือม]   ประโยคความเดียว
เจาภาษีพรอมกับผูวาราชการเมือง     [และ]            วัดแตโรงภาษีทุกตําบล
กรมการลงเสนเชือก

    นามวลี                 กริยาวลี           นามวลี

หนวยนาม             หนวยกริยา       หนวยนาม

เจาภาษีพรอมกับ         ลง      เสนเชือก
ผูวาราชการเมือง
กรมการ

 <นามวลี>               กริยาวลี                   <นามวลี>           หนวยนามบอกสถานที่
ประธาน             กรรมตรง

     หนวยกริยา

     <เจาภาษีพรอมกับ           วัด              <ไมขอนสักแล            แตโรงภาษีทุกตําบล
     ผูวาราชการเมืองกรมการ>                            ไมกระยาเลย>
(ประกาศไมขอนสัก  แลไมกระยาเลย เลมที่ ๑ นําเบอร ๔๐๐  วันอาทิตย  เดือน ๔ แรม ๗

ค่ํา  ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๔๖ นา ๔๐๑)
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     2. ประโยคความรวมซับซอน  ประโยคในลักษณะนี้เปนประโยคความรวมที่มีประโยค
ขยายในหนวยนามหรือหนวยกริยา และอาจจะมีหนวยเชื่อมปรากฏหรือไมก็ได65  ดังนี้

           2.1 ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนาม
           2.2 ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา
           2.3 ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนามและหนวยกริยา

 2.1 ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายในหนวยนาม  ประโยคความรวม
ลักษณะนี้จะมีประโยคขยายในหนวยนาม และอาจจะมีหนวยเช่ือมปรากฏอยูหรือไมก็ได เชน

พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  เสด็จเขาประทับอยูในที่  ซ่ึงเจาเมืองกรมการไดทําไว
สําหรับประทับรอนนั้น  และไดทรงทอดพระเนตรตัวอยางเสาโทรเลข ซ่ึงเจาพนักงานไดลงมือปก
ไวแลวบาง

                        ประโยคความซอน                                                       หนวยเช่ือม
พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  เสด็จเขาประทับอยูในที่                             และ
 ซ่ึงเจาเมืองกรมการไดทําไวสําหรับประทับรอนนั้น

                 ประโยคหลัก                                                      ประโยคขยาย
พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  เสด็จเขา                   ซ่ึงเจาเมืองกรมการไดทําไว
ประทับอยูในที่ สําหรับประทับรอนนั้น

   นามวลี                  กริยาวลี       หนวยเสริม      หนวยเชื่อม   นามวลี            กริยาวลี
           บอกสถานที่         ซ่ึง

หนวยนาม             หนวยกริยา                                         หนวยนาม     หนวยกริยา  หนวยขยายก.

พระบาทสมเดจ      เสดจเขา           ในที่                          เจาเมือง        ไดทําไว          สําหรับ
พระเจาอยูหัว        ประทับอยู                                               กรมการ                     ประทับรอนนั้น

                                                          
65ธันวพร นาคอิ่ม, “การวิเคราะหโครงสรางประโยคในขาวในหนังสือจดหมายเหตุบางกอ

กรีคอรเดอร,” 139-142.
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ประโยคความซอน

        ประโยคหลัก                                                       ประโยคขยาย
ไดทรงทอดพระเนตรตัวอยางเสาโทรเลข                  ซ่ึงเจาพนักงานไดลงมือปกไวแลวบาง

<นามวลี>                    กริยาวลี                นามวลี   หนวยเช่ือม      นามวลี            กริยาวลี
ประธาน                ซ่ึง

                 หนวยกริยา           หนวยนาม                       หนวยนาม      หนวยกริยา

<พระบาทสมเดจ    ไดทรง                   ตัวอยาง                เจาพนักงาน          ไดลงมือปกไว
พระเจาอยูหัว>    ทอดพระเนตร         เสาโทรเลข       แลวบาง

(ขาวราชการ  เลมที่ ๑  แผนที่ ๗  วันอาทิตย  เดือนสาม  แรมเกาค่ํา  ปวอกฉศก ๑๒๔๖
 นําเบอร ๕๕ นา ๖๕)
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เจาพนักงานไปตรวจจับอายจีนเปา แลผูที่ตั้งซองรับจํานําเรืออายผูราย แลไดเรือมา

        ประโยคความรวม               หนวยเชื่อม                    ประโยคความซอน
เจาพนักงานไปตรวจจับอายจีนเปา                 แล               ผูที่ตั้งซองรับจํานําเรืออายผูราย

   ประโยคความเดียว     [หนวยเชื่อม]   ประโยคความเดียว
เจาพนักงานไปตรวจ        [และ]           จับอายจีนเปา

     นามวลี          กริยาวลี <นามวลี>    กริยาวลี          นามวลี

หนวยนาม       หนวยกริยา                              หนวยกริยา     หนวยนาม

เจาพนักงาน       ไปตรวจ          <เจาพนักงาน>    จับ            อายจีนเปา
  ประโยคหลัก                                   ประโยคขยาย
                   ผู….รับจํานําเรืออายผูราย                                 ที่ตั้งซอง

นามวลี           กริยาวลี      นามวลี         หนวยเชื่อม       นามวลี       กริยาวลี       นามวลี
                                                                    ที่

หนวยนาม  หนวยกริยา    หนวยนาม                          หนวยนาม    หนวยกริยา    หนวยนาม

    ผู         รับจํานํา    เรืออายผูราย                              <ผู>              ตั้ง         ซอง
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 หนวยเชื่อม                         ประโยคความเดียว
            แล           ไดเรือมา

                             <นามวลี>           กริยาวลี      นามวลี       กริยาวลี

             หนวยกริยา  หนวยนาม  หนวยกริยา

                            <เจาพนักงาน>       ได-              เรือ              -มา

(ประกาศกรมพระนครบาล เลมที่ ๖  แผนที่ ๑๕  วันที่ ๑๔ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก๒๒

๑๐๘    นําเบอร ๑๒๓ นา ๖)
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เจาพนักงานไดเชิญพระพุทธสิหิงค ซ่ึงประดิษฐานอยูในพระบรมมหาราชวัง ไปไวที่
พระพุทธปรางคปราสาท  ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ประโยคความซอน                                      [หนวยเช่ือม]                       ประโยคความเดียว
เจาพนักงานไดเชิญพระพุทธสิหิงค     [และ]               ไวที่พระพุทธปรางคปราสาท
ซ่ึงประดิษฐานอยูในพระบรมมหาราชวังไป   ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          ประโยคหลัก                                                     ประโยคขยาย
เจาพนักงานไดเชิญพระพุทธสิหิงค                         ซ่ึงประดิษฐานอยูในพระบรมมหาราชวัง

นามวลี     กริยาวลี        นามวลี           กริยาวลี
     หนวยเชื่อม  <นามวลี>      กริยาวลี         หนวยเสริม

                                                                              ซ่ึง             ประธาน                        บอกสถานที่
หนวยนาม   หนวยกริยา-  หนวยนาม -หนวยกริยา
                                                                         หนวยกริยา
เจาพนักงาน  ไดเชิญ-   พระพุทธสิหิงค   -ไป

      <พระพุทธ     ประดิษฐานอยู      ใน
                      สิหิงค >                   พระบรมมหาราชวัง

<นามวลี>         กริยาวลี หนวยเสริมบอกสถานที่
ประธาน

         หนวยกริยา

          <พระพุทธสิหิงค>                           ไว                  ที่พระพุทธปรางคปราสาท
       ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

(การยายพระพุทธสิหิงค  เลมที่ ๑๔  แผนที่ ๕๐  วันที่ ๑๓  มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖
นา ๘๑๘)
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  2.2  ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายในหนวยกริยา ประโยค
ความรวมลักษณะนี้จะมีประโยคขยายในหนวยกริยา และอาจจะมีหนวยเชื่อมปรากฏหรือไมก็ได
เชน

นายอําเภอตองบอกใหนายตําบลทุก ๆ คนในอําเภอของตัวรูวา การเก็บเงินคาแรงผูกป
ขอมือจีนจะลงมือเก็บเวลาใด แลตองใหแลวเสร็จเวลาใด

ประโยคความซอน  ประโยคความรวม
นายอําเภอตองบอกใหนายตําบลทุก ๆ คน                     วา การเก็บเงินคาแรงผูกปขอมือจีน
ในอําเภอของตัวรู                                              จะลงมือเก็บเวลาใด แลตองใหแลวเสร็จเวลาใด

ประโยคหลัก                                           หนวยเชื่อม                  ประโยคขยาย
นายอําเภอตองบอก  ให นายตําบลทุก ๆ คนในอําเภอของตัวรู

นามวลี                 กริยาวลี   <นามวลี>                           นามวลี                            กริยาวลี
     กรรมตรง

หนวยนาม         นวยกริยา                                หนวยนาม       หนวยขยายน.          หนวยกริยา

 นายอําเภอ        ตองบอก <นายตําบลทุก ๆ คน    นายตําบล          ทุก ๆ คน                 รู
  ในอําเภอของตัว>                         ในอําเภอของตัว

 หนวยเชื่อม     ประโยคความเดียว                  หนวยเชื่อม                  ประโยคความเดียว
       วา            การเก็บเงินคาแรงผูกป                 แล          ตองใหแลวเสร็จเวลาใด

         ขอมือจีนจะลงมือเก็บเวลาใด

                     นามวลี                                        กริยาวลี

                   หนวยนาม                         หนวยกริยา        หนวยขยายก.

   การเก็บเงินคาแรงผูปขอมือจีน          จะลงมือเก็บ         เวลาใด
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          <นามวลี>                                                 กริยาวลี
            ประธาน

     หนวยกริยา              หนวยขยายก.

       <การเก็บเงินคาแรงผูกปขอมือจีน>        ตองใหแลวเสร็จ            เวลาใด
(ประกาศเลื่อนกําหนดผูกปจีน  เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๑๐  วันที่ ๓ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก

๑๑๙ นา ๘๖)

จีนหงาวิ่งไปถามจีนฟอนวา  เพลิงเกิดขึ้นดวยเหตุใด

      ประโยคความรวม                                                                  ประโยคความเดียว
จีนหงาวิ่งไปถามจีนฟอน                                                      วา เพลิงเกิดขึ้นดวยเหตุใด

ประโยคความเดียว        [หนวยเชื่อม]          ประโยคความเดียว
      จีนหงาวิ่งไป                 [และ]                    ถามจีนฟอน

 นามวลี           กริยาวลี        <นามวลี>          กริยาวลี        นามวลี

หนวยนาม     หนวยกริยา                          หนวยกริยา    หนวยนาม

  จีนหงา            วิ่งไป         <จีนหงา>           ถาม               จีนฟอน
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           นามวลี                                กริยาวลี

                                                 หนวยนาม            หนวยกริยา          หนวยขยายก.

          เพลิง                     เกิดขึ้น                ดวยเหตุใด
(ขาวเพลิงไหม เลม ๒๖  วันที่ ๕ กันยายน  รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ นา ๑๒๓๓)

2.3  ประโยคความรวมซับซอนที่มีประโยคขยายทั้งในหนวยนามและในหนวย
กริยา   ประโยคความรวมลักษณะนี้จะมีประโยคขยายทั้งในหนวยนามและในหนวยกริยา และอาจ
จะมีหนวยเชื่อมปรากฏหรือไมก็ได  เชน

ทานทั้งปวงคงทราบอยูแลววา  หนังสือนี้เปนหนังสือที่หาฉบับยากที่สุด  ดวยแตเดิมได
พิมพก็นอยฉบับแลออกเปนคราว ๆ

ประโยคความเดียว                ประโยคความซอน      หนวยเชื่อม     หนวยเสริมบอกเวลา
ทานทั้งปวงคงทราบอยูแลว   วา หนังสือนี้เปน   ดวย                            แตเดิม

หนังสือที่หาฉบับยากที่สุด

       นามวลี                          กริยาวลี

หนวยนาม    หนวยขยายน.   หนวยกริยา

   ทาน              ทั้งปวง        คงทราบอยูแลว
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หนวยเชื่อม          ประโยคหลัก              ประโยคขยาย
       วา            หนังสือนี้เปนหนังสือ      ที่หาฉบับยากที่สุด

  นามวลี                            กริยาวลี            นามวลี
          สวนเติมเต็ม

 หนวยนาม   หนวยขยายน.        หนวยกริยา         หนวยนาม

   หนังสือ             นี้                         เปน                  หนังสือ

 หนวยเชื่อม         <นามวลี>                 กริยาวลี                  นามวลี
     ที่

                 หนวยกริยา      หนวยขยายก.  หนวยนาม

<หนังสือ>        หา                 ยากที่สุด       ฉบับ
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                            ประโยคความรวม
              ไดพิมพก็นอยฉบับแลออกเปนคราว ๆ

ประโยคความเดียว                       หนวยเช่ือม                            ประโยคความเดียว
    ไดพิมพ…นอยฉบับ   ก็….แล         ออกเปนคราว ๆ

<นามวลี>       กริยาวลี                                    <นามวลี>          กริยาวลี
 ประธาน            ประธาน

       หนวยกริยา  หนวยขยายก.  หนวยกริยา  หนวยขยายก.

<หนังสือนี้>  ไดพิมพ     นอยฉบับ                           <หนังสือนี้>            ออก           เปนคราว ๆ

(แจงความกรมอักษรพิมพการ เลม ๗ แผนที่ ๒๘ วันที่ ๑๒ ตุลาคม  รัตนโกสินทรศก๒๓

๑๐๙ นําเบอร ๒๔๓ นา ๒๔๖)
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พระพิทักษบุรพทิศผูวาราชการเมืองศรีโสภณ  ลงมากรุงเทพฯ ยื่นเรื่องราวกลาวโทษ
ชายมีช่ือซ่ึงอยูณแฃวงเมืองนางรอง วาเปนผูรายไปปลนชิงเอาทรัพยส่ิงฃองแลกระบือฃอง
พระพิทักษบุรพทิศ

ประโยคความรวม ประโยคความซอน
พระพิทักษบุรพทิศผูวาราชการเมืองศรีโสภณ            วาเปนผูรายไปปลนชิงเอาทรัพยส่ิงฃอง
ลงมากรุงเทพฯ ยื่นเรื่องราวกลาวโทษชายมีช่ือ             แลกระบือฃองพระพิทักษบุรพทิศ
ซ่ึงอยูณแฃวงเมืองนางรอง

        ประโยคความเดียว                  [หนวยเช่ือม]       ประโยคความซอน
พระพิทักษบุรพทิศผูวาราชการ           [เพื่อ]           ยื่นเรื่องราวกลาวโทษชายมีช่ือ
เมืองศรีโสภณ  ลงมากรุงเทพฯ                              ซ่ึงอยูณแฃวงเมืองนางรอง

            นามวลี                      กริยาวลี             หนวยเสริม
   บอกสถานที่

        หนวยนาม                  หนวยกริยา

พระพิทักษบุรพทิศ                ลงมา                กรุงเทพฯ
 ผูวาราชการเมืองศรีโสภณ
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ประโยคหลัก                ประโยคขยาย
  ยื่นเรื่องราวกลาวโทษชายมีช่ือ       ซ่ึงอยูณแฃวงเมืองนางรอง

ประโยคความเดียว     [หนวยเชื่อม]          ประโยคความเดียว
       ยื่นเรื่องราว              [และ]                 กลาวโทษชายมีช่ือ

<นามวลี>       กริยาวลี        นามวลี     <นามวลี>         กริยาวลี          นามวลี
 ประธาน          ประธาน
                    หนวยกริยา   หนวยนาม                           หนวยกริยา   หนวยนาม

<พระพิทักษ       ยื่น          เร่ืองราว        <พระพิทักษ    กลาวโทษ      ชายมีช่ือ
บุรพทิศ>                         บุรพทิศ>

หนวยเชื่อม    <นามวลี>       กริยาวลี       หนวยเสริมบอกสถานที่
    ซ่ึง           ประธาน 
   หนวยกริยา 

          <ชายมีช่ือ>     อยู               ณแฃวงเมืองนางรอง
ประโยคความเดียว      [หนวยเช่ือม]      ประโยคความรวม
วาเปนผูราย       [และ]              ไปปลนชิงเอาทรัพยส่ิงฃองแลกระบือฃอง

                 พระพิทักษบุรพทิศ
<นามวลี>            กริยาวลี      นามวลี
   ประธาน                     สวนเติมเต็ม

           หนวยกริยา    หนวยนาม
   
<ชายมีช่ือ>         เปน              ผูราย
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ประโยคความเดียว     [หนวยเชื่อม]                  ประโยคความเดียว
ไปปลน            [และ]        ชิงเอาทรัพยส่ิงฃองแลกระบือฃองพระพิทักษบุรพทิศ

            <นามวลี>       กริยาวลี       <นามวลี>           กริยาวลี             นามวลี
              ประธาน        ประธาน

       หนวยกริยา หนวยกริยา  หนวยนาม  หนวยขยายน.

         <ชายมีช่ือ>      ไปปลน                            <ชายมีช่ือ>           ชิงเอา   ทรัพยส่ิงฃอง       ฃอง
                                 แลกระบือ        พระพิทักษ

     บุรพทิศ
(บอกเมืองนครราชสีหมา  เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๘๘ วันอาทิตย เดือน ๑  ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปจอฉศก

๑๒๓๖ แผนที่ ๓๒ นา ๒๙๓)

จากตัวอยางที่กลาวมาขางตน การใชประโยคในหนังสือราชกิจจานุเบกษามีการใชประโยค
ความเดียว ประโยคความซอนและประโยคความรวม ซ่ึงประโยคตาง ๆ เหลานี้ชวยใหเนื้อความที่
ตองการแจงใหทราบนั้นมีความชัดเจนและทําใหอานเขาใจไดตอเนื่องและเขาใจมากยิ่งขึ้น
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3. การเชื่อมโยงความ
      การเชื่อมโยงความ (cohension) เปนสวนที่ทําใหสัมพันธสาร(discourse)

มีความสมบูรณ  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นถึงการจัดเรียงประโยคที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันไปอยางเปน
ระบบระเบียบและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในขอความนั้นได มีผูสนใจศึกษาเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงความ ดังนี้

วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท ไดกลาวไววา
วาทกรรมวิเคราะหหรือdiscourse analysis คือ การวิเคราะหลักษณะการ

จัดเรียงประโยคที่ใชสื่อสารในสภาพการณตาง ๆ  เปนการศึกษาภาษาในระดับ
ท่ีสูงกวาประโยคซึ่งรวมถึงสภาพการใชภาษาและปฏิสัมพันธระหวางผูใชภาษาดวย66

นอกจากนี้วิไลวรรณ ขนิษฐานันทยังไดอธิบายถึงการวิเคราะหวาทกรรม โดยใชวงเร่ือง
(topic) และการโยงใยความ(cohesive ties) ไววา

วงเรื่องหรือ topic  คือความหมายที่ผูใชภาษาตองการสื่อออกไป หรือเปน
เนื้อหาหลักของเรื่องที่ตองการสื่อออกไป ซึ่งความหมาย หรือเนื้อหานี้อาจปรากฏ
ออกมาในรูปของการใชถอยคําตาง ๆ ไมเจาะจงจะเปนคําใดหรือรูปประโยคใด
โดยเฉพาะ สวนประกอบของเนื้อหาที่สําคัญที่จะชวยบอกเราไดวาวงเรื่องเริ่มท่ีใด
และจบหรือเปลี่ยนไปในจุดใด คือสิ่งท่ีถูกกลาวถึง  การกระทํา กาลเวลา และ
สภาพแวดลอม โดยท่ัวไปเมื่อเรากลาวถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นก็มักตองมีความ
เกี่ยวของกับ 4 สิ่งนี้ และเมื่อมีการเปลี่ยนวงเรื่องก็มักเปนการเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับ
สิ่งเหลานี้ กลาวคือ อาจเปนการเปลี่ยนตัวบุคคล หรือสิ่งของที่ถูกกลาวถึง หรืออาจ
เปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการกระทําของบุคคลหรือเวลา….

การโยงใยความเปนความสัมพันธระหวางประโยคที่อยูในวงเรื่องเดียวกัน
เปนความสัมพันธทางดานความหมาย นั่นคือการตีความบางอยางตองเกี่ยวของกับ
สิ่งท่ีไดกลาวถึงไปแลว หรือเราจะเขาใจบางอยางได เราตองเขาใจเกี่ยวกับสิ่งอื่น
ซึ่งสัมพันธกันอยูกับสิ่งนั้น ๆ กอน ซึ่งการโยงใยดานความหมายนี้อาจปรากฏใน
รูปของการโยงใยทางไวยากรณดวย หรืออาจไมมีรูปปรากฏเลยก็ได67

                                                          
66วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท, ภาษาและภาษาศาสตร, พิมพคร้ังที่ 5 แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ:

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2533), 98.
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สมทรง  บุรุษพัฒน ไดกลาวถึง discourse  ไววา
discourse หมายถึง วจนะซึ่งเปนการพูดระหวางคนสองคนขึ้นไป

(dialogue discourse) เชน การสนทนา(conversation) บทละคร(drama)
 และวจนะซึ่งเปนการพูดของคนคนเดียว(monologue) เชน เรื่องเลา
 (narrative)  คําอธิบาย (expository) วจนะจะมีใจความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
และมีการเชื่อมโยงของขอความซึ่งเปนสวนประกอบของวจนะ68

นอกจากนี้สมทรง บุรุษพัฒน ยังไดอธิบายถึงการเชื่อมโยงความ(cohesion) ไววา
การเชื่อมโยงความ หรือวจนะสัมพันธ เปนลักษณะสําคัญของวจนะที่

ทําใหขอความในวจนะเดียวกันมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน การเชื่อมโยงความ
จะเกิดข้ึนเมื่อขอความตอนใดตอนหนึ่งตองอางอิงขอความอื่น จึงจะเกิดความเขาใจ
ในขอความนั้น….

