วิเคราะห์ โครงสร้ างนามสกุลพระราชทาน
ราตรี โพธิ์เต็ง
ครู วทิ ยฐานะชํานาญการพิเศษ
วันนี้หลังจากได้อ่าน
“นามสกุลพระราชทาน ” 6,432 นามสกุลของพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รวบรวมโดย เทพ สุนทรศารทูล ก็อดที่จะถ่ายทอดพระอัจฉริ ยภาพทางภาษาสู่
คนไทยทั้งปวงไม่ได้
อันเนื่องมากจากพระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึ่งโปรดให้มีการจด
ทะเบียนคนเกิดคนตายและการสมรส หรื อที่ในสมัยนี้เรี ยกว่างานทะเบียนราษฎร์ ทําให้เกิดความ
จําเป็ นที่จะต้องมีการสอบสวนตําหนิรูปพรรณสัณฐานบุคคลและบิดามารดาของบางคนก็มีชื่อซํ้า
กันอีก ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่คนเดียวกัน ด้วยเหตุน้ ีพระองค์ท่านจึงมีพระราชดําริ ที่จะให้ทุกคนมีชื่อสกุล
ใช้เสียก่อน
การดําเนินการเพือ่ ให้มีนามสกุลใช้อย่างถ้วนหน้าในระยะแรก ๆ ออกมาในรู ปของการร่ าง
พระราชบัญญัตินามสกุลซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ โดยกําหนดให้
เสนาบดีผเู ้ ป็ นเจ้ากระทรวงบังคับการในท้องที่อาํ เภอทั้งในกรุ งและหัวเมืองมีหน้าที่คิดชื่อสกุล และ
หัวหน้าครอบครัวทุกครัวเรื อนก็ตอ้ งเลือกนามสกุลใดนามสกุลหนึ่ง และให้จดทะเบียนชื่อสกุลนั้น
ไว้ที่วา่ การอําเภอท้องที่ แต่ การขนานนามสกุลก็มีข้อจากัดดังต่ อไปนี้
ประการแรกต้องไม่พอ้ งกับพระนามพระบรมวงศานุวงศ์ และผูท้ รงอิสริ ยยศฐานันดรศักดิ์
ตั้งแต่พระองค์เจ้าขึ้นไป ต้องไม่เป็ นชื่อที่คล้ายคลึงกับราชทินนาม (ตําแหน่ง ยศและบรรดาศักดิ์)
ของผูใ้ ด ต้องไม่มีความหมายหยาบคาย ต้องไม่ให้ซ้ าํ กับชื่อสกุลที่ใช้อยูแ่ ล้วในวันประกาศใช้
พระราชบัญญัติน้ ีหรื อซํ้ากับชื่อที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในแขวงอําเภอท้องที่เดียวกันหรื อในแขวง
อําเภอท้องที่ติดกันเพราะจะทําให้เกิดปั ญหาชื่อสกุลซํ้ากันในภายหลัง และต้องไม่เขียนเกินกว่า 10
อักษร
ผลจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติขนานนามสกุล จึงทําให้มีผขู ้ อพระราชทาน
นามสกุลอีกเป็ นจํานวนมาก จึงโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสกุลให้แก่ผกู ้ ราบบังคมทูลพระกรุ ณา
ในปี 2456 ดังนี้

*ผูเ้ ขียน นางราตรี โพธิ์เต็ง อ.บ. , อ.ม. (ภาษาไทย)

1. สุขมุ พระราชทานแก่เจ้าพระยายมราช (ปั้ น) เสนาบดีกระทรวงนครบาล และ มรว.