การเชื่อมโยงความอาจจะเปนการเชื่อมโยงความในระหวางประโยค
ระหวางยอหนา หรือระหวางสวนตาง ๆ ของวจนะ(section) การเชื่อมโยงความ
จําแนกออกไดเปนหลายแบบดวยกันดังท่ีจะกลาวตอไปนี้

1. การเชื่อมโยงความดานโครงสรางวจนะ
2.  การเชื่อมโยงความที่เปนแกน
3.  การเชื่อมโยงความประเภทอางอิง
4.  การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่และการละขอความ
5.  การเชื่อมโยงความโดยใชการเชื่อมตอขอความ
6.  การเชื่อมโยงความโดยใชศัพท
7.  การเชื่อมโยงความโดยใชกลไกที่นอกเหนือจากรูปภาษา69

ชลธิชา  บํารุงรักษ ไดกลาวถึงภาษาระดับขอความ (discourse) และการวิเคราะหขอความ
(discourse analysis)ไววา

                                                                                                                                                                     
67เร่ืองเดียวกัน, 102-103.
68สมทรง  บุรุษพัฒน,  วจนะวิเคราะห: การวิเคราะหภาษาระดับขอความ, พิมพคร้ังที่ 2

(กรุงเทพฯ : สหธรรมิก จํากัด, 2537), 2.
69เร่ืองเดียวกัน, 118-136.
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ภาษาระดับขอความ หมายถึง หนวยภาษาที่มนุษยใชในการสื่อสารใน
สถานการณจริง ท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งเกิดข้ึนเพื่อทําหนาท่ีและสนอง
เจตนารมณบางประการของผูสงสาร

การวิเคราะหขอความ หมายถึง การศึกษาองคประกอบและลักษณะภาษาที่
ปรากฏในสถานการณท่ีใชภาษาจริง เพื่อคนหาความสม่ําเสมอ (regularity) ของ
รูปแบบของภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆ ท่ีมนุษยใชในการสื่อสาร ตลอดจน
คนหาคําอธิบายเกี่ยวกับกลไกลทางภาษาที่ปรากฏใชและทําหนาท่ีในการสื่อสารใน
สถานการณตาง ๆ ซึ่งรวมทั้งสถานการณทางภาษาและสถานการณท่ีไมไดอยูในรูปภาษา
ซึ่งอาจไดแก สภาพแวดลอม กิริยาทาทาง และทัศนคติ เปนตน70

 นอกจากนี้ ชลธิชา  บํารุงรักษ ยังไดแบงการเชื่อมโยงความ(cohesion) ได 5 ลักษณะ คือ  รูปแทน
(pro-form) การละ(ellipsis)  การซ้ํา (repetition) การใชคําเชื่อม(conjunction) และ         การเกาะ
เกี่ยวความ(coherence)71

ประภาพร  มณีโรจน ไดอธิบายถึงขอความตอเนื่อง (discourse)และการโยงความ
(cohesion)ไววา

ขอความตอเนื่อง (discourse) คือหนวยภาษาที่ประกอบดวยประโยคหลาย ๆ ประโยค
เรียงตอกันไปโดยมีลักษณะสําคัญดังนี้

1. พูดถึงเนื้อเรื่องเดียวกัน(coherence)
2. มีการโยงความ (cohesion)
การโยงความ  (cohesion) เปนกระบวนการแสดงความตอเนื่องของขอความซึ่งอาจจะ

อยูในประโยคเดียวกัน หรืออยูในขอความตอเนื่องท่ีมีประโยคมากกวา 1 ประโยค โดยใชหนวย
ภาษาเปนกลไกการโยงความ (cohesive devices)72

                                                          
70ชลธิชา  บํารุงรักษ, “การวิเคราะหภาษาระดับขอความในภาษาไทย”  เอกสารประกอบ

การบรรยาย ณ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร,วันที่17 กรกฎาคม 2545, 1.
71เร่ืองเดียวกัน, 3-5.
72ประภาพร  มณีโรจน, “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียน
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     นอกจากนี้ประภาพร  มณีโรจนยังไดแบงการแทนที่ของรูปแทนคํานามไดอีก 4 ประเภทคือ
รูปแทนประเภทอรูป รูปแทนประเภทซ้ํารูป รูปแทนประเภทบงช้ีและรูปแทนประเภทคําสรรพนาม

    จากการศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาพบวา มีการใชการเชื่อมโยงความเพื่อให          
ขอความมีความสัมพันธตอเนื่องกัน ซ่ึงพบ 5 ลักษณะ ดังนี้

1. การเชื่อมโยงความโดยการละคํา
2. การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่
3. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา
4. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม
5. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําศัพทที่มีความสัมพันธกัน

1. การเชื่อมโยงความโดยการละคํา
การเชื่อมโยงความโดยการละคํา ไดมีผูศึกษากลาวถึงไวดังนี้

นววรรณ  พันธุเมธา ไดกลาวถึงการละคําในประโยควา คําบางคําในประโยคอาจ
จะละไปไดโดยผูฟงหรือผูอานจะรูความหมายไดจากปริบท คําที่ละไปอาจจะเปนคําในหนวยนาม
หรือหนวยกริยาก็ได73   ดังตัวอยาง

คุณแมไมคอยสบาย  พรุงนี้ฉันจะพา………ไปหาหมอ
ติ๋วอยากซักผา  แตแดงไมอยาก………

ประโยคแรกเปนการละคํานาม คําวา “คุณแม”   สวนประโยคที่สองละคํากริยา คําวา “ซักผา”

ชลธิชา  บํารุงรักษ ไดแบงการละคําไว 4 ระดับและยกตัวอยาง  ดังนี้
1. ระดับคํา    :  นายวันชัย กลาววา ø เคยบริจาคที่ดิน ø ไมเคยคิดทุจริต
2. ระดับวลี    :  ก. ผูส่ือขาวถามวา กรณีพระพยอมหาทางออกใหดวยการจัดนิคมใหกับผู

ติดเชื้อเอดสอยูรวมกัน แกปญหาไดหรือไม  นายวันชัยกลาววา ø ไมใชทางออก
            ข. ผูส่ือขาวถามวา วิธีการดําเนินการกับบริษัทมีกี่วิธี  อยางไรบาง

   นายวุธกลาววา  กําลังพิจารณา ø
3. ระดับอนุพากย : ก. เอก  : เรานาจะกินขาวกอนออกเดินทาง

                                                                                                                                                                     
ภาษาไทย”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ภาควิชาภาษาศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2529), 7.

73นววรรณ   พันธุเมธา, ไวยากรณไทย, 175.
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        สม    : เห็นดวย ø

    ข. ……ตอไปนายสมพงษจะติดโรคไปดวยหรือไมนั้น ผมยังไมแนใจ
4. ระดับขอความ  :    ยังตอบไมได ø74

   ประภาพร  มณีโรจน ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความในลักษณะนี้ โดยเรียกวา รูปแทน
ประเภทอรูป ซ่ึงหมายถึง การอางอิงนามวลีที่มีรูปเดิมปรากฏในปริบทภาษาดวยการละรูปหรือ
ลดรูป75 ตัวอยาง

นายหนังจะเปนคนเชิดตัวหนัง ø เปนผูพากย ø จะตองมีเสียงดังฟงชัด ø ทําเสียง
ไดหลายอยางตามตัวละคร ø ตองรองเพลงได

   การเชื่อมโยงความโดยการละคําที่พบในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ คําที่ละเปนคํานามที่
ทําหนาที่ในตําแหนงประธานหรือกรรมของประโยค ถึงแมวาไดละคํานามที่กลาวมาแลวแตก็
สามารถอานขอความไดเขาใจวากลาวถึงใครหรือส่ิงใด  เชน

พระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหัวทรงเครื่อง เต็มยศทหารบก  øทรงประดับ               
เครื่องราชอิศริยาภรณกรุงเบลเยียม  øเสด็จพระราชดําเนิรโดยรถพระที่นั่งโมเตอรคารแต
วังสวนดุสิต øประทับในพระบรมมหาราชวัง øเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทองค 
ตวันออก

(ราชทูตเบลเยียมเฝาทูลเกลาฯ ถวายพระราชสาสนตราตั้งราชทูต เลม ๒๔ แผนที่ ๔๙     วัน
ที่ ๘ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๑๓๓๔)

วันที่ ๑๒ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๘  เวลาเชา ๒ โมง ๕๐ นาที  พระบาท-
สมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท øทรงรถพระที่นั่ง øเสด็จ     
พระราชดําเนินไปประทับสเตชั่นรถไฟ   øเสด็จขึ้นรถไฟพระที่นั่งไปหยุดสเตชั่นบาง  
ปอิน

                                                          
74ชลธิชา  บํารุงรักษ, “การวิเคราะหภาษาระดับขอความในภาษาไทย,” 3.
75ประภาพร  มณีโรจน, “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียน

ภาษาไทย,” 4.
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(เสด็จพระราชดําเนินทอดพระเนตรพระราชวังบางปอิน เลมที่ ๑๖ แผนที่ ๓๘ วันที่ ๑๗ 
ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๘  นา ๕๓๓)

เมื่อเดือนสิงหาคมศก๒๒ ๑๑๒ นายรอยตรี(ขํา) ปวยเปนลมบาทจิตรเสียจริดไป øได
ขออนุญาตลาออกไปรักษาตัวอยูที่บาน ø ไดหาหมอชะเลยศักดิ์รักษา ø อาการมีแตทรง
กับทรุดลง

(แจงความกรมยุทธนาธิการ เลมที่ ๑๑ แผนที่ ๑๑ วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๗

๑๑๓  นา  ๙๐)

วันที่ ๑๗ เร่ือพระที่นั่งมาโดยปรกติคล่ืนลมเรียบราบ เวลาบายโมงหนึ่ง øถึงเขา 
สามรอยยอดแขวงเมืองปรานบุรี

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองฝงทเลตวันตก เลมที่ ๗ แผนที่ ๖ วันที่ ๑๑ 
พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๕๗ นา ๕๗)

เมื่อวิกกอนลงวันกําหนด ซ่ึงสมเด็จพระเจานองยาเธอ เสนาบดีวาการยุทธนาธิการ 
จะเสด็จกลับจากเซียงไฮคลาดอยู เพราะเปนการบอกลวงนา มิใชการเปนไปแลว

คร้ันเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม เวลาย่ําค่ําแลว ๒๕ นาที ไดรับโทระเลข  ทราบความวา ø
พึ่งเสด็จถึงเมืองเซียงไฮ  ในวันที่บอกโทระเลขมานี้ ซ่ึงสมควรที่จะลงมาอีกครั้งหนึ่ง

(ขาวโทรเลข  เลมที่ ๗ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร
๑๙๕ นา ๒๐๒)

เจาพนักงานไดสืบสวนอําแดงเภาผูเชาแพใหถอยคําวา ในคืนวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ
นายละไมสามีไมอยูไปเยี่ยมญาติที่บางขุนเทียนอยูแตอําแดงเภากับคนใช ๓ คน คร้ันเวลา
๓ ยามเศษ อําแดงเภาตื่นขึ้นดวยเหตุใดไมทราบ แล ø ไดไตสวนจีนเฮียงซึ่งอยูขางเคียงก็
ใหถอยคําตองกัน

(ประกาศยกกรมพระอาลักษณ แลกรมรัฐมนตรีสภามาสมทบกับกรมราชเลขานุการ เลม
๒๕ แผนที่ ๔๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๔๑ ๑๒๗  หนา ๑๔๐๗)

  ดวยสมีหงิมบวชอยูที่วัดทาซุงแขวงกรุงเกา…พลตระเวรจับø มาสง หาวาเสพยสุรา 
กระทรวงธรรมการไตสวน ø ไดความวา สมีหงิมประพฤติอนาจารเสพยสุราจริง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



176

(แจงความกระทรวงธรรมการ แพนกกรมสังฆการี เลมที่ ๑๘ แผนที่ ๑๘ วันที่ ๔ สิงหาคม 
รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ นา ๒๓๗)

   ๑ เมื่อผูรับใบนําเห็นวา ตนเขาในพื้นที่นาตนเสียหายไปโดยเหตุตาง ๆ ที่ไมได
เก็บเกี่ยว  ก็ใหทําเรื่องราวยื่นตอนายอําเภอภายใน ๓๐วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบนําเปนตน
ไป เพื่อเจาพนักงานฝายรัฐบาลจะไดตรวจสอบ ø ได

(ประกาศแกขอความในประกาศการเดินรางวัดเก็บเงินหางเขาคานา จํานวนศก ๑๑๘ ซ่ึงลง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ แผนที่ ๔๕ วันที่ ๔ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๑๘
นา ๖๓๒ - ๖๓๓)

2. การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่
การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ไดมีผูศึกษากลาวถึงไวดังนี้

สมทรง บุรุษพัฒน ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ไววา
การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่เกิดข้ึนเมื่อมีการแทนที่ขอความหนึ่งดวย

ขอความอีกขอความหนึ่ง เพื่อไมใหตองกลาวซ้ําคําตอคํา การตีความขอความท่ีเขาไป
แทนที่นั้นจะขึ้นอยูกับขอความที่นํามาขางหนา เชน

พนักงานเสริฟ  : จะรับอะไรดีครับ
แดง            : เอาขาวราดหนากระเพราไกท่ีหนึ่ง
    (พนักงานเสริฟหันไปพูดกับดํา)
พนักงานเสริฟ  : คุณจะรับอะไรครับ
ดํา             : เอาเหมือนกันก็แลวกัน76

นอกจากนี้สมทรง  บุรุษพัฒน ยังไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความอีกลักษณะหนึ่ง นั่นคือ
การเชื่อมโยงความประเภทอางอิง ซ่ึงไดกลาวไววา

การเชื่อมโยงความประเภทอางอิงเกิดข้ึนเมื่อมีหนวยในภาษาที่ไมสามารถตี
ความหมายไดจากตัวของมันเอง  แตตองอางอิงจากที่อื่น และการอางอิงนี้จะตองเกิดข้ึน
อยางตอเนื่อง…การเชื่อมโยงความประเภทอางอิง มีตัวอยางดังตอไปนี้

ก. การอางอิงท่ีจําแนกตามบุรุษ(Personal reference) รูปภาษาที่ใชในการอาง
ไดแก คําสรรพนาม และคําท่ีใชเหมือนคําสรรพนาม (Pro forms) ไดแก คํา

                                                          
76สมทรง  บุรุษพัฒน, วจนะวิเคราะห: การวิเคราะหภาษาระดับขอความ, 128.
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เครือญาติ ช่ือเฉพาะ  ช่ือแสดงตําแหนงหรือฐานะ ช่ือแสดงอาชีพและรูปศูนย
 ตัวอยางตอไปนี้แสดงการเชื่อมโยงความประเภทอางอิงบุรุษท่ี 3  การตีความ
คําสรรพนาม   เขา  ข้ึนอยูกับนามวลีท่ีเปนช่ือเฉพาะ คือ  ตาบุญ ท่ีนํามาขางหนา
และการตีความรูปศูนยข้ึนอยูกับนามวลี กระตาย(นอย) ท่ีนํามาขางหนา เชนกัน

พอตาบุญวิ่งไลกระตายมาถึงบึงน้ําเล็ก ๆ แหงหนึ่ง  เขาก็พบกับความแปลกใจ
เพราะเขาเห็นกระตายนอยกระโดดลงไปในบึง øแหวกวายในบึงเพียงครูเดียว øก็ข้ึนมา
ริมตลิ่ง ø กระโดดโลดเตนเหมือนเดิมได

ข. การอางอิงเชิงบงช้ี (Demonstative reference) การอางอิงประเภทนี้จะ
เปนการตีความคําประเภทบงช้ี เชน นี้   นั้น  โนน  โนน  ท่ีนี่   ท่ีนั่น    ตอนนี้
 ตอนนั้น  ซึ่งข้ึนอยูกับขอความที่นํามาขางหนา  ดังตัวอยางตอไปนี้

มันบังเอิญเดินผานรั้วหลังบานคนขายเนื้อสัตวแหงหนึ่งรั้วท่ีวานี้ เปนแผนไม
กระดาษตีปดไวอยางมิดชิดตลอด  แตบังเอิญที่ใตกระดานแผนหนึ่งมีรองแตกอยูรองหนึ่ง
ใหญขนาดแมวพอลอดได
หมาจิ้งจอกไดกลิ่นเนื้อเล็ดลอดออกมาจากรองนั้น
การตีความคําบงช้ี  นี้ และ นั้น   ข้ึนอยูกับขอความที่นํามา  ดังตอไปนี้
รั้วท่ีวานี้ รั้วหลังบานคนขายเนื้อสัตวแหงหนึ่ง
รองนั้น รองแตก77

ประภาพร  มณีโรจน ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ในลักษณะรูปแทน
ประเภทบงชี้และรูปแทนประเภทคําสรรพนาม ไววา

รูปแทนประเภทบงช้ี หมายถึง รูปแทนคํานามที่บอกความชี้เฉพาะ กําหนดใหผูอาน
รูแนชัดวารูปแทนนี้อางถึงสิ่งใด และบอกระยะใกล-ไกลของนามวลีนั้นดวย รูปแทน
ประเภทบงช้ีจะมีคําบงช้ี นี่  นี้  นั่น  นั้น ประกอบเสมอ  ดังตัวอยาง

แมไมมะตูมจะเปนไมศักดิ์สิทธิ์ประจําพระศิวะ  แตกําเนิดของไมชนิดนี้หา
ไดมาจากพระศิวะโดยตรงไม  ตํานานเรื่องกําเนิดของไมชนิดนี้กลับไปเกี่ยวกับพระลักษมี
ชายาของพระวิษณุหรือพระนารายณ
ไมชนิดนี้ เปนรูปแทนประเภทบงช้ีท่ีใชแทนรูปนามวลีเดิม ไมมะตูม

รูปแทนประเภทคําสรรพนาม  หมายถึง  รูปแทนคํานามที่ไวยากรณดั้งเดิม

                                                          
77เร่ืองเดียวกัน, 126-127.
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เรียกวา บุรุษสรรพนาม และนิยมสรรพนาม
ตัวอยางรูปแทนประเภทคําสรรพนามที่มีรูปเปนบุรุษสรรพนาม

พวกเราขึ้นไปบนเรือนของ ลอวันอิน เขารีบกุลีกะจอเอาพริกไทยกะเกลือผสม
ใสจานกระเบื้องใบเล็ก ๆ หยิบมีดออกมาสับมะมวงท่ีเขาเองก็เรียกวา “มะมวง” สับ
ท้ังเปลือก แบงกันกิน สลับดวยน้ําชารอน ๆ
เขา ท้ังสองแหงเปนรูปแทนประเภทคําสรรพนามที่มีรูปเปนบุรุษสรรพนาม ใชแทน
รูปนามวลีเดิมลอวันอิน
ตัวอยางรูปแทนประเภทคําสรรพนามที่มีรูปเปนนิยมสรรพนาม

จากหลักฐานทางดานจารึกท่ีคนพบบริเวณภาคเหนือดังกลาวขางตน
สอดคลองกันอยางมากทางดานวัฒนธรรมระหวางอาณาจักรพุกามและอาณาจักร
หริภุญไชย  โดยเฉพาะทางดานตัวอักษรนั้น แสดงใหเห็นวากลุมชนที่รวมตัวกันเปน
อาณาจักรหริภุญไชยในพุทธศตวรรษที่ 18 หรือกอนหนานี้ ไดรับตัวอักษรมอญโบราณ
จากอาณาจักรพุกามที่ปรากฏรูปแบบชัดเจนในสมัยพระเจาอนิรุทธ และใชกันสืบมาใน
อาณาจักรพุกาม

นี้ เปนรูปแทนประเภทคําสรรพนามที่มีรูปเปนนิยมสรรพนาม ใชแทนรูปนามวลีเดิม
              พุทธศตวรรษที่ 1878

การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ที่พบในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ มี 2 ลักษณะ คือ
1. การแทนที่โดยใชคําสรรพนาม
2. การแทนที่โดยใชคําบงชี้
2.1 การแทนที่โดยใชคําสรรพนาม  การแทนที่แบบนี้จะใชคําสรรพนามแทนที่

คํานามเดิม โดยคําสรรพนามที่ใชนั้นเปนคําสรรพนามบุรุษที่ 1  และคําสรรพนามบุรุษที่ 3  เชน

ขาพระพุทธเจา พระมหาเพทเสพกระสัตรสมุหเจากรมพระตํารวจในซาย ฃอ      
พระราชทานนอมเกลาถวายคํานับทูลพระกรุณาทราบฝาลอองธุลีพระบาท ดวยทรง      
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ให   ขาพระพุทธเจา ตรวจจับโจรผูรายตามลําน้ํานั้น ขาพระพุทธ
เจา จับไดอายทองที่นาวัดสเวตฉัตร

                                                          
78 ประภาพร  มณีโรจน, “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียน

ภาษาไทย,” 5-6.
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(จับอายผูรายในลําน้ํา เลมที่ ๔ นําเบอร ๑๙๓ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๙ ค่ํา ปฉลูนพศก
๑๒๓๙ แผนที่ ๒๕   นา ๑๙๗)

ฃาพระพุทธเจา พระยาสุรินทฤๅไชยอภัยพิชัยภาหผูวาราชการเมืองเพชรบูรี บอก
ประฎิบัตรมายังทานออกพันนายเวน ฃอใหนําขึ้นกราบเรียน พณหัวเจาทานลูกฃุนณศาลา
ทราบดวย การน้ําฝนตนเขาที่เมืองเพชรบูรีในปกุนสัปตศกนี้  พระอาทิตยขึ้นสูราษีเมศ
ราษีพฤกศพราษีเมถุนราษีกรกฏนั้น ฃาพระพุทธเจา ไดบอกรายการน้ําฝนตนเฃา เขามา
คร้ังกอนคั้รงหนึ่งแลว

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองเพชรบูรี เลมที่  ๒ นําเบอร  ๒๗๓ วันอาทิตย เดือน ๑ ขึ้น ๘ ค่ํา ป
กุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๓๔  นา ๒๗๔)

ขาพเจา อายอะยอไพรญวนแกวใหการวา อายุได ๒๗ ป เดิมตั้งบานเรือนอยูในปา
แขวงเมืองแกว ๆ ขึ้นกับเมืองไหนขาพเจาไมรู  บิดาชื่อกอวา  มารดาชื่อเอง พี่หญิงชื่อมีออ
ขาพเจากับบิดามารดาพี่ขาพเจา   ตั้งทํานา   ทําไร  เล้ียงกันมา

(คําใหการอายอะยอไพรญวนแกว  พระยากระสาปนกิจโกสลเปนผูบังคับถาม เลมที่ ๓
นําเบอร ๓๓ วันอาทิตย เดือน ๖  ขึ้นค่ํา ๑ ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๕  นา ๓๖)

พระเจาราชวรวงษเธอ กรมหมื่นเจริญผลภูลสวัสดิ์ ทานทรงสรางวังสรางตําหนักใหม
เรียบรอยเกลี้ยงเกลางดงามดีนัก จะตั้งจะวางของสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ดูได ควรจะตองสรรเสริญ
ทานได วาเปนชางไดพระองคหนึ่ง

(การทําบุญวันประสูตร เลมที่ ๔ นําเบอร ๒๑๗ วันอาทิตย เดือน ๑๐ แรมค่ํา ๑ ปฉลูนพศก
๑๒๓๙ แผนที่ ๒๘  นา ๒๒๐)

เวลา ๓ โมงเชา สมเดจพระเจาบรมวงษเธอ เจาฟามหามาลากรมพระบําราบปรปกษ
ทานทรงเลี้ยงพระสงฆ ๘๐ รูป คร้ันพระสงฆฉันเสรจแลว ทานถวายเครื่องไทยธรรม      
ภอสมควร

(การผูกพัมสีมาวัดบรมวงษอิศรวราราม  เลมที่ ๔ นําเบอร ๓๔๑ วันอาทิตย เดือน ๒ ขึ้น ๓
ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๔๓ นา ๓๔๔)
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ในปูมแลประฏิทินการเรื่องที่ สัง เกดดาวสุกรนี้  พระเจาบรมวงษเธอกรม           
พระปวเรศสวริยาลงกรณณวัดบวรนิวเศน  ทานไดทรงสังเกดแนนอน จนทายไดลวงนา   
วาจะขึ้นเมื่อไรไมคลาดเคลื่อนเลย  ทานรับสั่งวา   ที่จะดูดาวสุกรนี้ไมยากลําบากสิ่งไร

(แจงความเรื่องดาว เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๐๗ วันอาทิตย เดือน ๑๑ ขึ้นค่ํา ๑ ปจอฉศก ๑๒๓๖
แผนที่ ๒๒ นา ๒๐๙)

2.2 การแทนที่โดยใชคําบงชี้  การแทนที่แบบนี้จะเปนการกลาวสรุปถึงสิ่งที่ได
กลาวมาแลว ซ่ึงชวยใหความนั้นกระชับมากขึ้น  เชน

   เจาพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ นํารายงานคลองภาษี-
เจริญและคลองดําเนินสดวกมาขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ใหทรงทราบฝาลอองธุลีพระบาทวา    
ตั้งแตทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกระทรวงเกษตรขุดซอมคลองท้ังสองนี้เพื่อใหมหาชน
ไดใชเดินเรือไปมาไดโดยสดวกและไดจัดใหมีเจาพนักงานประจํารักษาและซอมอยูเสมอ  
แลวเก็บคาธรรมเนียมแกเรือที่เดินในสองคลองนี้ตามอัตราในประกาศเพื่อเปนคาใชจายใน
การประจํารักษา

(ประกาศยกเลิกการเก็บคาธรรมเนียม แกเรือที่เกินในคลองภาษีเจริญและคลองดําเนิน
สะดวก  เลม  ๒๓ แผนที่ ๘ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ หนา ๑๓๖)

   บัดนี้มีหญิงที่เดินเขามาในพระบรมมหาราชวัง ฤๅเดินออกไปจากพระบรมมหา-    
ราชวังเปนอันมากยักยายแตงกายขึ้นอยางใหมอีกชนิดหนึ่ง คือสวมเสื้อกระบอกยาวฤๅ
กุยเฮงสั้นซึ่งเปนเสื้อที่ไมแนบรัดตัว และไมหมผาเดินไปมาตามถนนในพระบรมมหา-    
ราชวังมีชุกชุมขึ้น   การที่หญิงแตงกายเชนนี้ดูคลายคลึงกับชาย  ถามิทันสังเกตโดยดีก็รูได
ดวยยากวาหญิงฤๅชาย  เปนชองทางใหมีผูแปลกปลอมไดงาย

(ประกาศเพิ่มเติมหามคนแตงกายไมสมควรมิใหเขามาในพระราชฐานที่เสด็จออก  เลม 
๒๒ แผนที่๕๑ วันที่ ๑๘ มีนาคน รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ หนา ๑๑๕๗)

   บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหมิสเตอร     
ชุนเฮเดอร ผูชวยเซกชั่นอินเยอรเนียกรมรถไฟเปนขาหลวงโยธา  หลวงพรหมสารนาย
อําเภอตวันตกเปนขาหลวงทองที่  ขาหลวงท้ัง ๒ นายนี้มีนาที่จัดที่ดินในแขวงเมือง      
เพชรบุรี ตามความในประกาศ
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(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๕๐ วันที่ ๑๐ มีนาคม รัตนโกสินทรศก
๑๑๙ นา ๗๑๘)

      ดวยพระเจาลูกเธอ พระองคเจาภัทรายุวดี ทรงบําเพ็ญพระกุศล ประทานเงินเกื้อกูลแก
โรงพยาบาลตาง ๆ คือ โรงศิริราชพยาบาล ๑   โรงบูรพาพยาบาล ๑  โรงเทพศิรินทร
พยาบาล ๑ โรงบางรักพยาบาล ๑  โรงพยาบาลคนเสียจริต ๑ รวม ๕ โรง ๆ ละ ๒๕บาท
เปนเงิน ๑๒๕ บาท

พระเจาลูกเธอพระองคเจาเจริญศรีชนมายุบําเพ็ญพระกุศล ประทานเงินเกื้อกูลแก
โรงพยาบาลทั้ง ๕ โรงขางบนนี้ โรงละ ๒๓ บาท รวมเปนเงิน ๑๑๕ บาท

(แจงความกระทรวงธรรมการ แพนกกรมพยาบาล เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๕๓ วันที่ ๓๑ มีนาคม
รัตนโกสินทร ศก  ๑๑๙  นา ๗๖๘)

ทุกวันนี้ชนบางจําพวกจะไปเที่ยวเตรที่ใดตําบลใด  ยอมคบหาพากันถือเครื่อง       
สาสตราวุธ  แลในเวลากลางคืน  ก็หาไดจุดใตตามเพลิงไปเปนสําคัญไม  กับมีราษฎรบาง
จําพวกยิงปนในเวลากลางคืนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร   การทั้งสองอยางนี้กระทําใหเปน
ที่หวาดหวั่น แกราษฎรลูกคา พานิชทั้งหลายอยู

(ประกาศหามไมใหถืออาวุธแลยิงปนแลใหจุดใตตามเพลิงในเวลากลางคืนในมณฑล      
ตาง ๆ  เลมที่ ๑๖ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ นา ๒๗๙)

สมเด็จพระนางเจาพระอรรคราชเทวี  แลสมเด็จพระเจาลูกเธอ ไปที่ตําบลนิวฮาเบอ
ซ่ึงเปนที่เรือเมลจอด  เรือเมลที่สมเด็จพระเจานองยาเธอ  สมเด็จพระเจาลูกเธอจะเสด็จนี้
เปนเรือฝร่ังเศษชื่อสฆาเลียน  เสด็จลงประทับในเรือลํานั้น  มีพระราชดํารัส ดวยนายเรือแล
ผูอ่ืนซึ่งเปนผูโดยสาร  แลเอเยนตผูจัดการเรือแลวทอดพระเนตรที่ตาง ๆ ในลําเรือนั้น

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองตางประเทศ เลมที่ ๑๓  แผนที่ ๑๐ วันที่ ๗
มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕  นา ๑๑๗)

ผูใดผูหนึ่งซึ่งจะยื่นหนังสือฟอง ฤๅเรื่องราวฤๅฎีกานั้นแลว  ก็ใหมีช่ือตัวช่ือยศชื่อ
ตําแหนงในราชการกรมตาง ๆ แลที่อยูของผูแตงแลผูเขียนหนังสือท่ีกลาวนี้  จดลงไวดวย
ลายมือผูแตงผูเขียนเองนั้น  ขางทายนากระดาษที่สุดขางลางเฉพาะนากระดาษที่จบความ
ในหนังสือนั้น ๆ ดวยทุกฉบับ
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(ประกาศวาดวยลงชื่อผูแตง ผูเขียนหนังสือฟองเรื่องราวแลฎีกา เลมที่ ๘ แผนที่ ๔๕ วันที่
๗ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๐ นา ๔๐๖)

ผูใดทนงศักสามหาว  ลวงเกินพระราชบัญญัด ผูนั้นตองรวางบังอาจทานใหลงโทษ 
๘ สถาน  สถานหนึ่งคือใหฆาคนรายนั้นเสีย   สถานหนึ่งใหตัดตีนสีนมือแลวประจาน  
สถานหนึ่งคือใหทวนดวยลวดหนังไมหวาย ๕๐ ที  สถานหนึ่งคือใหจําไวแลวใหเอาตัวลง
หญาชาง  สถานหนึ่งคือใหไหมจัตุรคูณแลวใหเอาตัวลงเปนไพร   สถานหนึ่งคือใหไหม
ตรีคูณ  สถานหนึ่งคือใหไหมทวีคูณ  สถานหนึ่งคือใหไหมลาหนึ่ง  และโทษ ๘ สถานนี้จะ
ควรดวยราชทัณฑใด ๆ ใหเอาแตสถานหนึ่ง

(ฃาวประหารชีวิตร เลมที่ ๕ นําเบอร ๑๒๑ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๗ ค่ํา ปขานสัมฤทธิ
ศก ๑๒๔๐  แผนที่ ๑๖ นา ๑๒๔)

นายจันทีหมอ  นายหัดควาน  คลองไดชางพลายศรีประหลาด ชาง๑  ไดนํา
ชางศรีประหลาดนั้นมาณเมืองนครจําปาศักดิ์ปลูกโรงไวชางเลี้ยงปรนปรืพิทักษรักษาไว

(บอกขาวชางศรีปลาดที่เมืองนครจําปาศักดิ์ เลมที่ ๑ วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๙ ค่ํา
ปจอ  ฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๘  นา ๗๓)

บัดนี้จะตองหามเพิ่มเติมอีก ๓ อยาง คือ ตัดทุเรียน ๑  ตัดซมโอ ๑  ของออย ๑ เพราะ       
การเลนท้ังสามอยางนี้ มักจะกอเหตุตาง ๆ   ถาผูใหญเลนก็มักจะใหเกิดแทงฟนกันขึ้น   
การทั้งสามอยางนี้หามขาดไมใหเลน

(ประกาศเพิ่มเติมหามมิใหเดกเลนการพนันตาง ๆ เลมที่ ๑  นําเบอร ๒๒๓  วันอาทิตย
เดือน ๑๑  ขึ้น ๑๕ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๒๔  นา ๒๒๔)

บัดนี้ทรงพระราชดําริห  ที่จะจัดการปราบโจรผูราย  ใหสงบลงโดยเร็วจงได  จึ่งได      
โปรดเกลาฯ ใหจางวางเจากรมปลัดกรม  พระตํารวจในพระบรมมหาราชวัง  แลพระราช-
วังแลเจากรมอาสาหกเหลาบางนาย ออกเปนกองจับโจรผูราย ๒๐ กอง  แบงไปตวันตก  
ตวันออกเหนือใต  ฝายละหากอง  ใหสืบสวนสอดแนมจับตัวโจรผูราย  ปลนสดมฉกลัก
ฟนแทงทั่วแขวงจังหวัดกรุงเทพฯ เอาตัวมาทําโทษใหไดโดยเร็ว

แลกองจับท้ัง ๒๐ กองนี้  ถาจับตัวโจรผูรายได  ใหพิจารณาเอาความจริง  เปนความ
รับสัง ถากองจับไปจับคนที่ไมไดเปนโจรผูรายกระทําการกดขี่คุมเหงราษฏร ซ่ึงทํามาหา-
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กินโดยสุจริตประการใด  ไดโปรดเกลาฯ ตั้งพระบรมวงษานุวงษ แลขาราชการ  เปน
กอมมิตตีสําหรับรับเรื่องราวกลาวโทษ

(ประกาศใหมีกองจับผูราย เลมที่ ๓ แผนที่ ๒๓  วันอาทิตย เดือนสิบ ขึ้นแปดค่ํา  ปจออัฐ
ศก ๑๒๔๘ นําเบอร ๑๗๖ นา ๑๘๐)

3. การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํา
การเชื่อมโยงความโดยการซ้ํานี้ มีผูศึกษาไวดังนี้

นววรรณ พันธุเมธา ไดกลาวไววา  ประโยคที่สัมพันธกันมักมีคํานามหรือคํากริยาซ้ํากัน
ตัวอยาง เราควรใหความสําคัญแกเด็ก  เด็กนี่แหละกําอนาคตของชาติไว

ปนี้ผมยังไมมีเงินซื้อหนังสือเรียนใหลูกเลย หนังสือเรียนแตละเลมราคาแพง
เหลือเกิน

เราขาดไปหมด  ขาดเงิน  ขาดคน  และขาดกําลังใจ79

ชลธิชา  บํารุงรักษ ไดอธิบายไววา  การซ้ํา(repetition) เปนการเชื่อมโยงความชนิดหนึ่ง ใน
ภาษาเขียนพบการซ้ํา 3 ประเภท คือ การซ้ํารูป(recurrence)   การซ้ําความ(paraphrase)  และ
การซ้ําโครงสราง(parallel structure)

ก. การซ้ํารูป  เกิดจากการที่บางสวนของขอความมีรูปภาษาเหมือนกัน   เชน
บนกําแพงโรงเรียนในกรุงเทพฯ แหงหนึ่ง มีภาพเขียนและคําขวัญของนักเรียน

เพื่อรณรงค เรื่องการจราจร อยูเต็มเหยียดตลอดแนว  ท่ีผมเรียกวารณรงค  เรื่องการจราจร
นั้น ผมเขาใจวารณรงค ใหรถไมติด ฉะนั้นคําขวัญท่ีอยูบนกําแพงจึงควรเปนความคิดของ
เด็กนักเรียนในการแกปญหาจราจร
 จากตัวอยางมีการซ้ําทุกสวน คือ คําขวัญ   รณรงค  การจราจร และผม

ข. การซ้ําความ  เปนการเชื่อมโยงความที่ใชรูปภาษาใหมท่ีมีความหมายคงเดิม
หรือใกลเคียงกับรูปภาษาที่กลาวนํามากอน เรียกอีกอยางหนึ่งวา  การพองความหรือการ
พองความหมาย  เชน

….คนไทยจึงชอบที่พูดในเรื่อง “ยุคใหม” “สมัยรุงเรือง”  สมัยท่ีผูนั้นผูนี้มีอํานาจ
กับพูดถึง “ยุคเสื่อม” “สมัยตกอับ”  หรือ “หมดอํานาจวาสนา”…………………..
ดังนั้นคนไทยจึงมองประวัติศาสตรวาเปนความตอเนื่องทางประวัติศาสตรในรูปที่วาอํานาจ
ไดถูกมารวมไว ณ ศูนยกลางแหงหนึ่ง แลวก็ถึงกาลแหงความเสื่อม แลวมีผูรวมอํานาจได

                                                          
79นววรรณ  พันธุเมธา, ไวยากรณไทย, 216.
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ใหมอีก แลวความเสื่อมก็เกิดข้ึนอีกวนเวียนกันอยูเรื่อยไปดังท่ีกลาวมานี้ โดยไมมีจุดหยุดนิ่ง
หรือจุดจบ    ลักษณะนี้นับวาเปนการเอื้อแกการท่ีมีผูนํา หรือผูกุมอํานาจ คนแลวคนเลาข้ึน
แทนที่ชุดเกา กลุมเกาหรือคนเกา

จากตัวอยางมีการพองความระดับวลีหรือกลุมคําซึ่งในแตละชุดตางมีความหมาย
คลายคลึงกัน ใกลเคียงกันหรือไปในทิศทางเดียวกัน  คือ ยุคสมัย-สมัยรุงเรือง-สมัยท่ี
ผูนั้นผูนี้มีอํานาจ      ยุคเสื่อม-ยุคตกอับ-หมดอํานาจวาสนา    จุดหยุดนิ่ง-จุดจบ
 ผูนํา-ผูกุมอํานาจ   ชุดเกา-กลุมเกา-คนเกา

ค. การซ้ําโครงสราง  เปนการเชื่อมโยงความที่แสดงความสมัพันธระหวาง
รูปภาษาที่ปรากฏในโครงสรางภาษาที่เหมือนกัน  โครงสรางที่ซ้ํากันนี้อาจเปนวลี
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปนสวนใดสวนหนึ่งของประโยคก็ได  เชน

…..การวางกลยุทธจึงจัดเปนงานที่แปลกพิเศษซึ่งผูบริหารระดับสูงจะตอง
รับผิดชอบเอง เพราะเกี่ยวกับความเปนอยูของบริษัทสวนรวม และเกี่ยวกับการตัดสินใจ
เรื่องท่ีจะกระทบกระเทือนบริษัททั้งมวล  กลยุทธท่ีไดกําหนดแนนอนแลวจะนําบริษัทมุง
ไปในธุรกิจประเภทที่แนนอนและจะแสดงบุคลิกของบริษัทท่ีเดนชัด……………….
แผนดําเนินงานตองสอดคลองเหมาะสมกับการติดตอสื่อสารภายในองคการและตอง
เหมาะสมกับการประสานงานระหวางกิจกรรมยอยดานตาง ๆ ………………………
แตสิ่งท่ีผูบริหารจะตองกระทําคือ ควบคุมและประเมินผลแผนดําเนินงานและปรับแผน
ดําเนินงาน ตามความเหมาะสมมากกวา

จากตัวอยางแสดงใหเห็นการเชื่อมโยงความที่เปนผลมาจากการซ้ําโครงสราง
  4 ชุด       กลาวคือ        เกี่ยวกับ…………..เกี่ยวกับ…………    จะ………….จะ……..
ตอง……….ตอง………   และ    ………….แผนดําเนินงาน………….แผนดําเนินงาน80

 ประภาพร  มณีโรจนไดเรียกวา รูปแทนประเภทซ้ํารูป ซ่ึงกลาวไววา
รูปแทนประเภทซ้ํารูป  หมายถึง รูปแทนคํานามที่มีรูปซ้ํากับรูปนามวลีเดิม

ทุกประการ  หรือซ้ําเฉพาะหนวยหลักของรูปนามวลีเดิม   รูปแทนประเภทซ้ํารูปนี้
คลายกับการกลาวซ้ําโดยใชคําเดิม
ตัวอยางรูปแทนประเภทซ้ํารูปที่มีรูปซ้ํากับรูปนามวลีเดิม

                                                          
80สรุปความจากชลธิชา  บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆใน

ภาษาไทย (ม.ป.ท. , ภาควิชาภาษาศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 156-
164.
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พระลักษมีชายาของพระวิษณุนั้นบูชาพระศิวะ ดวยดอกบัวพันดอกเปนกิจวัตร
ทุกวัน  วันหนึ่งพระนางพบวาดอกบัวท่ีใชบูชาพระศิวะหายไปสองดอก
พระศิวะจะเปนรูปแทนประเภทซ้ํารูปที่มีรูปซ้ํารูปนามวลีเดิม  พระศิวะ81

การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําที่พบในหนังสือราชกิจจานุเบกษาพบ 2 ลักษณะ คือ
1. การซ้ําโดยเขียนรูปเดิม
2. การซ้ําโดยใชไมยมก
3.1 การซ้ําโดยเขียนรูปเดิม การซ้ําลักษณะนี้เปนการซ้ําคํานามโดยเขียนคํานามที่

ซํ้ารูปกับคํานามเดิม เพื่อเปนการเนนคํานั้น  เชน

คร้ันถึงณวันเดือนอาย  แรมสิบสามค่ํา ปฉลูนพศก อายสวนเหนนายเคลือบ  นายทับ
ภักอยูที่เรือนผูมีช่ือในวันนั้นเวลา ๒ ทุมเสศ  อายสวนผูเดียวถือดาบมีคมเลมหนึ่งเขาไปใน
ไตถุนเรือนที่นายเคลือบนายทับอยูนั้น   อายสวนเหนนายเคลือบนายทับนั่งเคียงกันอยู  
อายสวนจึ่งเอาดาบเหลกมีคมแทงเอานายทับ ถูกแขงคางซายทีหนึ่ง  แลวอายสวนก็วิ่งหนี
ไป

(ฃาวประหารชีวิตรอายคงอายสวน  เลมที่ ๕  นําเบอร ๑๖๑ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๑๒ ค่ํา 
ปขานสัมฤทธิศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๒๑  นา ๑๖๕)

นายเหลือออกไปหยอดเขาอยูที่ทองนาหางโรงนายเหลือประมาณสองเสนสิบวา  
นายเหลือไดยินเสียงคนยิงปนเขามาขางตนสําโรง  ประมาณหานัดหกนัดในทันใดนั้น   
นายเหลือเขามายืนดู   อยูที่ตภานริมคลองนาโรงนายเหลือ ๆ แลไปเหนเรือกุแหละกราป
ประทุนยาวประมาณสิบศอกลําหนึ่ง

(บอกเมืองฉะเชิงเทรา ผูรายปลน ตีเรือจีนหมอง เลมที่ ๒ นําเบอร ๑๒๙  อาทิตย เดือน ๘ 
แรม ๑๕ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๑๖  นา ๑๓๒)

                                                          
81ประภาพร  มณีโรจน, “การใชรูปแทนคํานามเพื่อบอกความตอเนื่องในขอเขียน

ภาษาไทย,” 4-5.
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   พระกําแหงมหึมาเอาอายชาลีทาษมาตั้งเปนหลวงอินทอาญา คุมเหงกรมการแล                
เจาหมูตัวเลขเรงเอาเงิน  พระกําแหงมหึมาเสพสุราไมเอาใจใสในราชการจะมีความผิดฤๅ
ไม  พระกําแหงมหึมาใหการรับสารภาพผิดแลว

(บอกเมืองปราจิณบูรี เลมที่ ๑ วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๙ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๘     
นา ๗๒)

   อําแดงไผตกใจตื่นขึ้นเหนแสงเพลิงสวางไหมขึ้น   ที่เฉลียงหลังเรือนริมตภานทาง
เดินลงทาน้ําขางบานอําแดงไผ  อําแดงไผดับเพลงก็หาดับไม  อําแดงไผจึ่งพาบุตรหนีเพลิง
ไป

(ขาวเพลิงไหม เลมที่ ๑ แผนที่ ๕๗  วันอาทิตย เดือนยี่   แรมหาค่ํา ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗
นําเบอร ๔๙๗ นา ๕๐๒)

   ณเดือนสี่ประกาเบญจศกเวลาเชา  อายตา  อายนอยเรือนไปดูลคร  ณบานผูมีช่ือที่ทา
บานผูวาราชการเมืองตาก อายตา อายนอยเรือน เหนบาวทาษหลวงอภัยพิทักษผูชวย        
ราชการฃนฃองลงบันทุกเรือ อายตา อายนอยเรือนถามบาวทาษแจงความวา หลวงพิทักษ 
ผูชวยราชการจะลงไปกรุงเทพฯ

(พระยาอนุชิตชาญไทย  พระยากระลาโหมราชเสนา บอกสงมาแตเมืองตาก  เร่ืองผูราย
เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๕๘ วันอาทิตย เดือน ๙ แรม ๑๐ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๗   นา ๑๖๗)

   นายมั่งผูกดอกเบี้ยตอไปอิก ๑๓ ป  ๑๔ ป นายมั่งหาไดสงดอกเบี้ยไม  นายมั่งให
การวา  นายมั่งฃายบานฃายเรือนฃายทาษ  ไวกับหลวงปอมปดปจนึกลุง  เจาจอมมารดา
บัวเปนเงินสิบชั่ง  นายมั่งไมรับวาฃายบานฃายเรือนฃายทาษไวแกเจาจอมมารดาบัว     
นายมั่งมีความผิดตองบทกฎหมายใหเอาเงินสิบชั่ง

(ตนคัดคําตัดสินความ  ทนายเจาจอมมารดาบัวโจทย  นายมั่งจําเลย เลมที่ ๒ นําเบอร ๓๓ 
วันอาทิตย  เดือน ๖  ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปกุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๕ นา ๓๘)

3.2  การซ้ําโดยใชไมยมก  การซ้ําลักษณะนี้จะใชไมยมกซ้ําคําหรือขอความเดิมนั้น
การซ้ําลักษณะนี้มีทั้งซ้ําทั้งขอความและซ้ําบางสวน ดังนี้

                     3.2.1 การซ้ําแบบซ้ําทั้งหมด การซ้ําแบบนี้จะอานขอความหรือคําเดิมซ้ําอีก
คร้ังหนึ่ง   เชน
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   พระศรีธรรมบริรักษมีหนังสือไปถึง  ผูวาราชการเมืองสระตูน  แลหลวงเขตรขันธภักดี
ปลัดเมืองเปลี๋ยน ๆ  จับอายจะหวาหาญ

(ขาวบอกเมืองนครศรีธรรมราช  เลมที่ ๑  นําเบอร ๑๓๔  วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ป
จอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๕  นา ๑๔๕)

   เมื่อเจาพนักงานกรมใด  นําจํานวนเงินและชื่อคนมาสงยังปลัดบาญชีกลาง ๆ ตองสง
ไปยังผูรับเงินใหลงบาญชีทุก ๆ ราย

(คําอธิบายในหมวดมาตราที่ ๓   เลมที่ ๒  นําเบอร ๓๓  วันอาทิตย เดือน ๖ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ป
กุนสัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๕ นา ๓๕)

     ขาหลวงไดตรวจสอบดูไบเสร็จเสียเงินอากร ๆ ยังคงคางอยูตั้งแตในรัชกาลที่ ๔   ก็มี
บางยังหาไดชําระไม