เปี ย เสนาบดีกระทรวงธรรมการ
2. มาลากุล พระราชทานแก่พระยาอนุรักษ์ราชมณเทียร (มรว.ปุ้ ม) เสนาบดีกรมวัง
3. พึ่งบุญ พระราชทานแก่พระยา ประสิทธิ์ศุภการ (มล.เฟื้ อ) จางวางมหาดเล็กห้องพระ
บรรทม
4. ณ มหาไชย พระราชทานแก่พระยาเทพทวราวดี (สาย) อธิบดีกรมมหาดเล็ก และพระ
ยาบุรุณรัตนราชพัลลภ (นพ) อธิบดีกรมชาวที่
5. ไกรฤกษ์ พระราชทานแก่พระยาจักรปาณี ศรี ศีลวิสุทธิ์ (ลออ) กรมการศาลฏีกา
ในปี ต่อมาทรงพระราชทานชื่อสกุลให้แก่ผขู ้ อพระราชทานเป็ นจํานวนมาก ผูเ้ ขียนได้
วิเคราะห์โครงสร้างนามสกุลพระราชทาน ซึ่งพอสรุ ปได้ 7 วิธี ดังนี้
1. โครงสร้างนามสกุล จากการนําคําบาลีสนั สกฤตที่มีความหมายตรงหรื อใกล้เคียงกับชื่อ
บรรพบุรุษ ซึ่งอาจจะเป็ นคนเดียวหรื องสองคน โดยมากจะให้ความสําคัญกับฝ่ ายชาย เช่น
กนกมณี มาจาก ปู่ ชื่อทอง บิดาชื่อมณี (กนก
=ทอง)
กนกะรัตน์
“ ปู่ ทวดชื่อ ทองแก้ว (กนก
=ทอง, รัตน=แก้ว)
มณี รมย์
“ ปู่ ชื่อแก้ว บิดาชื่อชื่น (มณี
=แก้ว, หินมีค่า;รมย์=พอใจ)
โบราณานนท์
“ ทวดชื่อเก่า(โบราณ
=เก่า, นนท=ความยินดี, ความรื่ นเริ ง)
มหากนก
“ ปู่ ชื่อโต มารดาชื่อทอง (มห
=ใหญ่;โต, กนก=ทอง)
รชตะนันทน์
“ ทอดชื่อเงิน (รชตะ
=เงิน, นนทนา=ความยินดี, ความ
รื่ นเริ ง)
รักตะผลิต
“ นักเรี ยนแพทย์เสือป่ า ผล ปู่ ชื่อแดง (รักตะ
=สี แดง,
ผลิน=ผล)
2. โครงสร้างนามสกุล จากการแปลงรู ปคําของชื่อของบรรพบุรุษให้มีรูปหรื อเสียงคล้าย
กับคําบาลีสนั สกฤต เช่น
กงกะนันทน์ มาจาก ปู่ ชื่อก๋ ง
(ก๋ ง เสียงคล้าย กง)
กะราลัย
“ ทวดชื่อกร ปู่ ชื่อไล้
(ไล้ เสียงคล้าย ลัย)
ภานันทน์
“ ปู่ ชื่อพา
(พา เสียงเดียวกับ ภา)
ศตะกูรมะ
“ ขุนพยัตพยูนการ (เต่า) บุตรนายสด (กูรมะ
=เต่า)
กวยะปาณิ ก
“ ปู่ ชื่อกุ่ย บิดาชื่อปาณิ ก
มนาศัย
“ ทวดชื่อใจ ปู่ ชื่อใส (มนะ
=ใจ, ใส เสียงเดียวกับ ศัย)
ปุณโณฑก
“ ปู่ ชื่อจีนปุ๊ น ทวดชื่อจีนจุย๊ (ปุณณ
=เต็ม, อุทก (จุย๊ )=นํ้า)
3. โครงสร้างนามสกุลจากการนําชื่อบรรพบุรุษรวมกับคําบาลีสนั สกฤตที่มีความหมายตรง
กับลักษณะงานที่ทาํ หรื ออาชีพ เช่น

กรวาทิน มาจาก มหาดเล็กวิเศษ(กร) กรมมหรสพ(วาทิน
= คนเล่นดนตรี )
กรเวช
“ ขุนบรรจงโรคารักษ์ (กร) แพทย์ประจําจังหวัดชลบุรี
เปรมเกษตริ น
“ บิดาชื่อเปรม มีอาชีพเป็ นชาวนา
4. โครงสร้างนามสกุลจากการนําคําบาลีสนั สกฤตที่มีความหมายกับชื่อบรรพบุรุษและ
ลักษณะงานที่ทาํ หรื ออาชีพ เช่น
กมลวาทิน มาจาก ขุนสรรเพลงสรวง (บัว) กรมมหรสพ
(กมล
=ดอกบัว, วาทิน = คนเล่นดนตรี )
กนกนาวิน
“ นายเรื อโททอง กระทรวงทหารเรื อ
(กนก
=ทอง, นาวิน = ทหารเรื อ)
ภานุวณิ ช
“ บิดาชื่อแสง เป็ นพ่อค้า
(ภานุ
=แสงสว่าง, วาณิ ช=พ่อค้า)