(แจงความกระทรวงเกษตพานิช แผนกกรมราชโลหกิจแลภูมิวิทยา เลมที่ ๑๓ แผนที่ ๒๒
วันที่ ๓๐  สิงหาคม  รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕ นา ๒๓๒)

   คร้ันเวลาเชา ๑ โมงกับ๕๒ นาที ซ่ึงเปนเวลาระหวางพระฤกษ  ทรงจุดเทียนทองซึ่ง
เปนเทียนชนวนถวายพระเจานองยาเธอ  กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส ๆ ทรงจุดเทียนไชย

(พระราชพิธีมหามงคลการโสกันต และพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนาม
สมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาจุฑาธุชธราดิลก เลม ๒๑  แผนที่ ๔๔  วันที่ ๒๙ มกราคม                     
รัตนโกสินทรศก ๑๒๓ หนา  ๗๖)

มาตรา ๑๒ ถาปายรถใด ลบเลือนอานไมชัด  เจาของรถตองขอเปลี่ยนปายใหมตอ
เจาพนักงานจดทะเบียน ๆ  ตองจายปายใหมมีเลขสําคัญ อยางเดียวกับปายเดิมใหโดยไมคิด
เอาเงิน

(พระราชบัญญัติรถจาง รัตนโกสินทรศก ๑๒๔   เลม ๒๒ แผนที่ ๑ วันที่ ๒ เมษายน
รัตนโกสินทรศก ๑๒๔   หนา ๔)

   เวลา ๔ ทุมเศษ  หมอมราชวงษถนอนเห็นเพลิงติดขึ้นที่หลังคาครัวไฟ จึ่งรองให
ชาวบานชวยดับ  ชาวบานแลโปลิศไดชวยดับไฟ ๆ จึ่งไมไดไหมตอไป
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(ขาวเพลิงไหม  เลมที่ ๗ แผนที่ ๓๕ วันที่ ๓๐  พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙
นําเบอร ๓๐๗ นา ๓๑๒)

ที่ใดควรจะเปนที่ตพานปลาใหเปนการสดวก  แกการคาขายเจาพนักงานกรมสรรพ
ภาษีจะกะให ๆ เจาภาษีปลาตั้งตพานที่ปลาขึ้นแตในที่ ซ่ึงเจาพนักงานกรมสรรพภาษีกะให

(ประกาศเรื่องการคาแลเก็บภาษีปลา เลมที่ ๙ แผนที่ ๓ วันที่ ๑๗ เมษายน รัตนโกสินทร
ศก๒๕ ๑๑๑ นา ๑๙)

   เวลาค่ําโปรดเกลาฯ ใหแอสสิสแตนตเรสิเดนตและระเดนอธิบดี  ระเดนอายูภรรยา
มารับพระราชทานเลี้ยงพรอมกับเวลาเสวย ๆ แลวเสด็จพระราชดําเนินบานปะเตะ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองตางประเทศ เลมที่ ๑๓ แผนที่ ๑๕  วันที่ ๑๒
กรกฏาคม  รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕  นา ๑๖๐)

   เวลาบาย ๕ โมงเศษ  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินโดยรถ
พระที่นั่งแตวังสวนดุสิต  มีกระบวนแหนําตามเสด็จ  ๆ ไปประทับณวัดเทพศิรินทรวาศ

(ขาวเสด็จพระราชทานเพลิงศพ เลม ๒๑ แผนที่ ๑ วันที่ ๓ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๓
หนา ๑๕)

3.2.2 การซ้ําแบบซ้ําบางสวน การซ้ําแบบนี้จะอานขอความหรือคําเดิมโดยซ้ํา
เฉพาะคําหลังของขอความหรือคําเทานั้น คําที่ซํ้าอาจเปนคํานามหรือคํากริยาก็ได  เชน

ในเดือนสิงหาคม  กันยายน  ตุลาคม  ฝนตก ๔๓ คร้ัง ไดน้ําฝน ๓๑ นิ้ว ๙ ทศางค
เมื่อปลายระดูฝน ๆ แลง  เขาเสีย ๒ สวน ลงไดสวน ๑

(บอกหัวเมือง เลมที่ ๙ แผนที่ ๔๗  วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑  นา
๔๑๙)

    เจาพระยารัตนบดินทรไดขึ้นไปถึงกรุงเกาตรวจดูน้ําที่เสาศิลาหลักน้ํา ๆ ลงวันละกึ่ง
นิ้วบางนิ้วหนึ่งบางนิ้วกึ่งบางสองนิ้วบาง

(การปดน้ําที่กรุงเกา ลพบุรี  อางทอง เลม  ๗ แผนที่ ๓๔ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน                    
รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๒๙๙ นา ๓๐๖)
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   พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  เสดจพระราชดําเนีนโดยกระบวนมาประทับยัง
พระที่นังสนามจันทร ทรงจุดเทียนเครื่องนมัศการ ๆ พระบรมอัฐิ

(การพระราชพิธีถือน้ํา  เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๐๙  วันอาทิตย  เดือน ๑๑  ขึ้น ๖ ค่ํา  ปชวดอัฐ
ศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๗ นา  ๒๑๒)

   เพลาคําประมาณ ๒ ยามเสศ อายจีนกวางจนกระทะลงเรวจะไปขายพอไปถึงวัด
เสวตรฉัต  กองจับ ๆ ไดตัวอายจีนกวาง  ไดกระทะเรือสําปนเปนความสัตยจริง

(สงอายจินกวางขังคุก เลมที่ ๔ นําเบอร ๒๑๗  วันอาทิตย เดือน ๑๐  แรมค่ํา ๑ ปฉลูนพศก
๑๒๓๙ แผนที่ ๒๘  นา ๒๒๓)

        ๓  งบเดือนงบปอยางนี้กรมตรวจ ๆ แตยอดเงินเพราะเจาของกรมรับผิดชอบใน
รายไดถูกตองแลวมอบใหไป

(พระราชบัญญัติกรมตรวจ ๑๖ มาตรา  เลมที่ ๗ แผนที่ ๔๙  วันที่ ๘ มีนาคม รัตนโกสินทร
ศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๔๔๐ นา ๔๔๒)

   พระกําแหง ภาชางสําคัญที่ไดมาแตเมือกาญจนดิฐสูงสองศอกแปดนิ้วขึ้นจากเรือ
ลอดโขลนทวารมีพราหมณพฤฒิบาศ  ราชบัณฑิตยประน้ําพระพุทธมนตแลปลอยไกปลอย
นกเขาตามอยางซึ่งเคยมีมาแตกอนมาเฃากระบวนแห ๆ มาขึ้นโรงสมโภช

(การสมโภชพระเสวตรสุนทรสวัสดิ  เลมที่ ๓ นําเบอร ๑๙๓ วันอาทิตย เดือน ๑๐  แรม ๗
ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๕ นา ๑๙๔)

   มาตรา ๓ บรรดาคดีที่พิพาทกันดวยเร่ืองขายฝากแลจํานําที่ดินซึ่งคงคางโรงศาลอยูก็
ดีฤๅที่จะเกิดขึ่นใหมก็ดี ใหผูพิพากษา ๆ ตามลักษณขายฝากลักษณจํานํา แลลักษณ
บริคณหสัญญา

(พระราชบัญญัติการขายฝาก แลจํานําที่ดิน รัตนโกสินทรศก ๑๑๕ เลมที่ ๑๔ แผนที่ ๑
วันที่ ๔ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖  นา ๗)

การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําคําที่ใชไมยมกซ้ําคํานามเดิมนั้น ในปจจุบันการกลาวซํ้า
ขอความหรือคําเดิมโดยใชรูปแบบไมยมกนี้ไมใชแลว
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4. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม
สมทรง  บุรุษพัฒน ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความโดยใชการเชื่อมตอขอความที่มี

รูปแบบการใชหนวยคําเชื่อมไววา
การใชหนวยคําเชื่อม (conjunctive morphemes) หนวยคําเชื่อม ไดแก

 คําเชน  ก็     จึง   ดังนั้น  แต   เพราะ   ถา  หาก   เมื่อ   หลังจาก   ตอน   จากนั้น  เปนตน
หนวยคําเชื่อมเหลานี้มีหนาท่ีตาง ๆ กัน  เชน  ดังนั้น เชื่อมขอความที่เปนผล
 เพราะ  เชื่อมขอความที่เปนเหตุ  เปนตน82

นววรรณ  พันธุเมธา ไดกลาวถึงการใชคําเชื่อมไววา
ประโยคที่สัมพันธกันมักมีคําเชื่อมปรากฏอยูดวย ชวยแสดงวา

ประโยคนั้น ๆ มีความหมายสัมพันธกันอยางไร ตัวอยาง
แดดจาท้ังวัน แตผาไมแหง
นิดไมชอบไปทะเล เพราะวายน้ําไมเปน
ถาฝนตกฉันก็ไมไป83

นอกจากนี้นววรรณ   พันธุเมธายังกลาวอีกวาประโยคอาจจะสัมพันธกันไดในลักษณะ
ตาง ๆ คือ   ประโยคสัมพันธกันทางเวลา ประโยคสัมพันธกันทางเหตุและผล ประโยคสัมพันธกันทางมี
ความหมายทํานองเดียวกัน  ประโยคสัมพันธกันทางความหมายขัดแยงกัน
ประโยคสัมพันธกันทางการขยายความและประโยคสัมพันธกันโดยตางเปนตัวเลือก

ชลธิชา บํารุงรักษ ไดกลาวถึงการใชคําเชื่อม (conjunction) ในภาษาเขียนไววา
           การเชื่อมโยงความที่แสดงความสัมพันธระหวางเหตุการณหรือสถานการณท่ี
ปรากฏในประโยคหรือขอความที่อยูตอเนื่องหรือใกลเคียงกันโดยไดยกตัวอยาง       คํา
เชื่อมท่ีใชแสดงความสัมพันธในแบบตาง ๆ  กลาวคือ  ความสัมพันธแบบคลอยตาม
กัน  เชน  คําวา  ไดแก   และ    แลวก็   รวมท้ัง  ตลอดจน  ไมวา….และ  ความสัมพันธ
แบบขัดแยง เชน คําวา แม    แมแต    อยางไรก็ตาม        แต…..ก็    แมวา…..แต   ความ
สัมพันธแบบเงื่อนไข เชน คําวา ถา   ถาหาก  หาก  หากวา    ความสัมพันธแบบให
เลือก  คําวา  หรือ    ความสัมพันธแบบแสดงเหตุ  เชน คําวา  เพราะ  เนื่องจาก  ก็

                                                          
82สมทรง  บุรุษพัฒน, วจนะวิเคราะห: การวิเคราะหภาษาระดับขอความ, 131.
83นววรรณ  พันธุเมธา, ไวยากรณไทย , 217-219.
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เพราะ   ความสัมพันธแบบแสดงผล  เชน คําวา จึง   ก็     ความสัมพันธแบบขยายความ  
คําวา  ท่ี  ซึ่ง  อัน   ความสัมพันธแบบแจกแจงรายละเอียด  เชน  คําวา  คือ  หมายถึง  
กลาวคือ   ไดแก     หมายความวา    ความสัมพันธแบบแสดงตัวอยาง  เชน  คําวา   เชน
วา  อาทิเชน  อยาง   อยางเชน   ซึ่งอาจลงทายดวย เปนตน   ความสัมพันธแบบตัดตอน
หรือแยกสวน  เชน คําวา สวน  สําหรับ  ฝาย  อนึ่ง   ทางดาน   ความสัมพันธแบบ
แสดงวัตถุประสงค เชน คําวา เพื่อ   เพื่อให  ก็เพื่อ  ให    ความสัมพันธแบบแสดงวิธี
การหรือกระบวนการ เชน คําวา โดย   ความสัมพันธแบบแสดงเวลา เชน คําวา ขณะที่  
กอน  หลัง    เมื่อ   ตอน     ความสัมพันธแบบแสดงจุดเริ่มตน เชน คําวา จาก   ต้ังแต    
ความสัมพันธแบบแสดงลําดับข้ัน เชน คําวา กอนอื่น  เริ่ม   ความสัมพันธแบบแสดง
การเปรียบเทียบ เชน คําวา เทากับวา  ดูเหมือนวา  เชนเดียวกับ เหมือนกับ  ความ
สัมพันธแบบแสดงการกลาวถึงพูดถึง คําวา วา   ความสัมพันธแบบสรุปความ  เชน    
คําวา ดังนั้น ฉะนั้น84

 การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อมในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ทําใหขอความที่ปรากฏ
มีความสัมพันธตอเนื่องกันไป แลวยังทําใหขอความมีความสละสลวยอีกดวย การใช          คําเชื่อม
ที่ปรากฏในหนังสือนี้สวนใหญเปนคําเชื่อมที่แสดงความสัมพันธที่เปนเหตุเปนผลคําเชื่อมที่แสดง
ความสัมพันธที่คลอยตามกัน และคําเชื่อมที่มีการรวมคําเชื่อมหลายประเภทอยูในขอความเดียวกัน 
การใชคําเชื่อมที่มีลักษณะดังกลาวเนื่องจากเนื้อหานั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับขอกฎหมาย        กฎระเบียบ 
และขาวตาง ๆ การใชคําเชื่อมในลักษณะดังกลาวจะชวยใหเขาใจเนื้อความไดงายและชวยใหขอ
ความนั้นสอดคลองกันไป  เชน

     ในพระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว  ทรงพระราชดําริหเหนวาการวิชาหนังสือเปนตน
ทางฃองวิชาความรูทั้งปวง สมควรที่จะทนุบํารุงใหเจริญรุงเรืองขึ้นไป เพราะคนใน         
พื้นบานเมืองสยามเรานี้ที่จนโตใหญไมรูหนังสือไทยก็มีโดยมาก ที่รูภออานไดเขียนไดแต
ไมถูกกันนั้นก็มีโดยมาก  เพราะโรงเรียนที่สอนวิชาตามแบบหลวงยังมีนอย ไมภอกับผูที่
จะเลาเรียน

(ประกาศโรงเรียน เลมที่ ๑ แผนที่ ๑๙ วันอาทิตย เดือนหก แรมหาค่ํา ปรกาสัปตศก ๑๒๔๗
นําเบอร ๑๖๒ นา ๑๖๕–๑๖๖)

                                                          
84 ชลธิชา  บํารุงรักษ, การวิเคราะหภาษาระดับขอความประเภทตาง ๆ ในภาษาไทย, 139-

155.
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   บัดนี้กระทรวงมุรธาธรไดจัดการเปลี่ยนแปลงนาที่พนักงานใหม  ตามที่ไดลง
ตําแหนงมาในราชกิจจานุเบกษาแผนที่ ๓๙ แลว เพราะฉนั้นการเก็บเงินราชกิจจานุเบกษา
ไดโปรดเกลาฯ ใหตกมาปนนาที่ของเวรบาญชีของขุนวิจิตรราชสาสนนายเวรบาญชีของ
ซ่ึงเปนนายเวรบาญชีเงินกอนนั้น คงไดเปนผูเก็บเงินตอไป

(แจงความเจาพนักงานเก็บเงินราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙ แผนที่๔๘ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ
รัตนโกสินทรศก๒๕ ๑๑๑ นา ๔๒๔)

เวลาเชา ๕ โมงหยุดเรือพระที่นั่ง พระราชทานเทียนไปบูชาพระสมุทเจดิยตามเคย ที่
ปอมผีเสื้อสมุทยิงสลูดตามธรรมเนียมทอดเรือพระที่นั่งอยู ๒ ช่ัวโมง เพราะหมายวาน้ํา
นอยจะขามสันดอนไมได ภายหลังไดความถามวา ขามไดบายโมงหนึ่งออกเรือพระที่นั่ง
ขามสันดอนตัดไปเกาะสีชัง

(ขาวเสดจประพาศทเล เลมที่ ๔  แผนที่ ๒๗ วันจันทร เดือนสิบเอจ  แรมแปดค่ํา  ปกุนนพ
ศก ๑๒๔๙ นําเบอร ๒๑๘ นา ๒๑๘)

   ดวยการแลกเงินบาทคดดวง ตั้งแตลงมือจัดการรับแลกณกรมเก็บกระทรวง         
พระคลังมหาสมบัติ แตภายหลังวันที่ ๒๖ ไดออกประกาศแลวมา  ปรากฎวามีเหตุขัดของ
ในระหวางผูมีเงินบาทคดดวงอยูเปนอันมาก เพราะเหตุที่เจาพนักงานกรมเก็บในกรุงเทพฯ 
ไมสามารถจะตรวจรับแลกเงินเปนอันมากซึ่งนํามาวันละหลาย  ๆ รายใหทันแกความ
ตองการแลกนั้นได

(ประกาศการแลกเงินบาทคดดวง เลม ๒๑  แผนที่ ๓๙ วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๓  หนา ๖๘๙)

       วันที่ ๕ กรกฏาคม เวลาเชาย่ํารุงเศษพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จทรงรถ      
พระที่นั่ง แตที่ประทับมาสูสเตชั่นรถไฟ ๆ พระที่นั่งตอนตั้งแตสุราบายากลับไปจนถึง    
มะดวนวันนี้หาใช  รถพิเศษเหมือนที่เสด็จมาแลวแตกอนไม  เพราะมีรถเดินสัปสนมากจะ
จัดรถพิเศษขึ้นอีก จะตองออกชาสายไป  จึ่งไดพวงรถพระท่ีนั่งแลรถตาง ๆ สําหรับ       
ราชการบริพารทั้งปวง เขากับรถเอกสเปรสปรกติ

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศชวาประเทศ (ตอวันที่ ๒๙ มิถุนายน) เลมที่ ๑๘ แผนที่ 
๑๘ วันที่ ๔ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐  นา ๒๔๕)
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   ผูที่จะศึกษาในกิจการใด ๆ เมื่อรูหนังสืออยูเปนภาคพื้นกอนแลว อาจที่จะทราบได
ตลอดแลแมนยําในวิทยานั้น ๆ ทุกประการนั้นจะไดความฉลาดรอบรูกิจการตาง  ๆ ทั้งที่
ไกลแลที่ใกลโดยชัดเจน เปนความเจริญของประชาราษฎรดวย เพราะฉนั้นจึ่งไดทรง     
พระราชดําริหมั่นคงอยูโดยพระมหากรุณาธิคุณ ในการเลาเรียนนี้ จึ่งทรงพระกรุณา     
โปรดเกลาฯ ใหตั้งกรมศึกษาธิการขึ้นในกระทรวงธรรมการ

(ประกาศตั้งโรงเรียนมูลสามัญ เลมที่ ๙ แผนที่ ๑๕ วันที่๑๐ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก ๒๕

๑๑๑ นา ๙๒)

   ถาเจาพนักงานฤๅเจาจํานวนยังไมนําเงินมาสงเจาพนักงานผูรับเงิน จะไดแจงแกทาน
อธิบดีใหทราบคิดเรงเงินรายนั้นตอไป  ถาหากวาเจาพนักงานมาสงตามกําหนดแลว กใ็ห
เจาพนักงานใหญ ผูรับเงินลงกาฤๅหมายสําคัญสิ่งไรไวในสมุดบาญชีเลมนั้น

(คําอธิบายในหมวดมาตราที่ ๔ เลมที่ ๒ นําเบอร ๔๑ วันอาทิตย เดือน ๖ แรม ๔ ค่ํา ปกุน
สัปตศก ๑๒๓๗ แผนที่ ๖ นา ๔๔)

   ถาผูใดไดประพฤติเปนโจรผูราย ฤๅไดรูจักเปนเจาสํานักนิ์หลักแหลง  ผูรูตัวกลัว
ความผิดมาลุแกโทษตอกองจับ รับนําสงพวกเพื่อนที่ไดทําโจรกรรมดวยกัน ก็จะ         
โปรดเกลาฯ พระราชทานลดหยอนผอนโทษให ตามพระราชกํากฎหมาย

(ประกาศใหมีกองจับผูราย เลมที่ ๓ แผนที่ ๒๓ วันอาทิตย เดือนสิบ  ขึ้นแปดค่ํา ปจออัฐศก
๑๒๔๘ นําเบอร ๑๗๖  นา ๑๘๐)

   การเรื่องซองหนังสือขาดเปนอันตรายบอย ๆ นี้ คร้ันพิเคราะหดูก็เห็นวาเปน
เพราะเหตุเนื้อกระดาษของซองไมเหนียวพอที่จะรับน้ําหนักหนังสือในซองมาก ๆ นั้นได
จึงกระทําใหเปนอันตรายอยูเนือง ๆ บางทีถึงตองไตสวนโดยสงไสยวามีผูลักเปดทําใหเปน
ที่เสียเวลา

(แจงความกระทรวงมหาดไทย เลมที่ ๑๙ แผนที่ ๓๗ วันที่ ๗ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก
๑๒๑ นา ๗๐๗)

    คร้ันเวลาบายคอลอแนนใจลด มินิศเตอเรสิเดนตกรุงซุลเยเนอราล ขึ้นรถมาทาง
ถนนทองสนามไชย  เจาพนักงานกรมทหารปนใหญ  ยิงปนสลุดรับ ๑๓ นัด แลว       
คอลอแนนใจลด  มินิศเตอ  เรสิเดนตกงซุลเยเนอราลมาลงรถเขาในพระบรมมหาราชวัง
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(การแขกเมืองเฝาทูลลออง เลมที่ ๓ แผนที่ ๑๑ วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้นสิบสองค่ํา ปจออัฐ
ศก ๑๒๔๘ นําเบอร ๔๔ นา ๘๖)

   ฆ เมื่อกรมการอําเภอ ไดรับรายบาญชีจากกํานันแลวใหยือบาญชีนั้นไวแลวให
ประทับตราตําแหนงกรมการอําเภอลงในใบเสร็จ  เทาบาญชีที่ยื่นสงไปใหกํานัน ๆ ตรอก
ช่ือลงในใบเสร็จ ประทับตราอีกดวงหนึ่ง  แลวใหผูใหญบานนําลูกบานมาเสียเงินตอกํานัน

(ประกาศเก็บเงินคาราชการ รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๒๒ วันที่ ๒๘
สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๒๓๙)

   ถาเจาภาษีอากรผูใดเพิ่มเงินขึ้นมาก  ผูสําเรจราชการเมืองกย็อมใหเจาภาษีอากรผูนั้น
รับทําตอไปแลไดยอมใหเจาภาษีตั้งโรงบอนทุกทิศทุกมุมเพื่อจะไดชักชวนผูที่เดินไปเดิน
มา

(ขาวตางประเทศ แปลมาจากหนังสือพิมพ ฮองกง  ใตม เลมที่ ๑ วันจันทร เดือน ๗ แรม ๙
ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๔ นา ๓๑)

   เพราะเหตุที่มีโรคเกิดเปนอันตรายแกกระบืออยูมากแลไมเวนวายตลอดทั่วไปใน
พระราชอาณาจักร  ราคาสัตวเหลานี้  ในปที่ลวงมาแลวจึงสูงขึ้นมากนัก  แลเพราะเหตุที่
กระบือหายากแลราคาก็แพง การทําไรนาจึงเสื่อมถอยลงแลเปนการที่ทําไดยากยิ่งขึ้น แล
เพราะเหตุที่วาถาจํานวนเนื้อนาที่ทําไดผลนอยลงไป  ก็เปนที่นากลัวจะเกิดทุกภิกขภัยแล
เสียประโยชนแกการคาขายไดมาก ดวยจํานวนเขาซึ่งบรรทุกออกจากประเทศนี้จะเสื่อม
ถอยนอยลงไป

(ประกาศหามไมใหบรรทุกกระบือออกจากกรุงสยามตลอดเวลาคราวหนึ่ง เลมที่ ๒๐ แผน
ที่ ๒๕ วันที่ ๒๐ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ นา ๕๙๖)

   เจาพนักงานกรมเกษตรากร  ตรวจสอบบาญชีขั้วโฉนด  มีสารบานสารบบระวาง
ตําบลแลซึ่งในโฉนดถูกตองกันตามเรื่องราว  แตเจาพนักงานชั้นเกาแทงเปนตัวดินสอไวใน
ขั้วโฉนดวาวิวาท แตไมแจงวาวิวาทกันดวยเหตุไร  เพราะฉะนั้นถาผูใดมีคดีเกี่ยวของ  ในที่
สวนรายนี้ ก็ใหทําคํารองไปยื่นตอเจาพนักงาน  กรมเกษตรากรกระทรวงพระคลัง, ภายใน
กําหนดเดือนหนึ่ง
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(แจงความกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๔ วันที่ ๒๔ เมษายน
รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๓๕)

    ขอ ๔ ถาผูหนึ่งผูใดเห็นวาเจาพนักงาน จะปกหลังหมายเขตรคลองไมควรแก        ยุติ
ธรรมฤๅลวงลํ้าเกินเขตรคลองอันควรจะหามปราม ฤๅมีเหตุที่จะกลาวโทษเจาพนักงาน วา
กระทําผิดอยางใด ๆ ก็ดี  ก็ใหรองฟองยังเจากระทรวง  ฤๅโรงศาลใหพิจารณาตาม        
ธรรมเนียม  แตจะหามมิใหเจาพนักงานปกหลักลงในที่ ซ่ึงเจาพนักงานเห็นสมควรแลวนั้น 
ไมไดเปนอันขาด

(ประกาศสําหรับการปกหลังหมายเขตรคลอง เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๑๒ วันที่ ๑๙ มิถุนายน        
รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๑๓๒)

5. การเชื่อมโยงความโดยการใชคําศัพทท่ีมีความสัมพันธกัน
   การเชื่อมโยงความโดยการใชคําศัพทที่มีความสัมพันธกัน ไดมีผูศึกษากลาวถึงไวดังนี้
สมทรง  บุรุษพัฒน ไดกลาวถึงการเชื่อมโยงความโดยใชคําศัพท(cohesion through 

lexical items – vocabulary)ไววา
การเชื่อมโยงความโดยการใชคําศัพท….อาจจะใชคําท่ีมีความหมาย

เหมือนกันหรือใกลเคียงกัน synonym หรือ near synonym) (หรืออาจใชคําศัพทท่ีอยูใน
แวดวงความหมายเดียวกัน…85

ตัวอยาง
ในที่สุดแมหมานิลก็ตกลูกออกมาเปนมนุษยและเปนผูหญิงทั้ง 3 คน

ทําใหมันแปลกใจยิ่งนัก แตก็ไมเคยนึกรังเกียจลูก นึกในใจวาลูกตัวทั้ง 3 คน
อาจจะเปนผูมีบุญมาเกิด จึง     ฟูมฟกทะนุถนอมลูกจนสุดชีวิตใหลูกกินนม
ของตัวจนเติบใหญตองหยานม

จากตัวอยาง คําที่พิมพตัวเอนนั้นอยูในแวดวงความหมายเดียวกัน คือ  การเลี้ยงดูลูก

นววรรณ  พันธุเมธา ไดกลาวถึงลักษณะของประโยคที่สัมพันธกันโดยการมีคําที่
สัมพันธกัน ไววา

                                                          
85สมทรง  บุรุษพัฒน, วจนะวิเคราะห: การวิเคราะหภาษาระดับขอความ, 135.
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คําท่ีสัมพันธกัน  คือ คําท่ีหมายถึงสิ่งท่ีอยูในประเภทเดียวกัน คําท่ีมี
ความหมายคลายคลึงกัน  คําท่ีมีความหมายตรงขามกันหรือคําเปนคูกัน หรือ
คําหนึ่งรวมความหมายของอีกคําหนึ่งไวดวย86

ตัวอยาง
 คุณแมหุงขาว  คุณปาตําน้ําพริก
 ฉันรอน  ยายจี๊ดหนาว

 เขาคงตองถูกประหารชีวิตแน ๆ  ไมถูกยิงเปาก็นั่งเกาอี้ไฟฟา

การเชื่อมโยงความโดยการใชคําศัพทที่มีความสัมพันธกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้น
มีลักษณะของการใชคําที่มีอยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เชน

    หมอมเจาชายอิทธิดํารง ในพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นดํารงราชานุภาพ ซ่ึง
ประสูตร ณวัน ๑ เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ํา ปกระกาสัปตศก๑๘ จุลศักราช ๑๒๔๗ ประชวรพระ
โรคทรางภายใน มาตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ร๒,ศ๕, ๑๑๑ เปนพระโรคเหลือกําลังที่แพทยจะ
เยียวยาใหพระอาการกลับดีเปนปรกตไิด คือ มีแตทรุดกับทรงอยู มาถึงวันที่ ๒ เมษายน ร๒,
ศ๖,๑๑๒ พระอาการหนักเพียบลง

(ขาวตาย เลมที่ ๑๐ แผนที่ ๓ วันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก๒๖ ๑๑๒ นา ๒๒)
คําศัพทที่อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เปนคําศัพทเกี่ยวกับการประชวรและการรักษา

   วันที่ ๒๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๒๗ ๑๑๓ คดีในระหวางอําแดงคํา ตั้งบานเรือน
อาไศรยอยูตําบลตลาดบานสมเด็จ แขวงกรุงเทพฯ ผูเปนลูกหนี้โจทย  ผูมีช่ือเจาหนี้ ๑ ราย
จําเลยเปนหนี้รวมทุนทรัพย ๒๕ บาท ๒ สลึงเฟอง อําแดงคําไดทําการคาขายประกอบการ
ทํามาหากินขาดทุน ไมมีเงินจะใชใหแกเจาหนี้ทรัพยสมบัติก็ไมมี ขอฟองลมละลาย ศาลได
ตั้งเจาพนักงานลมละลายออกหมายเรียกเจาหนีใ้หมาศาล

(ยอคําพิพากษาตัดสินในคดีฟองลมละลาย ศาลตางประเทศ เลมที่ ๑๒ แผนที่ ๙ วันที่ ๒
มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๑๘ ๑๑๔ นา ๗๔)

คําศัพทที่อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เปนศัพทเกี่ยวกับการกูยืมงินและเกี่ยวกับศาลใน
การพิจารณาพิพากษาคดีความฟองลมละลาย

                                                          
86นววรรณ  พันธุเมธา, ไวยากรณไทย, 215-216.
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   ดวยกระทรวงวังมีหมาย  ดําเนินกระแสพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ มายัง
กระทรวงนครบาลวา  มีผูชักวาวในที่ใกลพระบรมมหาราชวัง  สายปานผานขามไปถูกยอด
พระมหาปราสาทและที่ตาง ๆ บางทีวาวตกลงในพระบรมมหาราชวังเปนการไมสมควร
หามมิใหผูหนึ่งผูใดชักวาวในที่ใกลพระบรมมหาราชวังมีสายปานผานขามพระบรม-
มหาราชวังเปนอันขาด

(ประกาศกระทรวงนครบาล หามไมใหชักวาวริมพระบรมมหาราชวัง  เลมที่ ๑๕ แผนที่ ๓
วันที่ ๑๗ เมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๗ นา ๓๒)

คําศัพทที่อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เปนศัพทเกี่ยวกับการเลนวาว

    มาตรา ๓ ถาผูใดรับเงินแทงหวย(ก.ข.) ซ่ึงนายอากรเปนผูรับผูกขาดจากรัฐบาลนั้น
ดวยตนเองก็ดีหรือจัดตั้งใหผูอ่ืนทําแทนตนก็ดี แตเก็บเงินนั้นไวเสียเอง เมื่อหวยออกมาถูก
ก็เอาเงินของตนออกใชใหแกผูที่แทงถูก  ถาหวยออกมากิน  ก็เก็บเงินนั้นไวเปนอาณา
ประโยชนของตนเองดังนี้ ผูนั้นมีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ แลเมื่อศาลพิจารณา      
เปนสัตยแลว ตองระวางโทษปรับตั้งแต ๕๐๐ บาท ถึง ๔,๐๐๐ บาท ถาไมมีเงินเสียใหจําคุก
ตั้งแต ๖ เดือน ถึง ๒ ป หรือทั้งปรับแลจําดวย    ทั้งสองสฐาน

(พระราชบัญญัติอากรการพนันเพิ่มเติม รัตนโกสินทรศก๔๒ ๑๒๘ เลม ๒๖ วันที่ ๒๐
มีนาคม ๑๒๘ นา ๑๓๕)

คําศัพทที่อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เปนศัพทเกี่ยวกับบทการลงโทษการเลนการ
พนันที่ไดประกาศไวเปนพระราชบัญญัติและการเลนการพนันประเภทหวย

    ดวยณวันเดือนหกเดือนเจดเดือนแปดฃางฃึ้นปชวดอัฐศกที่เมือพนัศนิคมฝนตก     
ชุกชุม   น้ําคลองหลวงคลองสาลิกาไหลแลนตลอดลําคลองลงมา  ราษฎรภากันหวาน     
เขากลา  ไดปกดําที่นาลุมไดประมาณสองสวน  ยังประมาณสองสวนนาที่ดอนปกดําได
ประมาณสวนหนึ่ง  ยังอีกประมาณสามสวนฝนแลงมาตั้งแตณเดือนแปดฃางแรม  มาจน
ถึงณเดือนเกา  ฃ้ึนสิบสี่ค่ํา ปชวดอัฐศก น้ําในนาลุมยังเหลือบางแลนอย แตนาดอนนําแหง
ดินแตกระแหง  เขากลาแลตนเขาในนาดอนที่ราษฎรปกดําลงไวนั้นก็เหี่ยวยุบ

(บอกน้ําฝนตนเขาเมืองฉะเชิงเทรา  เลมที่ ๓ นําเบอร ๑๘๕ วันอาทิตย เดือน ๑๐  ขึ้น ๑๕
ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๔ นา ๑๘๙)

คําศัพทที่อยูในแวดวงความหมายเดียวกัน เปนศัพทเกี่ยวกับปริมาณน้ําฝนที่ตกวาสามารถ
ทํานาไดหรือไม
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       การใชการเชื่อมโยงความในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ เปนการเชื่อมโยงความให
สัมพันธตอเนื่องและสอดคลองกันไป ซ่ึงจะทําใหเนื้อความของเรื่องที่ไดประกาศนั้นมีความ    เกี่ยว
เนื่องกันและเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี การเชื่อมโยงความในลักษณะตาง ๆ ที่ปรากฏ ไมวาจะเปน
การเชื่อมโยงความโดยการละคําซึ่งละคํานามที่ทําหนาที่เปนประธานหรือกรรมของประโยค       
การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ ซ่ึงใชคําสรรพนามทั้งบุรุษที่ 1 และบุรุษที่ 3 และใชคําบงชี้  นี้ นั้น 
เพื่อแทนคําที่ไดกลาวมาแลว การแทนที่นี้จะชวยใหความนั้นสั้นกระชับและไดใจความมากขึ้น

      สวนการเชื่อมโยงความโดยการซ้ําซึ่งเปนการกลาวคํานามหรือคํากริยารูปเดิมซ้ําอีกครั้ง 
และใชไมยมกเพื่อกลาวซ้ําความนั้น การใชไมยมกมีทั้งซ้ํารูปเดิมทั้งหมดและซ้ําเพียงบางสวน     
การซ้ําโดยใชไมยมกนี้เปนการละการเขียนรูปเดิมที่ซํ้า ซ่ึงพบอยูเปนจํานวนมากในหนังสือ         
ราชกิจจานุเบกษา และการซ้ําในลักษณะนี้ในปจจุบันไมใชแลว  การเชื่อมโยงความโดยการใช      
คําเชื่อมนี้เปนการใชคําเชื่อมหลายลักษณะที่อยูในขอความเดียวกัน ไมวาจะเปนคําเชื่อมที่เปนเหตุ
เปนผลกัน  คําเชื่อมที่คลอยตามกัน และคําเชื่อมที่แสดงความขัดแยงหรือคําเชื่อมที่ใหเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง ซ่ึงการเชื่อมโยงความในลักษณะนี้ปรากฏเปนจํานวนมากในหนังสือนี้ การเชื่อมโยง
ความโดยใชคําเชื่อมนี้จะทําใหขอความสัมพันธและตอเนื่องกันไปไดเปนอยางดี  และการเชื่อมโยง
ความโดยการใชคําศัพทที่มีความสัมพันธกันในหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้นมีลักษณะของการใช
คําที่มีอยูในแวดวงความหมายเดียวกัน
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บทท่ี 4
กลวิธีการเขียนกฎหมายและขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

   หนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนหนังสือที่พิมพกฎหมายและขาวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับทาง
ราชการ เพื่อใหขาราชการและประชาชนทั่วไปไดรับรู ดังนั้น เร่ืองที่นํามาลงจึงจะตองมีรูปแบบใน
การเขียน เพื่อใชเปนแบบอยางหรือมาตรฐานในการเขียนเอกสารของทางราชการ

   จากการศึกษาหนังสือราชกิจจานุเบกษาพบวา เนื้อเร่ืองที่ลงในหนังสือนี้แบงเปน 2 ไดแก
กลาวคือ กฎหมายและขาว ดังนั้น ผูเขียนวิทยานิพนธจึงศึกษากลวิธีการเขียนของกฎหมายและขาว
ที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา  ดังตอไปนี้

1.  กลวิธีการเขียนกฎหมายในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
     กฎหมาย หมายถึง กฎที่สถาบันหรือผูมีอํานาจสูงสุดในรัฐตราขึ้น หรือที่เกิดขึ้นจาก

จารีตประเพณีอันเปนที่ยอมรับนับถือ เพื่อใชในการบริหารประเทศ เพื่อใชบังคับบุคคลใหปฏิบัติ
ตาม หรือเพื่อกําหนดระเบียบแหงความสัมพันธระหวางบุคคลหรือระหวางบุคคลกับรัฐ87  ลักษณะ
ของกฎหมายจึงตองเปนคําสั่งหรือขอบังคับเพื่อกําหนดความประพฤติของมนุษย ถาฝาฝนจะไดรับ
ผลรายหรือถูกลงโทษ88

กฎหมายที่ออกมาใชนี้ ไดมีการจัดลําดับชั้นของกฎหมาย ดังนี้
1. รัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายที่กําหนดรูปแบบของการปกครองและระเบียบบริหาร

ประเทศ ตลอดจนสิทธิหนาท่ีของประชาชนพลเมืองในประเทศนั้น รัฐธรรมนูญจึงเปน
กฎหมายที่มีศักดิ์สูงสุด เปนกฎหมายที่สําคัญกวากฎหมายฉบับใดท้ังสิ้นและเปนกฎหมาย
หลักท่ีใหหลักประกันแกประชาชน จะมีกฎหมายฉบับใดออกมาขัดแยงรัฐธรรมนูญมิได….

2. พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมาย  เปนกฎหมายที่ออกโดยผาน
กระบวนการนิติบัญญัติ ตามที่บัญญัติเปนขั้นตอนไวในรัฐธรรมนูญ โดยความเห็นชอบ
ของรัฐสภาซึ่งเปนตัวแทนของประชาชนทั้งปวง และพระมหากษัตริยไดลง
พระปรมาภิไธยใชบังคับเปนกฎหมาย….พระราชบัญญัติ คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริย

                                                          
87ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทกฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน,

พิมพคร้ังที่ 3 แกไขเพิ่มเติม (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2544), 4.
88หยุด แสงอุทัย, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป, พิมพคร้ังที่ 9 (กรุงเทพฯ :

สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523), 37.
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ทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา…
3. พระราชกําหนด  เปนกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจ

ตามรัฐธรรมนูญ และทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรีเฉพาะในกรณีท่ีมี
เหตุผลพิเศษ….

4. ประกาศพระบรมราชโองการ ….รัฐธรรมนูญบางฉบับจะมีบทบัญญัติให
คณะรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบทูลตอพระมหากษัตริย เพื่อใหพระองคทรงใชอํานาจโดย
ประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราชบัญญัติ จึงทําใหประกาศ
พระบรมราชโองการมีศักดิ์เทียบเทากับพระราชบัญญัติ…

5. พระราชกฤษฎีกา  คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนํา
ของคณะรัฐมนตรี เปนกฎหมายที่ฝายบริหารไดออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย….

6. กฎกระทรวง คือ กฎหมายที่รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ หรือ
พระราชกําหนดเปนผูออกเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายหลักในเรื่องนั้น ๆ และ
โดยปกติกฎหมายหลักจะระบุใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงในแตละกรณีไว…
นอกจากกฎกระทรวง หากจะกําหนดกฎเกณฑในทางปฏิบัติ ก็อาจจะออกระเบียบ
 ขอบังคับ หรือประกาศเพื่อความสะดวกในการบริหารได

7. เทศบัญญัติ  ขอบัญญัติจังหวัด  ขอบังคับสุขาภิบาล …เปนกฎหมายที่ใช
เฉพาะทองถิ่นนั้น ๆ .. 89

   ปจจุบันการกําหนดวันเวลาประกาศใชกฎหมายนั้น ตองประกาศลงในหนังสือราชกิจจา-
นุเบกษาเสียกอน จึงจะสามารถใชบังคับเปนกฎหมายได  ดังที่ วิษณุ เครืองาม กลาวไววา

อันกฎหมายนั้น เมื่อพระมหากษัตริยไดทรงลงพระปรมาภิไธยแลว หรือใน
บางกรณีถาไมใชกฎหมายที่ตองใหพระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธย แตเมื่อผูมี
อํานาจตราไดลงนามแลว ข้ันตอนตอไปก็คือตองนําออกประกาศโฆษณาหรือเผยแพรให
ประชาชนทั่วไปทราบ ซึ่งในประเทศไทยการนําออกประกาศโฆษณาตองนําลง
พิมพในหนังสือของทางราชการมีช่ือวา “ราชกิจจานุเบกษา”

                                                          
89 ศรีราชา  เจริญพานิช, “ที่มา ประเภท และศักดิ์ของกฎหมาย,” ในเอกสารการสอนชุดวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หนวยที่ 1-8, พิมพคร้ังที่ 29 (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 119 -121.
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อยางไรก็ตาม แมจะลงพิมพโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาแลว แตมิใชวาจะใช
กฎหมายนั้นไดทันที ท้ังนี้ตองดูขอความในตัวบทกฎหมายนั้นเองวาประสงคจะให
ใชบังคับไดเมื่อใด90

  หนังสือราชกิจจานุเบกษาไดนํากฎหมายมาประกาศเผยแพรใหขาราชการและประชาชน
ไดทราบ เพื่อใหปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไวไดอยางถูกตอง กฎหมายตาง ๆ ที่นํามาลงในหนังสือ
นี้ ผูเขียนวิทยานิพนธจะศึกษากลวิธีการเขียนดานรูปแบบของกฎหมายในสวนของการเขียนสวน
ตน สวนเนื้อหาและสวนทาย จากการศึกษาพบวากฎหมายที่นํามาลงเผยแพรในหนังสือราชกิจจา-          
นุเบกษานี้สามารถแบงกฎหมายไดเปน 3 ประเภท คือ พระราชบัญญัติ  ขอบังคับ  และประกาศ ดังนี้

1. พระราชบัญญัติ  กลวิธีการเขียนพระราชบัญญัติในหนังสือราชกิจจานุเบกษา มีรูปแบบ
ประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ

      1.1  สวนตน   ประกอบดวย ช่ือพระราชบัญญัติที่ประกาศและความเปนมาหรือสาเหตุ
ที่ตองบัญญัติกฎหมายขึ้น พระราชบัญญัติที่ประกาศนี้อาจเปนพระราชบัญญัติใหมหรือพระราช-
บัญญัติที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม

     1.2 สวนเนื้อหา การเขียนเนื้อความในพระราชบัญญัตินี้จะแบงเปนแตละมาตราหรือเปน
ขอ ๆ  โดยในแตละขอนั้นจะบอกถึงขอกําหนดตาง  ๆ ของพระราชบัญญัตินั้น ๆ

     1.3 สวนทาย การลงทายของพระราชบัญญัติจะบอกวันเดือนปที่ประกาศพระราช-
บัญญัตินั้น  ๆ  สวนนี้จะอยูทายสุดของพระราชบัญญัติ  การบอกวันที่ประกาศนี้จะทําใหผูอาน
ทราบไดวาประกาศนี้ประกาศเมื่อใด และเริ่มมีผลบังคับใชเมื่อใดได

                                                          
90วิษณุ  เครืองาม, “การใชกฎหมายและหลักการตีความ,” ในเอกสารการสอนชุดวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป หนวยที่ 1-8, พิมพคร้ังที่ 29 (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 261.
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ตัวอยางพระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติสํารับผูรักษาเมืองซ่ึงจะทําสัญากับชาวตางประเทศ

พระบาทสมเดจพระเจาอยูหัว สมเดจพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
บดินทรเทพยมหามงกุฎ มุรุศยรัตนราชรวิวงษ วรุตพงษบริพัตรวรขัติยราชนิก
โรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรติราชสังกาศ บรมธรมิกมหาราชาธิราช
บรมนารถบพิตร พระจุฬจอมเกลาเจาแผนดินสยาม รัชกาลที่ ๕ ในพระบรมราช
วงษซึ่งไดประดิษฐาน แลดํารงศิริราชสมบัตรรัตนราไชยมหัยสวริยาธิบัติ 
ณกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทรมหินทรายุทธยา มหาดิลกภพนพรัตนราช
ธานีบูรีรมย อุดมราชนิเวศมหาสถาน ซ่ึงเปนบรมราชธานีมหานครใหญในราช
อาณาจักรแดนสยาม ฝายเหนือฝายใต เปนบรมราชาธิราชอันใหญในประเทศ ที่
ใกลเคียงคือลาวกระเหรี่ยงมลายูประเทศแลอื่น ๆ ผูทรงพระคุณธรรมอันมหา
ประเสริฐ เสดจออกประทับเหนือบรมรานชอาศณภายใตพระมหาเสวตรฉัตร 
ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมหัยสวริยพิมานโดยสถานอุตรภิมุข พรอมดวยพระ
บรมวงษานุวงษ      อัคมหาเสนาพฤฒามาตยมุขมนตรีกระวีชาต ราชประโรหิต
โหราจารยฝายทหารพลเรือน ถวายคํานับเฝาเบื้องบาทบงกชมาศโดยอันดับ จึ่ง
เจาพระยาสุรยวงษวัยวัฒพิพัฒนศักดิ์อัคยโสดมที่สมุหะพระกระลาโหม ถวาย
คํานับบังคมทูลพระกรุณา  วากาลทุกวันนี้ จีน แขก ฝรัง สัปเยกตาง ๆ ซ่ึงไปทํามา
หากินณเมืองประเทศราช แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวานั้น บางที่