ภัทรนาวิน
“ นายเรื อโทเฮง กระทรวงทหารเรื อ
(เฮง แปลว่า ดี เช่นเดียวกับ ภัทร)
ปุณณะเวส
“ บิดาชื่ออิ่ม เป็ นพ่อค้า (ปุณณ
=เต็ม, เวส=พ่อค้า)
5. โครงสร้างนามสกุลจากการตัดส่วนของราชทินนามมาเป็ นนามสกุล เช่น
กมลาศน์ ณ กรุ งเทพ มาจาก พระองค์เจ้ากมลาศน์เลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์
สโมสร
สุขมุ
“ พระยาสุขมุ นัยวินิต (เจ้าพระยายมราช)
มาลากุล
“ เจ้าฟ้ ามหามาลา หรื อสมเด็จเจ้าฟ้ ากรมพระยาบําราบ
ปรปั กษ์
ภักดีกุล
“ ปู่ มีราชทินนามพระภักดีภูธร บิดามีราชทินนามพระยา
ภักดีภูธร
พรหมายน
“ ปู่ และบิดาเป็ นที่พระพรหมประสามศิลป์
6. โครงสร้างนามสกุลที่ต้งั ตามภูมิลาํ เนาเดิม
เลาหะคามิน มาจาก ภูมิลาํ เนาเดิมอยูท่ ี่บา้ นเลา
แขวงเมืองราชบุรี
(คาม, คามิน หมู่บา้ น)
พลิคามิน
“ ภูมิลาํ เนาเดิมอยูท่ ี่บางพลี
พรหมสาขา ณ สกลนคร
“ ผูข้ อเป็ นผูว้ า่ ราชการเมืองสกลนคร ทวดชื่อพรหม ปู่ ชื่อ
กิ่ง (สาขา มาจาก คําซ้อน กิ่งก้านสาขา)
โพธารามิก
“ ภูมิลาํ เนาเดิมอยูท่ ี่อาํ เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ผิรังคะเปาระ
“ ขุนประทานเวชกรรม ซี .เย. แฟรงฟอด (Frank=ผิรังคะ)

นามสกุลที่ต้งั ตามภูมิลาํ เนาเดิมมีมากมาย เช่น ณ นคร, ณ บางช้าง, ณ ป้ อมเพชร, ณ
พัทลุง, ณ มหาไชย, ณ สงขลา, ณ เชียงใหม่, ณ จัมปาศักดิ์, ณ ตะกัว่ ทุ่ง, ณ ถลาง
7. โครงสร้างนามสกุลที่ต้งั ตามฉายาตอนบวช เช่น
โหตรจิตร มาจาก ฉายาตอนบวชของขุนสาธกธนการว่า จิตต์สาโร
วรรณโกวิท
“ ฉายาตอนบวชของพระยานรราชจํานงว่า โกวิโท
นามสกุลพระราชทานแสดงให้เห็นพระอัจฉริ ยะภาพในการใช้ภาษาไทยของ
พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นอย่างมาก นอกจากนี้ยงั ช่วยให้ลูกหลานได้เห็นร่ องรอย
ของบรรพบุรุษและความเป็ นมาของนามสกุลของตนเองได้
ถึงแม้วา่ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั จะพระราชทานนามสกุลให้แก่ราษฎรเป็ น
จํานวนมาก แต่ก็ยงั มีการเลื่อนใช้พระราชบัญญัตินามสกุลถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกเลื่อนจากวันที่ 1
กรกฎาคม 2456 เป็ น 1 เมษายน 2457 และเลื่อนครั้งที่ 2 จากวันที่ 1 เมษายน 2457 เป็ นวันที่
1 เมษายน ของปี ถัดไป นับจากนั้นมา คนไทยก็มีนามสกุลใช้กนั อย่างถ้วนหน้า นับเป็ นพระ
มหากรุ ณาธิคุณต่อคนไทยอย่างใหญ่หลวงที่ทรงมีพระราชดําริ ให้คนไทยใช้นามสกุล มิฉะนั้น เมื่อ
เราจะแนะนําตัวให้ใครรู ้จกั คงต้องบอกว่า เราเป็ นลูกครู มนั่ แม่ทาํ สวน ปู่ รับจ้างตัดผม ย่าขาย
ก๋ วยเตี๋ยวเรื อในคลองดําเนิน ตาเผาถ่านกับต้มเหล้าเถื่อน ยายทํานาอยูท่ างนํ้าเปรี้ ยวเป็ นแน่
---------------------------------