สวนตน หยากจะทําสัญญากับผูที่ครองเมืองแลวเกิดสงไสยวาหนังสือสัญญาที่ทํากับ
ผูครองเมืองนั้น จะใชไดเพียงใหน ถาเกิดความขึ้นจะเขามารองณกรุงเทพฯ ก็เปน
ความชําระยาก ฃอพระบรมราชวโรกาศใหมีขอพระราชบัญญัติสํารับผูครองเมือง
ประเทศราช แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา ตอไป จึ่งมีพระบรมราช
โองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาทดํารัสเหนือเกลา ฯ วา ในแผนดินปตยุบันนี้ก็มี
เมืองใหญหลายประเทศ มาฃอทําหนังสือสัญญาเจริญทางพระราชไมตรี แลลูกคา
ชาวตางประเทศไปมาคาขายเมืองประเทศราช แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี 
เมืองจัตวา ฝายใตฝายเหนือเปนอันมาก มักทําหนังสือสัญญาตอผูครองเมือง
ประเทศราช  แลผูรักษาเมืองกรมการ ดวยปาไมแลขุตแรแลสัญญาสิ่งอื่น ๆ ซ่ึง
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เปนฃองแผนดิน ผูครองเมืองประเทศราชแลผูวาราชการเมืองก็ทําหนังสือสัญญา
ปะปนระคนกันไป  หารูวาสิ่งใดเปนของแผนดิน แลเปนของเจาเมืองกรมการของ
ราษฎรชาวบานไม  คร้ันทําสัญญาแลวภายหลังเกิดความชําระตัดสินเปนที่ลําบาก
กับเจาของเมือง ควรจะใหมีกฎหมายขอบังคับผูครองเมืองประเทศราช แลผูวา   
ราชการเมืองกรมการหัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา ใหเปนแบบอยางตอ
ไป จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหที่ปฤกษาราชการ แผนดินตั้งขอพระราช
บัญญัติจัดเปนมาตราไวสําหรับผูครองเมืองประเทศราชผูวาราชการเมืองกรมการ 
หัวเมืองเอก เมืองโท เมืองตรี เมืองจัตวา ฝายเหนือ ฝายใต ทั่วพระราชอาณาเขตร
ใหทําตามขอพระราชบัญญัติจงทุกขอทุกประการ

มาตรา ๑ หนังสือสัญญาที่ผูครองเมืองประเทศราช แลหัวเมืองเอก เมืองโท เมือง
ตรี เมืองจัตวาที่จะทําสัญญากันกับคนชาวตางประเทศก็ดี ชาวสยามก็ดี ตองแบง
เปนสองอยาง ๆ หนึ่งเรียกวา บับลิก คือเปนของแผนดิน อยางหนึ่งเรียกวาไปรเวศ
คือเปนของ ๆ ผูนั้น
มาตรา ๒ คนชาวตางประเทศฤๅชาวสยาม จะทําหนังสือสัญญาดวยการทําปาไม

สวนเนื้อหา       ขุดแรทําเขาสานดีบุกรอนทองขุดคลองทําทางทําปลา ผูกภาษีอากรทําสวนไรนา  ที่
ไมมีเจาของ ๆ อ่ืนที่เปนของแผนดิน แลเรื่องใชเวลาไพรหลวง สํารับเมืองอยางนี้
เปนหนังสือสัญญาบับลิกทั้งนั้น เปนของแผนดิน
มาตรา ๓ ถาคนชาวตางประเทศ กับชาวสยามจะทําหนังสือสัญญาดวยการรับซื้อ
ฃายส่ิงของตาง ๆ จางคน ชาง มา เชาที่  เชาเรือ  เชาตึก  เชาโรง  เชาแพ ที่มีเจาของ
แลรับเหมาทําการตาง ๆ อยางนี้เปนหนังสือสัญญาไปรเวศทั้งนั้น เปนธรุะของผูที่
ทําหนังสือสัญญาขึ้น….
…..พระราชบัญญัติไวณวันจันทร เดือนสิบสอง ขึ้นแปดค่ํา ปจอฉศก จุลศักราช

สวนทาย ๑๒๓๖ เปนปที่ ๗ ในรัชกาลปตยุบันนี้

(พระราชบัญญัติสํารับผูรักษาเมืองซึ่งจะทําสัญากับชาวตางประเทศ เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๖๕
วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๑๔ ค่ํา ปจอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๒๘ นา ๒๖๖)
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พระราชบัญญัติรัฐมนตรีเพิ่มเติม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๔

มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือเกลา ฯ  ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา  เมื่อ
รัตนโกสินทรศก๒๗ ๑๑๓  ไดโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติรัฐมนตรีขึ้นไว

สวนตน  แลไดโปรดเกลา ฯ ตั้งรัฐมนตรีขึ้น  ใหประชุมปฤกษาราชการ  ในการทําพระราช
กําหนดกฎหมายนั้น บัดนี้ทรงพระราชดําริหวา  ขาราชการที่ไปรับราชการอยูณ
หัวเมือง  ยอมมีผูที่ควรจะเปนรัฐมนตรี  มีตําแหนงนั่งปฤกษาราชการ  ในการทํา
กฎหมายนี้อยูเปนอันมาก  แตหากนาที่ราชการอยูไกลพระนคร  จะไดมีเวลามา
นั่งปฤกษาราชการนอยนัก  แตถึงกระนั้นก็ควรที่จะใหขาราชการเชนนั้น   ไดมี
โอกาศไดนั่งที่ประชุมอันนี้……….
เพราะฉนั้น  จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหแกไขพระราชบัญญัติรัฐมนตรี  แล
เพิ่มเติมนี้ขึ้นไวสืบไป  คือ

มาตรา ๑ ถาทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ตั้งขาราชการซึ่งมีนาที่ราชการอยู
ในหัวเมืองเปนรัฐมนตรีก็ดี  ฤๅรัฐมนตรีผูใดผูหนึ่ง  มีราชการที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ดํารัสใชใหไปหัวเมืองก็ดี  อันไมสามารถจะมานั่งประชุมปรกติได

สวนเนื้อหา เหลานี้ ความในมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติรัฐมนตรีรัตนโกสินทรศก๒๗  ๑๑๓
ที่วาดวยหามมิใหปฤกษาฤๅจับฉลาก ในการเรื่องใด ๆ  เวนไวแตมีรัฐมนตรีมาอยู
ในที่ประชุมนั้น มากกวากึ่งจํานวนของรัฐมนตรี  แหงรัฐมนตรีสภาทั้งสิ้นขึ้นไป
นั้น อยาใหนับรัฐมนตรี ซ่ึงมีราชการไปอยูหัวเมืองเหลานั้น…..

มาตรา ๒  รัฐมนตรี  ที่สูงอายุฤๅปวยไขเปนนิจ   อันไมสามารถจะมานั่ง
ประชุมปรกติได  แลไดมีพระราชหัดถเลขา พระราชทานพระบราราชานุญาต  ให
ยกเปนรัฐมนตรีพิเศษแลว   ก็อยาใหนับเขาในจํานวนกําหนดเปนองคชุมนุม   ตาม
ความในมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติรัฐมนตรีรัตนโกสินทรศก๒๗  ๑๑๓………

ประกาศมาณวันที่  ๕  มกราคม   รัตนโกสินทรศก๒๘  ๑๑๔ เปนวันที่
สวนทาย ๙๙๑๗ ในรัชกาลปตยุบันนี้

(พระราชบัญญัติรัฐมนตรีเพิ่มเติม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๔ เลมที่  ๑๒  แผนที่ ๔๑  วันที่
๑๒ มกราคม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๔ นา๓๘๐ - ๓๘๑)
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     จากตัวอยางขางตนพระราชบัญญัติที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา สามารถ
กําหนดรูปแบบได  ดังตอไปนี้

รูปแบบการเขียนพระราชบัญญัติ

ช่ือพระราชบัญญัติ
สวนท่ี 1

          มีพระบรมราชโองการ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
              จุฬาลงกรณ พระจุลเจาเกลาเจาอยูหัวดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา……..
               ……………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………
   ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

สวนท่ี 2        เนื้อหา
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….

สวนท่ี 3        สวนทาย
ประกาศมาณวันที่………… เดือน………….รัตนโกสินทร

ศก………เปนวันที่……………..ในรัชกาลปตยุบันนี้
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   2. ขอบังคับ  คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได91  ขอบังคับที่พบในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้เปนขอบังคับที่    
พระมหากษัตริยเปนผูออกหรือหนวยงานเปนผูออก   รูปแบบการเขียนขอบังคับในหนังสือนี้
ประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ

  2.1. สวนตน ประกอบดวย ช่ือขอบังคับ และการแจงถึงเหตุของการประกาศ
  2.2 สวนเนื้อหา  เนื้อความในขอบังคับนั้นจะใหรายละเอียดและสิ่งที่ตองการแจงให

ทราบอยางเปนลําดับ ทําใหผูอานเขาใจไดอยางถูกตอง
  2.3 สวนทาย  การลงทายขอบังคับนี้จะลงวันที่ที่ประกาศ และอาจมีช่ือผูประกาศลง

กํากับไวในสวนทายดวย

ตัวอยางขอบังคับ

        ขอบังคับ  สําหรับขาหลวงกองจับชําระโจรผูรายหัวเมืองฝายตวันออกแลฝายเหนือ

มีพระบรมราชโองการ  มานพระบัณฑูรสุรสิงหนาท  ดํารัสเหนือเกลา ฯ 
ส่ังวาเดิมไดโปรดเกลาฯ  ใหพระยาสุรศักดิมนตรี  ผูบัญชาการทหารบก เปนแม
กลองใหญ จับโจรผูรายหัวเมืองฝายตวันออกแลฝายเหนือ  แลวใหสงขึ้นไปยัง  
พระเจานองยาเธอ  กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงคกองชําระณเมืองนครราชสีหมา  
คร้ันเสด็จพระราชดําเนินออกมาประพาศณเกาะสีชัง  พระยาสุรศักดิมนตรี  นํา

สวนตน            รายงานจับโจรผูรายมากราบบังคมทูลพระกรุณาทรงพระราชดําริหเห็นวา  ถาจะให
คุมคนซึ่งตองจับวาเปนผูรายในหัวเมืองตามแขวงชายทเล  ขึ้นไปพิจารณาถึงเมือง
นครราชสีหมาเปนระยะทางไกลจะไดความลําบาก  จึ่งโปรดเกลาฯ ใหมีขาหลวง
กองชําระ  ออกไปตั้งชําระผูซ่ึงตองจับวาเปนผูราย ในหัวเมืองซึ่งกองจับตั้งอยูฤๅ
ในเขตรแขวงที่ใกลเคียง  พอเดินไปมาถึงกันไดงาย…….จึ่งโปรดเกลา ฯ ใหมี     
ขอบังคับสําหรับขาหลวงกองจับแลกองชําระตอไปนี้

                                                          
91สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

(กรุงเทพฯ :  คุรุสภา, 2526), 5.
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การจับแลชําระผูราย  คร้ังนี้โปรดเกลาฯ  ใหแบงเปนสองชั้นคือกอง
สืบจับแลกองพิจารณาตัดสินเปนสองสวนสองกอง แลนาที่ของกองขจับนั้นจะ
ตองเปนผูไตสวนสืบจับแลบังคับผูรักษาเมืองกรมการใหสืบจับเอาตัวผูที่เปน     
หัวนานายกองซองสุมโจรผูราย  แลผูรายที่เคยลงมือปลนแยงตีชิงวิ่งราวลักลวงแล
หัวไมที่มีช่ือมีฝมือในการยิงฟนแทง  อันเที่ยวกระทําการรายแกราษฎรในหัวเมือง
ตาง ๆ ทั่วทุกตําบล  มีอํานาจที่จะทําการจับจําผูที่มีเหตุควรสงไสยวาเปนคนรายได

สวนเนื้อหา ทั่วทุกแหงทุกแขวงทุกตําบล  ไมตองมีโจทยแลโฉนดบาดหมายผูใด  แลมีอํานาจ
จะบังคับบัญชาเรียกรองใหผูรักษาเมืองกรมการ  กํานันอําเภอนายบานแลราษฎร
แจงความสัตยจริงในเรื่องราวของผูรายแลการรายทั้งหลาย  แลใหชวยแนะนํา
กํากับแลเปนกําลังอุดหนุนในการจับโจรผูรายแลพิจารณาสืบสาวจับตัวคนรายแล
รักษาคุมจําโจรผูรายในแขวงทองที่ไปสงยังแมกองจับผูรายฤๅกองชําระผูรายได
โดยสมควรแลชอบดวยราชการทุกประการ……..

สวนทาย ขอบังคับนี้  ตั้งไวณวันที่ ๑๘ มิถุนายน  รัตนโกสินทรศก๒๔ ๑๑๐
(ขอบังคับ  สําหรับขาหลวงกองจับชําระโจรผูรายหัวเมืองฝายตวันออกแลฝายเหนือ เลมที่

๘ แผนที่ ๑๓ วันที่ ๒๘ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก นา ๑๐๐)

ขอบังคับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติวาดวยวิธีการจายเงินแผนดินในเมืองตางประเทศ

ตั้งแตวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม ศก ๑๖๐ เปนตนไป  กระทรวงหรือกรมใด
สวนตน จะจายเงินแผนดินนอกพระราชอาณาเขตร  ในในราชการของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวใหกระทําตามวิธีตอไปนี้
๑เมื่อกระทรวงหรือกรมใด  ซ่ึงมีนาที่ตั้งฎีกาเบิกเงิน จากพระคลังมหา

สมบัติ มีประสงคจะจายเงินในประเทศหนึ่งประเทศใด  นอกพระราชอาณาเฃตร
เปนจํานวนเงินคราวหนึ่งหลายราย  หรือรายหนึ่งเกินกวา ๑,๐๐๐บาทขึ้นไป ใหยื่น
ฎีกาตามธรรมเนียม  ที่กรมสารบาญชีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  ในฎีกานั้น
ตองแทงหมายเหตุใหชัดดวยหมึกแดง  บอกตําแหนงที่แลชื่อผูจะรับเงิน  กับทั้ง
จํานวนเงินตามอัตราตางประเทศ  ซ่ึงจะตองจายนั้นดวย

สวนเนื้อหา    ๒กรมสารบาญชี  จะออกเชกใหตามธรรมเนียม   เปนจํานวนเงินบาท
ตามอัตราแลกเปลี่ยน ซ่ึงกระทรวงพระคลังฯ ไดกะแลวแลจะไดศักเชกนั้นไปถึง
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กรมเก็บ  เพื่อจะใหจายเชกสําหรับเงินแผนดิน  ในเมืองตางประเทศทีเดียว  กับทั้ง
จะไดกําหนดที่ใหใชเงินนั้น ตามความตองการไดตลอด ถากระทรวงใดมีประสงค
จะใหจายเงินนั้นโดยทางโทรเลข  เพื่อเปนการรอนก็ใหแทงหมายเหตุกําหนดวัน
เวลา  ซ่ึงจะตองจายเงินนั้นมาในฎีกาดวยหมึกแดงดังกลาวแลวดวยทีเดียว

๓หามมิใหกระทรวงหรือกรมใด  แลกเปลี่ยนเงินที่จายในราชการ
แผนดินกับแบงกหรือบุคคลผูหนึ่งผูใด เปนจํานวนเงินรายหนึ่งหรือหลายราย
คราวละเกินกวา ๑๐๐๐ บาทเปนอันขาด

       สวนทาย                                                                                         หอรัษฎากรพิพัฒน
วันที่ ๔ พฤษภาคม รัตนโกสินทร   ศก ๑๒๐

(เซ็น)     หมอมเจาปยภักดี
(ขอบังคับกระทรวงพระคลังมหาสมบัติวาดวยวิธีการจายเงินแผนดินในเมืองตางประเทศ เลมที่ ๑๘
แผนที่ ๘  วันที่  ๒๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ นา ๑๐๔)
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 จากตัวอยางขางตนขอบังคับที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา สามารถกําหนด
รูปแบบได ดังตอไปนี้

รูปแบบของการเขียนขอบังคับ
ช่ือขอบังคับ

สวนท่ี 1 (มีพระบรมราชโองการ ………………………ส่ังวา)………………….
    ………………………………………………………………………………..
    ………………………………………………………………………………..

สวนท่ี 2    เนื้อหา
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..

สวนท่ี 3   สวนทาย
            (หนวยงาน)

    ประกาศมาณวันที่……..เดือน………………รัตนโกสินทรศก………………

    (ลงชื่อ)
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   3. ประกาศ   ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสามารถแบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
       3.1 ประกาศพระบรมราชโองการ   ประกาศนี้เปนประกาศที่พระมหากษัตริยมี        

พระราชอํานาจในการออกกฎหมายเพื่อบังคับใชใหประชาชนไดรับทราบ รูปแบบการเขียน
ประกาศพระบรมราชโองการ ประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ

  3.1.1 สวนตน  ประกอบดวย ช่ือประกาศ และการเริ่มตนประกาศ   สวนตนของ
ประกาศนี้ เปนการแจ งใหทราบว าประกาศนี้ เปนของพระมหากษัต ริย  จึ งขึ้ นตนว า                           
“มีพระบรมราชโองการ……..” เชน

    มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ใหประกาศแกหมอมเจา
หมอมราชวงษแลขาราชการผูใหญผูนอย……..

(ประกาศเรื่องโรงเรียน เลมที่ ๑ นําเบอร ๒๕๗ วันอาทิตย เดือน ๑๒ ขึ้น ๗ ค่ํา ปจอฉศก
๑๒๓๖ แผนที่ ๒๗ นา ๒๕๗)

  มีพระบรมราชโองการ  ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ             
พระจุลจอมเกลาเจากรุงสยาม ดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศแกทานทั้งหลายทั้งปวงผูซ่ึงจะ
ไดพบปะคําประกาศนี้ ใหทราบทั่วกันวา…………..

(ประกาศขับไล เลมที่ ๑๔  แผนที่ ๕๐ วันที่ ๑๓ มีนาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๖ นา ๘๑๗)

มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา………………
(ประกาศยกกรมพระอาลักษณแลกรมรัฐมนตรีสภามาสมทบกับกรมราชเลขานกุาร เลม

๒๕  แผนที่  ๔๕  วันที่ ๗ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๔๑ ๑๒๓ หนา ๑๓๑๕)

มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือเกลาฯ ใหประกาศพระราชกฤษฎีกาใหทราบทั่วกัน
วา……….

(ประกาศพระราชกฤษฎีกา ในการจัดซื้อที่ดินสรางทางรถไฟสายตวันออก เลม ๒๒      
แผนที่ ๒๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๔ หนา ๔๐๑)
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   3.1.2 สวนเนื้อหา      เนื้อความนี้เปนการบอกเรื่องราวที่ตองการแจงให
ประชาชนไดทราบ และไดใหรายละเอียดในเรื่องนั้น ๆ หรือบอกที่มาของประกาศนั้น เชน

    มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศซ้ํามาอีกเปนหนที่ ๓ ดวยได
โปรดเกลาฯ ใหออกหมายประกาศแตกอน ๒ คร้ังแลววา ถาผูใดจะถวายหนังสือ ถวายเสีย
แตในเวลาเชาจนบาย ๒ โมงเปนตน มีขอความเปนหลายประการ ประกาศ ๒ ฉบับนั้นได
ลงในราชกิจจานุเบกษาแผนที่  ๑  ซ่ึงออกวันอาทิตย เดือนยี่  แรมสิบเอจค่ํา ปวอกฉศก
ฉบับ ๑  อีกฉบับ ๑ ลงในราชกิจจานุเบกษาแผนที่ ๔ ซ่ึงออกวันอาทิตย เดือนสาม ขึ้นสิบ
สามค่ํา ปวอกฉศก ความแจงอยูในนั้นแลวตั้งแตวันนั้นมาจนบัดนี้ก็ยังไดทรงรับหนังสือ
ตั้งแตเวลาบาย ๔ โมง จนกระทั่งถึง ๒ ยามอยูเสมอทุกวัน หนังสือที่มีมาเวลากลางกําหนด
นั้นนอย ๆ นัก……

(ประกาศถวายหนังสือ หนที่ ๓ เลมที่ ๑ แผนที่ ๒๑ วันอาทิตย เดือนเจด ขึ้นสี่ค่ํา ปรกา
สัปตศก ๑๒๔๗ นําเบอร ๑๗๘  นา ๑๙๓)

    …..ดวยทรงพระราชดําริหวา เจาพระยาเทเวศรวงษวิวัฒน เสนาบดีกระทรวง
เกษตราธิการปวยมาชานาน มารับราชการไดบาง   ไมไดบาง ราชการในกระทรวงจะ    
เสื่อมทรามไป  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายพลโทหมอมชาติเดชอุดมรับตําแหนง
ผูชวยราชการกระทรวงเกษตราธิการ มีลําดับชั้นเหนือปลัดทูลฉลอง รองเสนาบดีมีอํานาจ
บังคับราชการในนาที่ไดเต็มอํานาจเสนาบดี ในเวลาที่เสนาบดีมารับราชการไมไดนั้น

(ประกาศตั้งรองเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ เลม  ๒๖ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม
 รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ นา ๑๙๑)

    ….การคาขายในไมฃอนศักทุกวันนี้ มีความเจริญมากขึ้น ไมขึ้นราคาดี จึ่งมีคนอยาก
ไดไมมากนัก ก็เปนเหตุใหเกิดโจรผูรายลักไมชุกชุมขึ้น จนทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให
แตงขาหลวงขึ้นไปชําระก็สงบแลวไปไดคร้ังหนึ่งคราวหนึ่ง เพราะยังไมมีขอกฎหมาย     
ชัดเจน ในการที่จะรักษาการคาขายไม มีแตธรรมเนียมแตกอนมาเปนหลักตัดสินคนผิด จึ่ง
แกตัววาไมรูธรรมเนียมขางผิต เพราไมเหนเปนการหามปรามบาง จึงทรงพระกรุณา   
โปรดเกลาฯ ใหประกาศใหคนทั้งปวงทราบอยางธรรมเนียม แตกอนเปนกฎหมายสืบไป
วา……..
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(ประกาศขายไมขอนสัก เลมที่ ๔ แผนที่ ๗ วันเสาร เดือนหก แรมแปดค่ํา ปกุนนพศก 
๑๒๔๙    นําเบอร ๕๑ นา ๖๙)

  3.1.3 สวนทาย   การลงทายนี้เปนการแจงวันที่ประกาศวาประกาศเมื่อใด ซ่ึงเปน
สวนทายสุดของประกาศ  เชน

   ประกาศมาณวันที่  ๒๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทรศก๔๓  ๑๒๙ เปนวันที่ ๑๕๑๕๖ ใน
รัชกาลปตยุบันนี้

(ประกาศยกกรมทาซาย มาขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล เลม ๒๗ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม
รัตนโกสินทรศก  ๑๒๙ นา ๒๐)

ประกาศมา  ณวันที่ ๑๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๔ เปนวันที่  ๙๘๙๒ ในรัชกาล
ปตยุบันนี้

(ประกาศหามไมใหอุทธรณความในระหวางพิจารณายังไมไดตัดสิน เลมที่ ๑๒ แผนที่ ๓๘
วันที่ ๒๒ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก๒๘ ๑๑๔ นา ๓๕๒)

   ประกาศตั้งแตเวลาเสด็จพระราชดําเนินกลับกรุงเทพฯ วันที่ ๒๐ มกราคม รัตนโกสินทร
ศก๓๙ ๑๒๕ เปนวันที่ ๑๓๙๔๕ ในรัชกาลปตยุบันนี้

(ประกาศกระแสพระบรมราชโองการ เร่ืองสินบลจับผูรายลอบวางเพลิงทิ้ง เลมที่ ๑๓
 แผนที่ ๔๓ วันที่ ๒๐ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๕ นา ๑๑๑๐)

      ประกาศมาแตที่พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ ณวัน
เสารที่ ๒๗ เดือนเมษายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๐ เปนวันที่ ๑๑๘๕๕ ฤๅปที่ ๓๔ ในรัชกาล
ปตยุบันนี้

(ประกาศวาดวยการเสด็จพระราชดําเนินประพาศชวาประเทศ  เลมที่ ๑๘  แผนที่ ๔ วันที่
๒๘  เมษายน  รัตนโกสินทรศก ๑๒๐  นา ๔๐)

       3.2  ประกาศทั่วไป  ประกาศนี้เปนประกาศที่ทางหนวยงานราชการหรือขาราชการที่
เปนเจากระทรวงนั้น ๆ เปนผูออกประกาศเพื่อช้ีแจงหรือแนะแนวทางปฏิบัติแกประชาชนได
รับทราบ  รูปแบบของการเขียนประกาศทั่วไป ประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ
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    3.2.1  สวนตน  เมื่อเปนประกาศที่ขาราชการรับพระบรมราชโองการ            
พระมหากษัตริยจะขึ้นตนดวยช่ือผูรับพระบรมราชโองการ  คือ ช่ือ…………………….
ตําแหนง…………………………..รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหประกาศแก/ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา/ส่ังวา…………………. …………………………….
แตถาเปนประกาศของกระทรวงที่เปนผูออกประกาศเองนั้นจะไมมีการขึ้นตน  เชน

 ดวย   พระยามหามนตรีศรีองครักษสมุห  เจากรมพระตํารวจในขวา รับพระบรม-
ราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ส่ังวา………………..

(ประกาศใหทําบาญชีผูรายมายื่น  เลมที่ ๔  นําเบอร ๒๖๙  วันอาทิตย เดือน ๑๑ แรม ๑๓
ค่ํา ปฉลูนพศก ๑๒๓๙ แผนที่ ๓๔  นา ๒๗๕)

    สมเด็จพระเจานองยาเธอ  เจาฟาจาตุรนตรัศมี  กรมพระจักรพรรดิพงษ อธิบดีกรม
พระคลังมหาสมบัติหอรัษฎากรพิพัฒนรับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ  ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ส่ังวาใหประกาศแก……………………….

(ประกาศหอรัษฎากรพิพัฒน เลมที่ ๕ แผนที่ ๔๒ วันพุฒ เดือนยี่  ข้ึนสิบหาค่ํา ปชวด
สัมฤทธิศก ๑๒๕๐ นําเบอร ๓๘๕ นา ๓๖๓)

    ตามวิธีไปรสนียกรุงสยามรัตนโกสินทรศก ๑๑๗ หมวด ๒ กลาวดวยของที่ไมยอม
ใหสงทางไปรสนีย  ไมวาอยางธรรมดาหรืออยางมีประกันตามความในขอ ๑ มีวา “หนังสือ
หรือของอื่นที่มีเงินอยูดวยในนั้นไมยอมรับสําหรับสงไปในทางไปรสนีย” มีความดังนี้  แต
หาไดกลาวระบุช่ือใหชัดถึงธนบัตรหรือแบงกโนตและตั๋วตราไปรสนีย วาเปนของตอง
หามเหมือนเงินดวยไม

(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ พแนกการไปรสนีย เลม ๒๑  แผนที่ ๑๗ วันที่ ๒๔
กรกฏาคม รัตนโกสินทร  ศก ๑๒๓ หนา ๒๕๐)

    3.2.2 สวนเนื้อหา  เนื้อความนี้ เปนการบอกเรื่องที่ตองการแจงใหประชาชนได
ทราบเพื่อใหไดเขาใจอยางถูกตองตรงกัน  เชน

   ดวยแตเดิมกรมโทรเลข  ไดออกประกาศแจงความ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
แผนที่ ๔๕ ลงวันที่ ๗  กุมภาพันธ ร,ศ, ๑๑๕ ยอมใหมหาชนทั้งหลาย เชาใชพูดโทรศัพท
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ไปมาในระหวางกรุงเทพฯ กับหัวเมืองตาง ๆ นั้นได  ก็เพื่อจะใหเปนประโยชน แกมหาชน
ทั่วไปนั้น ความแจงอยูแลว

บัดนี้ไดพิจารณาดูการเชาใชพูดโทรศัพทดังกลาวมาแลวนั้น ไมมีการอันสมควรแก
ประโยชนที่จะใหเชาใชพูดโทรศัพท เพราะฉนั้นจึงใหงดการ  เชาใชพูดโทรศัพทตั้งแตวันที่
๒๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ เปนตนไป …

 (ประกาศกระทรวงโยธาธิการ แพนกกรมไปรสนีย โทรเลข เลมที่ ๑๗ แผนที่ ๑๓ วันที่
๒๔ มิถุนายน  รัตนโกสินทรศก ๑๑๙ ห นา ๑๒๙)

   ขอประกาศใหทราบทั่วกันวา นายพิดผูถือประทานบัตรที่ ๖๙/  ๗๕
๑๙๓ ทําเหมืองแร

ดีบุกที่ตําบลพะโตะตวันออก ทองที่อําเภอพะโตะ แขวงเมืองหลังสวน เปนเนื้อที่ดิน ๔ ไร
มีกําหนดใชได ๑๕ ป นับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๖

   บัดนี้นายพิด ไดนําประทานบัตรฉบับนี้มาขอเวนคืนตอผูวาราชการเมืองหลังสวน
โดยกลาววาแรซ่ึงมีในที่รายนี้ไมเพียงพอที่จะทําการได  ผูวาราชการเมืองจึงตกลงรับ
เวนคืนไวเสร็จแลว เพราะฉนั้นประทานบัตรฉบับนี้เปนอันยกเลิกใชไมได ตั้งแตวันที่ ๑
มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ เปนตนไป

(ประกาศกรมราชโลหกิจ เลม ๒๔  วันที่ ๒๖ มกราคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖  หนา
๑๑๕๒)

    พระเจานองยาเธอ  กรมหลวงดํารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับ  
พระบรมราชโองการใสเกลาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศทราบทั่วกันวา    
การคาขายในทองที่อําเภอเขาใหญแขวงเมืองนครนายก  เวลานี้เปนการเจริญเดิรด ี  ราษฎร
ไดประกอบการทํามาหากินไดผลบริบูรณขึ้นกวาแตกอน  ประโยชนที่ราษฎรหาไดแล      
พื้นภูมิ์ประเทศ ทําเลทองที่ก็คลายคลึงกันกับทองที่อําเภอเมือง ๆ นครนายก สมควรจะเพิ่ม
อัตราคาราชการในทองที่อําเภอเขาใหญขึ้นเปน ๖ บาท เหมือนอยางทองที่อําเภอเมือง ๆ 
นครนายกได   จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหเพิ่มอัตราคาราชการในทองที่อําเภอ        
เขาใหญขึ้นเปน ๖ บาท  เวนแตตําบลเขาใหญใหคงเรียกเก็บคนละ  ๔ บาทไปตามเดิม      
ตั้งแตศก ๑๒๙ เปนตนไป

(ประกาศเพิ่มอัตราคาราชการ ในทองที่อําเภอเขาใหญขึ้นเปน ๖ บาท เวนแตตําบลเขาใหญ
คงเก็บคนละ ๔ บาทตามเดิม เลม  ๒๗ วันที่ ๑๐ เมษายน รัตนโกสินทรศก๔๓  นา ๓)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



215

   3.2.3 สวนทาย การลงทายนี้เปนสวนทายสุดของประกาศที่พบมีอยู 2
ลักษณะ คือแจงเฉพาะวัน เดือนป ที่ประกาศ และ แจงวัน  เดือน ป ที่ประกาศพรอมลงชื่อและ
ตําแหนงของผูประกาศนั้น  เชน

ประกาศมาณวันที่  ๔ ธันวาคม  รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ เปนวันที่ ๑๑๓๔๖ ในรัชกาล
ปตยุบันนี้

(ประกาศกําหนดอายุบุคคนที่เปนฉกรรจแลปลดชะรา รัตนโกสินทรศก ๑๑๘  เลมที่ ๑๖
แผนที่ ๓๗ วันที่ ๑๐ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๘ นา ๕๑๘)

   ประกาศมาณวัน  ที่ ๒๔ รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘  เปนปที่ ๒๒ ฤๅวันที่ ๗๔๗
ในรัชกาล ปตยุบันนี้

(ประกาศกรมนา เลมที่ ๖  แผนที่ ๕ วันที่ ๕ พฤษภาคม   รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๘ นําเบอร
๓๙ นา ๕๐)

ประกาศมาณวันที่ ๑๙ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก ๑๑๗
(ลงพระนาม)  พิทยาลาภพฤฒิธาดา

เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ
(ประกาศกระทรวงโยธาธิการ เลมที่ ๑๕  แผนที่ ๑๗ วันที่ ๒๔ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก

๑๑๗ นา ๒๐๒)

ประกาศมาณวันที่ ๑๐  กันยายน  รัตนโกสินทรศก๔๓ ๑๒๙
       ขุนพิจิตรโทรศักดิ์
          ลงนามแทนเจากรมอําเภอ

(ประกาศใหทราบทั่วกัน  เลม ๒๗ วันที่ ๑๘ กันยายน รัตนโกสินทรศก๔๓ ๑๒๙ นา
๑๔๐๕)
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รูปแบบการเขียนประกาศ

ก. ประกาศพระบรมราชโองการ

ช่ือประกาศ

มีพระบรมราชโองการ  ดํารัสเหนือเกลาฯ ส่ังวา……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ประกาศมาณวัน…………… เดือน…………..   ป……………….เปนวันที่……….
ในรัชกาลปตยุบันนี้

ข.   ประกาศทั่วไป

ช่ือประกาศ

(ช่ือ…………………………ตําแหนง………………………รับพระบรมราชโองการ        
ใสเกลาฯ  ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหประกาศแก/ใหประกาศใหทราบทั่วกันวา/ส่ังวา)  (ดวย…..
……………………….   (ขอประกาศใหทราบทั่วกันวา……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(ประกาศมาณวัน…………… เดือน…………..   ป……………….เปนวันที่……….
ในรัชกาลปตยุบันนี้)

                          (ลงชื่อ)
ตําแหนง
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   2.  กลวิธีการเขียนขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
      ขาว หมายถึง  รายงานเหตุการณหรือส่ิงที่ผูคนกําลังใหความสนใจในขณะใดขณะหนึ่ง

อาจเปนระยะสั้นหรือตอเนื่องระยะยาว  ซ่ึงรายงานนั้นยังไมอาจบอกไดในขณะนั้นวาขาวนั้นมี
ขอเท็จจริงหรือไม92  นอกจากนี้ขาวยังมีอีกความหมายหนึ่ง คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็น
สมควรเผยแพรใหทราบ93  ขาวจึงมีทั้งขาวทั่วไปและขาวที่เปนขาวของทางราชการ และมีสวน
ประกอบของขาวเพื่อทําใหขาวนั้นมีความสมบูรณมากขึ้น

       ดรุณี หิรัญรักษ ไดกลาวถึงสวนประกอบของขาววาจะประกอบดวย
1. วรรคนํา(Lead)  เปนสวนประกอบที่มีประเด็นที่สําคัญที่สุดของเรื่องราว

โดยผูอานสามารถทราบในเวลารวดเร็ววา มีอะไรเกิดข้ึน ท่ีไหน เวลาเทาไหร  อยางไร
และทําไมจึงเกิดข้ึน สวนใหญมักจะเขียนวรรคนําเปนแบบสรุปใจความ

2. สวนเชื่อม(Neck) เปนสวนประกอบที่โยงความสัมพันธระหวางวรรคนํากับ
เนื้อหา…สวนเชื่อมมักจะใชเพื่อวัตถุประสงคในการเพิ่มเติมขอความบางสวนจากวรรคนํา
ซึ่งถาหากใสไวในวรรคนําจะทําใหเยิ่นเยอ สวนเชื่อมจะเปนขอความที่ตอเนื่องท่ีมีความ
สําคัญรองลงมาจากขอความในสวนของวรรคนํา  นอกจากสวนเชื่อมจะใหความตอเนื่อง
แลวยังใหขอมูลเพิ่มเติมขยายความจากขอความในวรรคนํา บอกที่มาของแหลงขาวและ
ใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิหลังของเหตุการณหรือความเดิมท่ีเกิดข้ึนมาแลว

3. สวนเนื้อเรื่อง(Body) เปนสวนประกอบทําใหรายละเอียดของเหตุการณหรือ
เรื่องราวใหผูอานไดทราบและเขาใจลําดับความสําคัญของเหตุการณท่ีเกิดข้ึน…94

 ขาวที่รายงานนั้นจะตองสามารถทําใหผูอานรับรูขาวสารไดรวดเร็ว และสามารถติดตาม
อานรายละเอียดในเนื้อหาขาวนั้นไดครบถวน นภาภรณ อัจฉริยะกุล ไดกลาวถึงการเขียนขาววามีอยู
2 วิธี คือ

1. การเขียนขาวแบบพีระมิดหัวกลับ  นิยมใชกันมากสําหรับการเขียนขาว
หนังสือพิมพ คือ เปนการเขียนขาวแบบถือความสําคัญเปนหลัก  อะไรสําคัญที่สุดให
บอกกอน อะไรสําคัญรองใหบอกทีหลัง  วิธีการเขียนแบบนี้แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้

                                                          
92ยงยุทธ  รักษาศรี, “แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับขาว” ในเอกสารการสอนชุดวิชาการขาวและ

บรรณาธิกรณ หนวยที่ 1-5 (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530), 8.
93 สํานักนายกรัฐมนตรี, ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, 7.
94 ดรุณี  หิรัญรักษ, เทคนิคการหาขาวและการเขียนขาวหนังสือพิมพ, พิมพคร้ังที่ 2

( กรุงเทพฯ : สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  2534), 10-11.
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สวนที่ 1   เรียกวาความนํา หรือโปรยเปนสวนที่สําคัญ
      ความนํา ที่สุดเพราะผูอานจะรูเรื่องขาวนั้นดีเพียงใดอยูที่การ

เขียนขาวในสวนแรกนี้ ถาความนําดีถือวาเปนจุดสําคัญ
ของเรื่องกระจางผูอานจะรูเรื่องขาวนั้นแลวประมาณ
80 เปอรเซ็นต

                     ความเชื่อม สวนที่ 2  เรียกวาความเชื่อม เปนสวนตอเช่ือมโยง
      ระหวางสวนแรกกับสวนท่ี 3

        รายละเอียด สวนที่ 3  เรียกวา ตัวเรื่องหรือรายละเอียด ขาวท่ีมี
ความเกี่ยวพันกับสวนแรก เปนสวนขยายใหเขาใจขาวท่ี
เกิดข้ึนนั้นใหกระจางมากขึ้น

2. การเขียนขาวแบบเลาขาวตามลําดับเวลา  คือ ถือเวลาเปนหลัก วิธีการเขียนขาว
แบบนี้จะเริ่มดวยความนําหรือโปรยเชนเดียวกัน โดยใชความนําแบบสรุปเรื่อง สวนท่ีเปน
ความเชื่อมและตัวเรื่องซึ่งมีรายละเอียดขยายประเด็นสําคัญตาง ๆ กัน จะใชวิธีการเขียน
แบบการลําดับเวลาที่เหตุการณนั้นเกิดข้ึน อะไรเกิดกอนก็เขียนกอน อะไรเกิดทีหลังก็เขียน
ทีหลัง แมวาสิ่งท่ีเกิดทีหลังอาจมีความสําคัญมากที่สุด ก็ไมนําข้ึนเขียนกอน มีโครงสรางดังนี9้5

            ความนําหรือโปรย สวนที่ 1 วรรคนํา

   ความเชื่อม     :  ชวงเวลาที่เกิดเหตุ สวนที่ 2 ความเชื่อม

ตัวเรื่องมีความสําคัญและประเด็นตาง ๆ สวนที่ 3 ตัวเรื่อง
เฉลี่ยอยูในสวนขยาย โดยถือเวลาเปนหลัก

                                                          
95 นภาภรณ  อัจฉริยะกุล, “การใชภาษาทางสื่อมวลชน” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษา

ไทย 1 หนวยที่ 1-8, พิมพคร้ังที่ 10 (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544),
213-216.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



219

ขาวที่นํามาลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษานั้น เปนการบอกกลาวถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นณขณะนั้นและมีการเรียบเรียงเปนอยางดี โดยเรียงลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นตามลําดับเวลา
ซ่ึงเริ่มดวยความนําแบบสรุปเรื่อง ขาวที่นํามาลงเปนขาวที่ทางราชการเห็นวามีความสําคัญที่จะนํา
มาเผยแพรใหประชาชนไดทราบขาวสารวาชวงนั้นมีเหตุการณใดเกิดขึ้นในบานเมืองบาง ขาวที่ลง
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

1. ขาวในพระราชสํานัก   ขาวในพระราชสํานักเปนขาวที่เกี่ยวกับพระราช-
กรณียกิจของพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ  ขาวประเภทนี้มีทั้งขนาดสั้นและขนาดยาว
เหตุที่ขาวมีขนาดยาว ก็เพราะขาวที่ลงในหนังสือเปนขาวที่พระมหากษัตริยหรือพระบรมวงศานุวงศ
เสด็จไปยังที่ตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งใชระยะเวลาในการเดินทางคอนขางนาน
ขาวจึงตองลงติดตอกันหลายฉบับ  ขาวในพระราชสํานักมีรูปแบบการเขียนขาวที่ประกอบดวยการ
เปดเรื่องและเนื้อหาของขาวซ่ึงเปนสวนของรายละเอียด  กลาวคือ

   1.1 การเปดเรื่อง การเปดเรื่องเปนสวนแรกของขาวที่บอกถึงวันเวลาที่ขาวนั้น
เกิดขึ้น  ขาวในพระราชสํานักนี้จะบอกวัน เวลา สถานที่ของขาวที่เกิดขึ้นและอาจจะโปรยถึงเหตุ
หรือที่มาของขาวดวยก็ได  เชน

    ณวันอาทิตย เดือนสิบ  แรมเจดค่ํา ปชวดอัฐศก  ๑๒๓๘ เวลาบาย ๕ โมงเสศ
พระบาท    สมเดจพระเจาอยูหัวเสดจออกพระที่นั่งอมรินทรวินิฉัย พระบรมวงษานุวงษแล
ขุนนางขาราชการเฃาเฝาทูลอองธุลีพระบาทพรอมกันในที่นั้น

(ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรพระยาสตูนพระยาปลิก  เลมที่ ๓ นําเบอร
๒๐๑   วนัอาทิตย เดือน ๑๐  แรม ๑๔ ค่ํา  ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๒๖ นา ๒๐๑)

    วันที่ ๓๐ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๑๖  เวลาบาย ๕ โมงเศษ สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนารถ ซ่ึงสําเร็จราชการแผนดินตางพระองค เสด็จออกพระที่นั่งจักรกรีมหา-
ปราสาททองพระโรงกลาง

(เสด็จออกแขกเมืองประเทศราช เลมที่ ๑๔ แผนที่ ๑๕ วันที่ ๑๑ กรกฏาคม รัตนโกสินทร
ศก ๑๑๖ นา ๑๘๗)

    วันที่  ๑๘  เดือนกุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก๒๒ ๑๐๙ เวลาย่ํารุงเรือมกุฎราชกุมารใช
จักรออกจากทุนที่ทอดนาทาราชวรดิฐ
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(ขาวในการที่กรมหมื่นดํารงราชานุภาพเสด็จไปเมืองสิงคโปร เลมที่ ๗ แผนที่ ๔๙ วันที่ ๘
มีนาคม รัตนโกสินทรศก๒๓ ๑๐๙ นําเบอร ๔๔๐ นา ๔๐๑)

    หนังสือราชกิจจานุเบกษา ไดลงขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองตาง
ประเทศใดบางที่มาทางโทรเลขแลขาวที่มาทางหนังสือโดยยอแลว  บัดนี้ไดรับขาวพิสดาร
มาอีกจะไดคัดลงแตขอความที่ยังไมไดกลาว ฤๅกลาวไดแลวแตโดยยอดังตอไปนี้

    วันที่ ๑๕ พฤษภาคม เวลาบายเมื่อกงซุลตางประเทศกับเยเนอราลโยนสวอตันมาเฝาเสร็จ
แลว…..

(ขาวเสด็จพระราชดําเนินประพาศหัวเมืองตางประเทศ เลมที่ ๑๓ แผนที่ ๑๐ วันที่ ๗
มิถุนายน  รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕ นา ๑๑๖)

    กระทรวงตางประเทศไดรับโทรเลขมาจากพระเจาลูกเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์
มีมาแตสิงคโปร ๔ ฉบับรวมขอความวา…

เรือพระที่นั่งมหาจักรกรี ไดไปถึงเมืองสิงคโปร เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม เวลาเชา ๔ โมง…
(ขาวเสด็จพระราชดําเนินมาโดยทางโทรเลข เลมที่ ๑๓ แผนที่ ๗ วันที่  ๑๗  พฤษภาคม

รัตนโกสินทรศก๒๙ ๑๑๕ นา ๘๘)

   1.2   เนื้อหาของขาว   เนื้อหาของขาวพระราชสํานักจะเขียนเลาเรื่องตามลําดับ
เวลาที่เกิดเหตุการณนั้น ซ่ึงทําใหผูอานสามารถติดตามอานขาวสารไดอยางเขาใจและไมสับสน
เชน

    ณวัน ๕ เดือน ๔ ขึ้น ๕ ค่ํา โปรดเกลาฯ ใหมีการเลี้ยงโตะหลวง พระราชทานเปน
เกียรติยศแกซินยอเฟรนิโนโยเซดากอสตา อรรคราชทูตวิเสศ แลผูมีอํานาจเตม ฝายกรุง
โปตุคัลสําหรับกรุงสยามแลยี่ปุน แลเปนเจาเมืองมเกาเมืองติมอ   กับพระราชทานเปน
เกียรติ์แกดุกออฟสัตเทอแลนดดวย  จํานวนผูเขามาดินเนอหลวง ๔๐ แลวโปรดเกลาฯ ให
ดุกออฟสัตเทอแลนด แลพวกที่มาดวยเขาเฝาสมเดจพระนางเจาพระบรมราชินีนารถดวย

(ดินเนอหลวงที่พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท เลมที่ ๔ แผนที่ ๔๕ วันอาทิตย  เดือนสี่ ขึ้น
แปดค่ํา    ปกุนนพศก ๑๒๔๙ นําเบอร ๓๔๖ นา ๓๔๖)
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    วันที่ ๑๙ กรกฏาคม รัตนโกสินทรศก๒๗   ๑๑๓  โปรดเกลาฯ ใหพระเจาลูกเธอ
พระองคเจาเพ็ญพัฒนพงษ เสด็จไปทรงเปลื้องเครื่องพระพุทธรัตนปฏิมากรสําหรับฤดูรอน
เปล่ียนทรงเครื่องสําหรับฤดูฝนตามเคย

(เปล้ืองเครื่องพระพุทธรัตนปฏิมากร เลมที่ ๑๑ แผนที่ ๑๘ วันที่ ๒๙ กรกฏาคม รัตน
โกสินทรศก๒๗    ๑๑๓ นา ๑๔๘)

2. ขาวท่ัวไป  ขาวทั่วไปเปนการรายงานเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ ขณะนั้น     
ซ่ึงเปนขาวที่ทางราชการเห็นสมควรใหประชาชนไดรับทราบ ขาวทั่วไปที่นํามาลง เชน                    
ขาวตางประเทศ  ขาวบอกจากเมืองตาง ๆ  ขาวประหารชีวิต  ขาวตาย  ขาวเพลิงไหม                   
ขาวสุริยุปราคา-จันทรุปราคา  เปนตน  รูปแบบของขาวทั่วไปประกอบดวย 3 สวน กลาวคือ

    2.1 การเปดเรื่อง  การเปดเรื่องเปนสวนแรกของขาวที่นําเสนอโดยบอกวันเวลา
ที่เกิดเหตุการณนั้น หรือบอกเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือบอกที่มาของขาวอยางตรงไปตรงมา เชน

     ณวันพุฒเดือนหก  ขึ้นสิบหาค่ํา  ปจอฉศกเวลาบาย ๕ โมงเรือกลไฟเจาพระยาเขา
มาถึงไดสงหนังสือเมลที่ไดออกจากเมืองลอนดอน….

(ขาวตางประเทศไมเกี่ยวของในราชการ เปนแตผูเรียบเรียงไวเพื่อจะใหรูขาวตางประเทศ
เลมที่ ๑ ณวันอาทิตย เดือนเจด ขึ้น ๒ ค่ํา ปจอฉศก จุลศักราช ๑๒๓๖ นา ๘)

    ดวยเมื่อวันที่ ๑ กันยายน  รัตนโกสินทรศก๔๒ ๑๒๘ เวลาเชา ๓ โมงเศษ เกิด
เพลิงไหมขึ้นที่ตึกแถวของกรมพระคลังขางที่ตําบลริมถนนเยาวราชเชิงสพานภาณุพันธุ

(ขาวเพลิงไหม เลม ๒๖ วันที่ ๕ กันยายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๘ นา ๑๒๓๓)

     ดวยมิสเตอรเอดวาดเอซสโตรเบลอรรคราชทูตที่ปฤกษาทั่วไป ไดปวยโลหิตเปน
พิษและพิการมานาน แตอาการไมรุนแรง ที่จะตองกระทําใหถึงแกชีวิตเปนอันตราย โดย
เร็วพลันพอจะรับราชการไดบานเวนบาง…

(ขาวถึงแกกรรมและฝงศพ มิสเตอรเอดวาดเอซสโตรเบล เลม ๒๔ แผนที่ ๓๙ วันที่ ๒๙
ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๖ หนา ๑๑๖๖)

    ความผูรายปลนบอกเขามาแตเมืองราชบุรี กรมการเมืองราชบุรี ไดถามอายผูราย
อายโพลง อายจัน  อายออนทวมใหการรับสารภาพสมคํากันวาไดไปปลน ๔ ตําบล…..
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(ขาวประหารชีวิตร อายโพลง อายจัน เลมที่ ๓  นําเบอร ๒๗๓ วันอาทิตย เพือน ๑ ขึ้น ๓
ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๓๕ นา ๒๗๖)

 2.2 เนื้อหาของขาว เนื้อหาของขาวเปนการบอกรายละเอียดโดยเลาเรื่องตามลําดับ
เหตุการณที่เกิดขึ้น ซ่ึงทําใหผูอานสามารถติดตามอานขาวสารไดอยางเขาใจและไมสับสน  เชน

     เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๑๐๙ เวลาบาย ๒ โมง ๑๕ นาที ฝนตกตลอดมา คร้ันฝนสงบ
แลวเวลาบาย ๔ โมงเศษ เจาพนักงานศัลลักษณสฐาน ไดขึ้นไปดูบนหอศัลลักษณสฐาน 
เห็นดวงอาทิตยจับเปนสุริยุปราคา ขาคลายออกไดสองสวนครึ่ง จับทางทิศตวันตก        
เฉียงเหนือ เจาพนักงานไดประโคมฆองไชยแตรสังขพิณพาทยตามธรรมเนียม…

(ขาวสุริยุปราคาที่กรุงเทพฯ   เลมที่ ๗ แผนที่ ๑๒ วันที่ ๒๒ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก๒๓

๑๐๙  นําเบอร ๑๐๙ นา ๑๒๐)

     ดวยเมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ รัตนโกสินทรศก ๑๒๗ เวลาประมาณ ๓ ยามเศษ เกิด       
เพลิงไหมขึ้นที่แพ ซ่ึงจอดอยูริมลําน้ําเจาพระยาหนาสถานราชทูตรัศเซีย  เจาพนักงานกรม
ทหารเรือกรมกองตระเวน แลบริษัทไฟฟาสยามไดชวยกันดับ เพลิงจึงสงบลงหาลุกลาม   
ตอไปไม คงไหมแตแพ ๒ หลังแฝด หลังคามุงจาก กับเรือโปะ ๓ ลําซึ่งเปนแพของพระยา
เจริญราชไมตรี ใหนายละไมสามีอําแดงเภาภรรยาเชาอยู

(ขาวเพลิงไหม เลม ๒๕ แผนที่ ๔๙  วันที่ ๗ มีนาคม รัตนโกสินทรศก๔๑ ๑๒๗ หนา 
๑๔๐๗)

     ทานเจาพระยารัตนบดินทรสมุหนายกไดรับขาวมาแมเมืองนครเสียมราฐ  วา        
พระยานุภาพไตรภพ(แยม) ผูสําเสรจราชการเมืองนครเสียมราฐ ปวยเปนวรรณโรคมีพิศ
ที่สบักหลัง แตวัน ๑ เดือน ๓ แรม ๑ ค่ํา ปกุนนพศกใหเจบเปนจุกเสียด ไดหาหมอรักษา
อาการคอยคลาย คร้ันวัน ๑ เดือน ๔ แรม ๑ ค่ํา อาการวรรณโรคแตกบุพโพใหลใหรอน
แนนนาอก สอึกอาเจียนอาการซุดลง

(ขาวตาย  เลมที่ ๕ แผนที่ ๑ วันอังคาร เดือนหา ขึ้นแปดค่ํา ปชวดยังเปนนพศก ๑๒๔๙      
นําเบอร ๑ นา ๘)
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  2.3  การปดเรื่อง  การปดเรื่องเปนสวนทายสุดของขาว ซ่ึงการปดเรื่องของขาว
ทั่วไปจะบอกวันเวลาของขาวหรือเปนการเตือนสติไมใหทําตามแบบอยาง โดยขาวประเภทที่มีการ
ปดเรื่องเปนขาวบอกจากเมืองตาง ๆ  ขาวตายและขาวประหารชีวิต เชน

บอกมาณวันพฤหัศบดี  เดือนแปดบุรพสาธ แรมสี่ค่ํา ปจอฉศก
(ขาวใบบอกอายผูรายเมืองตรัง  เลมที่ ๑ นําเบอร ๑๓๔ วันอาทิตย เดือน ๙ ขึ้น ๑๑ ค่ํา ป

จอฉศก ๑๒๓๖ แผนที่ ๑๕ นา ๑๔๕)

…นําเอาตัวอายปริกอายุ ๒๒ ป อายบุนอายุ ๒๗ ป อายจีนกองอายุ ๓๐ ป ๓ คนไป
ประหารชีวิตรเสีย ที่วัดพลับพลาไชย เอาศีศะเสียบประจานไว อยากใหราษฎรจีนไทยดู
เยี่ยงอยางเหมือนกับอายผูรายเหลานี้สืบตอไป

(ขาวประหารชีวิตร อายปริก อายบุญ  อายจีนกอง เลมที่ ๓ นําเบอร ๒๔๙ วันอาทิตย เดือน
๑๒ ขึ้น ๑๒  ค่ํา ปชวดอัฐศก ๑๒๓๘ แผนที่ ๓๒ นา ๒๕๓)

    ชายหญิงทั่วพระราชอาณาจักร จงมีความกลัวเกรงแกพระราชอาญา แตอายจีนเซิยะ
ทิ้งรางวางจิตรไปเกิดแลว  เจาพนักงานกรมพระนครบาลยังไมไดลดหยอน พระราชอาญา
ถึงเพียงนี้แต    บันดาคนที่เปนอันตถาณสันดานหยาบ  จงลดการที่ประพฤตพานสันดาน
ช่ัว จงเรงเกรงกลัวพระราชอาญาทั่วกันทุก ๆ คนเทอญ

(ขาวประหารชีวิตร  เลมที่ ๕ นําเบอร ๑๒๑ วันอาทิตย เดือน ๘ แรม ๗ ค่ํา ปขานสัมฤทธิ
ศก ๑๒๔๐ แผนที่ ๖ นา ๑๒๕)

  การเขียนกฎหมายและขาวที่แจงใหผูอานไดทราบขอมูลนั้น กลวิธีการเขียนกฎหมายมี     
รูปแบบที่ชัดเจนซึ่งสามารถนําไปใชเปนแบบอยางไดในการเขียนกฎหมายหรือการรางขอกฎหมาย
ไดเปนอยางดี สวนกลวิธีการเขียนขาวนั้นทั้งขาวในพระราชสํานักและขาวทั่วไปจะมีการขึ้นตนเพื่อ
บอกวันเวลาสถานที่ หรือบอกถึงที่มาหรือเหตุการณในขาวนั้นเพื่อใหผูอานไดทราบเบื้องตนวา    
เหตุการณนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหรและเกิดขึ้นที่ใด เปนการกลาวสรุปเหตุการณที่เกิดขึ้นทําใหผูอาน
สามารถติดตามอานในรายละเอียดตอไปได  นอกจากนี้ยังไดใหรายละเอียดของขาวโดยการเลาเรื่อง
ตามลําดบัเหตุการณ ซ่ึงทําใหผูอานสามารถติดตามอานขาวสารไดอยางตอเนื่องและไมสับสน  และ
ในสวนทายของขาว ยังไดบอกวันเวลาของขาวที่ลงและมีการเตือนสติใหกับผูอาน  ทั้งกลวิธีการ
เขียนกฎหมายและขาวนี้ มีรูปแบบที่ชัดเจนทําใหอานงายและมีขอความที่ใหรายละเอียดอยางเปน
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ลําดับจึงทําใหประชาชนเขาใจเรื่องไดรวดเร็วยิ่งขึ้นดวย ดังตารางซึ่งไดแสดงกลวิธีการเขียน
กฎหมายและขาว ดังนี้

ตารางแสดงกลวิธีการเขียนกฎหมายและขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

ประเภท

                     รูปแบบ
กฎหมาย ขาว

1. การขึ้นตน/การเปด
เร่ือง

-มีพระบรมราชโองการในพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดํารัสเหนือ
เกลาฯ ใหประกาศใหทราบทั่วกัน
วา……
- มีพระบรมราชโองการดํารัสเหนือ  
เกลาฯ ส่ังวา…………
- ช่ือ……………ตําแหนง…………….
รับพระบรมราชโองการใสเกลาฯ ให
ประกาศแก/ใหประกาศใหทราบทั่วกัน/ 
ส่ังวา…………………………..

-วัน  เวลา    สถานที่/ที่มาของ
เหตุการณ

2. เนื้อความ/เนื้อหา รายละเอียดของขอกฎหมายซึ่งอาจเขียน
เปนมาตรา………/ขอ………

ร า ย ล ะ เ อี ย ด ขอ ง ข า ว โ ด ย  
เลาเรื่องตามลําดับเหตุการณ

3.การลงทาย/การปด
เร่ือง

-ประกาศมาณวัน…………เดือน………
ป………  เปนวันที่……………ใน
รัชกาลปตยุบันนี้
-ประกาศมาณวัน…………เดือน………
ป………  เปนวันที่……………ใน
รัชกาลปตยุบันนี้และลงชื่อกับตําแหนง
ของผูที่ประกาศ

- บอกวันที่ลงขาว/เตือนสติ
ผูอาน
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บทท่ี 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ

   ผลการศึกษาลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนในหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัย   
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงตีพิมพตั้งแตป พ.ศ. 2417 – 2453 จํานวน 1,288 ฉบับ 
โดยศึกษาดานการใชคํา  การใชประโยค  การเชื่อมโยงความและกลวิธีการเขียนในหนังสือ          
ราชกิจจานุเบกษา   สรุปไดดังนี้

การใชภาษา
1. การใชคํา  ลักษณะการใชคําที่พบในหนังสือนี้มีการใชคาํเดี่ยว  คําประสม  คําซ้ํา  คําซอน

และคําภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 การใชคําเดี่ยว

 คําเดี่ยวที่พบมีการใชคําที่เหมือนและตางกับปจจุบันทั้งความหมายและบริบทที่ใช  
คําที่เหมือนกับปจจุบันมีทั้งความหมายเหมือนกันและบริบทที่ใชเหมือนกัน  ความหมายเหมือนกัน
แตใชเปนภาษาเฉพาะกลุม  และความหมายเหมือนกันแตบริบทที่ใชตางกัน สวนคําที่ตางกับ
ปจจุบันนั้นทั้งความหมายและบริบทที่ใชตางกัน

1.2  การใชคําประสม
  คําประสมที่พบประกอบดวยสวนหลักกับสวนขยายและสวนหลักกับสวนหลัก

 ซ่ึงคําประสมนี้เปนการนําคําเดี่ยว  คําประสม หรือกลุมคํามาประกอบเขาดวยกัน  โดยคําประสม
เหลานี้เกิดจากการนําคําไทยกับคําไทยหรือคําไทยกับคําภาษาอังกฤษมาประสมกันก็ได ผูเขียน
วิทยานิพนธสังเกตวาคําประสมที่เกิดจากการนําคําไทยกับคําทับศัพทภาษาอังกฤษมาประสมกันนั้น 
ก็เพื่อใชเรียกสิ่งใหม ๆ และความคิดใหม ๆ ที่รับมาจากตางประเทศ เมื่อนําคําไทยกับคําภาษา
อังกฤษมาประสมกันแลว ก็จะชวยใหเขาใจและเรียกสิ่งเหลานั้นไดถูกตอง
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1.3 การใชคําซอน
คําซอนที่พบมีทั้งความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันและความหมาย            

ตรงขามกัน  การนําคํามาซอนกันนี้เพื่ออธิบายขยายความในรายละเอียดของเนื้อหาหรือขอความที่
ตองการประกาศนั้นใหกระจางและชัดเจนมากขึ้นดวย

1.4 การใชคําซ้ํา
คําซ้ําที่พบมีการซ้ําเพื่อส่ือความหมายทีละอยางหรือแยกออกเปนสวน ๆ   การซ้ํา

เพื่อชวยเพิ่มน้ําหนักของขอความหรือทําใหความนั้นออนลงก็ได  และการซ้ําเพื่อแสดงการกระทํา
หรือเหตุการณที่เกิดขึ้นตอเนื่องกัน คําซ้ําที่พบสวนใหญจะซ้ําแลวเปลี่ยนความหมายใหมีน้ําหนัก
ขึ้นและเบาลง

1.5  การใชคําภาษาอังกฤษ
           คําภาษาอังกฤษที่พบเปนคําที่ยืมโดยการเขียนทับศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงพบอยูเปน

จํานวนมาก คําที่ยืม เชน ช่ือเมือง  ช่ือคน  ช่ือตําแหนง  ช่ือสถานที่   ช่ือเดือน  มาตราตาง ๆ       
คําศัพททั่วไป เปนตน  การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษที่มีเปนจํานวนมากนี้ เนื่องจากสมัยนั้นเริ่มมี
การติดตอการตางประเทศมากขึ้น แลวยังไมมีคําไทยกําหนดขึ้นใช จึงจําเปนตองยืมคําภาษาอังกฤษ
มา  และเมื่อทับศัพทคํานั้นแลวคนสวนใหญนาจะเขาใจไดดีกวาการบัญญัติคําขึ้น  นอกจากนี้ยังไดมี
การอธิบายความหมายใน 2 ลักษณะ กลาวคือ การใชคําภาษาอังกฤษโดยการทับศัพทและมีคําอธิบาย
ความหมายเปนภาษาไทย  และการสรางคําไทยแลวมีคําอธิบายเปนภาษาอังกฤษ ซ่ึงคําอธิบายทั้ง
สองลักษณะนี้ชวยใหผูอานเขาใจความหมายของคําที่ยืมมาไดถูกตอง  ผูเขียนวิทยานิพนธสังเกตวา
ในหนังสือราชกิจจานุเบกษานี้เร่ิมมีการบัญญัติคําขึ้นมาใชแทนคําภาษาอังกฤษบางแลว โดยประกาศ
ใหประชาชนไดรับทราบอยางเปนทางการ  เชน วอเตอรสับไปล คือ ประปา   สเตชั่น คือ สถานี
รถมอเตอรคาร คือ รถยนต      เรือมอเตอร  คือ เรือยนตร นั่นแสดงใหเห็นวาเริ่มไดรับอิทธิพลจาก
ตางประเทศบางแลว จึงทําใหภาษาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีคําภาษาตางประเทศมาใชในงาน
เขียนของทางราชการ
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2. การใชประโยค
          ประโยคที่พบมีการใชทั้งประโยคความเดียว  ประโยคความซอนและประโยค

 ความรวม  ประโยคความเดียวใชเมื่อตองการกลาวสั้น ๆ ไมตองการขยายความในประโยคมาก
และเมื่อตองการขยายความก็ใชประโยคความซอนและประโยคความรวม  ซ่ึงในหนังสือราชกิจจานุ
เบกษานี้ใชประโยคความรวมเปนจํานวนมาก เนื่องจากชวยขยายเรื่องราวหรือขอความที่แจงให
ทราบไดชัดเจนและเขาใจไดมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังชวยใหขอความนั้นสละสลวยมากขึ้นดวย  ผูเขียน
วิทยานิพนธสังเกตวาการใชประโยคในลักษณะดังกลาวที่มีเปนจํานวนมากนั้น เนื่องจากเรื่องที่นํา
มาลงในหนังสือนี้เปนขอกฎหมายและขาวตาง ๆ การใชประโยคลักษณะนี้จะแสดงถึงรายละเอียด
ของขอกฎหมายและขาวไดเขาใจและกระจางชัดได

3.  การเชื่อมโยงความ
            การเชื่อมโยงความที่พบมี 5 ลักษณะดวยกัน กลาวคือ  การเชื่อมโยงความโดยการ

ละคําในตําแหนงประธานและกรรมของประโยค   การเชื่อมโยงความโดยการแทนที่ดวย              
คําสรรพนามและคําบงชี้     การเชื่อมโยงความโดยการซ้ําคําในการเขียนรูปเดิมและใชไมยมก ซ่ึง
ในปจจุบันนี้ไมมีการใชการซ้ําคําโดยใชไมยมกนี้แลว อาจเปนเพราะคําที่ซํ้านั้นเปนคําที่คนละสวน
และคนละหนาที่กัน    การเชื่อมโยงความโดยการใชคําเชื่อม  และการเชื่อมโยงความโดยการใช    
คําศัพทที่สัมพันธกัน  ซ่ึงการเชื่อมโยงความในลักษณะตาง ๆ นี้ ชวยใหขอความนั้นตอเนื่องกัน  มี
ความสอดคลองกัน และเชื่อมโยงกันไดเปนอยางดี

กลวิธีการเขียน
                  ผูเขียนวิทยานิพนธศึกษากลวิธีการเขียนกฎหมายและขาวในหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ดานรูปแบบการเขียน ซ่ึงพบวา การเขียนกฎหมายนั้นจะมีรูปแบบที่แนนอนชัดเจนและมีมาตรฐาน
ของการเขียนกฎหมาย กลาวคือ ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  สวนตน ซ่ึงบอกชื่อกฎหมายที่ตองการ
ประกาศ  และบอกถึงเหตุหรือที่มาของกฎหมายที่ตองการประกาศนั้น   สวนเนื้อหา เปนการบอก
รายละเอียดหรือเนื้อความในกฎหมายฉบับนั้น ๆ ซ่ึงเปนการกลาวอยางมีลําดับขั้นตามความสําคัญ
การเขียนในลักษณะดังกลาวนี้จะชวยใหผูอานสามารถเขาใจไดอยางถูกตองตรงกัน เพราะกฎหมาย
นั้นเปนขอบังคับที่กําหนดใหประชาชนตองรับทราบและปฏิบัติตาม จึงเปนเรื่องที่สําคัญที่จะตองมี
การเขียนอยางมีแบบแผน  และสวนทายของกฎหมาย เปนการลงทายวากฎหมายนี้ไดประกาศใช
เมื่อใด
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  สวนการเขียนขาวในหนังสือราชกิจจานุ เบกษา  สามารถจําแนกขาวเปน  2              
ประเภทใหญ ๆ  คือ ขาวในพระราชสํานัก และขาวทั่วไป  ซ่ึงองคประกอบของขาวทั้งสองแบบนี้ก็
มีลักษณะคลายกัน กลาวคือ ใหความสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น วาใคร ทําอะไร  ที่ไหน    
เมื่อใดและอยางไร  แลวจึงใหรายละเอียดของขาวที่เปนไปตามลําดับเหตุการณ ซ่ึงทําใหผูอาน
สามารถอานขาวไดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีขาวบางประเภทที่เตือนสติผูอานมิใหกระทําตาม
อยางอีกดวย นั่นคือ ขาวประหารชีวิต

 หนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนวารสารฉบับแรกของทางราชการไทย โดยนํากฎหมายและ
ขาวตาง ๆ ที่ทางราชการนั้นเห็นวามีความสําคัญควรใหประชาชนไดรับทราบมาลงประกาศไว เร่ือง
ที่นํามาลงนี้ก็มีการใชภาษาที่สามารถสื่อความหมายเขาใจไดงาย มีความสละสลวย และมีรูปแบบ
การเขียนที่ชัดเจน  เนื่องจากเรื่องตาง ๆ ที่นํามาลงนั้นควรใหประชาชนเขาใจถูกตองตรงกันและ   
เขาใจไดทันที  จึงควรใชภาษาและรูปแบบที่สามารถสื่อความไดชัดเจน และเปนที่นาสังเกตวา
หนังสือราชกิจจานุเบกษานี้ เ ร่ิมได รับอิทธิพลจากตางประเทศบางแลว ทําใหภาษามีการ           
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการรับคําภาษาอังกฤษมาใชในงานเขียน แตก็ยังเปนภาษาเขียนมาตรฐาน
ได เพราะลักษณะการใชประโยคไมไดมีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีโครงสรางตามลักษณะภาษาไทย
อยู แลวยังมีระบบและมีแบบแผนในการเขียนอีกดวย จึงอาจกลาวไดวาการใชภาษาและกลวิธีใน
หนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนี้ เปนมาตรฐานของทาง
ราชการในสมัยนั้นได

ขอเสนอแนะ
1. หนังสือราชกิจจานุเบกษานี้เปนเอกสารของทางราชการที่นาสนใจฉบับหนึ่ง ผูที่สนใจ

อาจจะศึกษาลักษณะการใชภาษาและกลวิธีการเขียนเอกสารของทางราชการในสมัยอ่ืน ๆ เพื่อนํามา
เปรียบเทียบกันก็ได

2. ผูที่สนใจอาจจะศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของภาษากฎหมายซึ่งเปนภาษาเฉพาะ เพื่อศึกษา
ถึงสํานวนภาษาที่ใชในการเขียนขอกฎหมายได

3. หนังสือราชกิจจานุเบกษาเปนเอกสารอางอิงเกี่ยวกับขอมูลทางประวัติศาสตรไดเปน
อยางดี ผูที่สนใจอาจจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร การเมือง สังคม และประเพณีวัฒนธรรมได
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