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สวสัดี
ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่รักทุกท่าน กลับมาพบกัน

อีกครั้งก็หน้าร้อนเลยนะคะ หน้าหนาวที่เพิ่งผ่าน

ไป ถึงผูท้ีอ่าศยัในกรุงเทพฯ จะไม่ค่อยได้สมัผสักบัวนัหนาวๆ สักเท่าไร 

แต่กย็งัมวีนัทีใ่ห้เราได้รูส้กึเยน็สบายกนัในช่วงเช้ากบัช่วงค�า่อยูห่ลาย

วนัทเีดยีว บ้านผูเ้ขยีนนีป่ระหยดัค่าไฟฟ้าได้หลายเดอืนเลยค่ะ เพราะ

อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ตอนบน

พอพูดถึงค�าว่า “กรุงเทพฯ” ก็มักจะท�าให้นึกถึงใบหน้าฉงน

สงสัยของผู้เรียนภาษาไทยชาวญี่ปุ่นที่ตัวเองเคยสอนขึ้นมาบ่อยครั้ง 

เพราะมีชาวญ่ีปุ่นและชาวต่างชาติจ�านวนไม่น้อยที่เข้าใจว่าคนไทย

ก็เรียกชื่อเมืองหลวงของไทยแห่งนี้ว่า “Bangkok / แบงค็อก” หรือ 

“bankoku / บัง-โกะ-กุ” ในภาษาญี่ปุ่น เหมือนอย่างที่พวกเขาเรียก

กัน แต่พอเขาได้อยู่เมืองไทยสักพัก ได้เรียนภาษาไทย หรือได้พูดคุย

กบัคนไทย เขาจงึได้รู้ความจรงิว่าชือ่เมอืงหลวงของไทยทีค่นไทยเรยีก

กนัคอื “กรงุเทพฯ” แถมเวลาเขยีนยงัต้องเขยีนเครือ่งหมายไปยาลน้อย

อีกต่างหาก เพราะย่อมาจากชื่อเต็ม คือ กรุงเทพมหานคร ต่อไปนี ้

ผูเ้ขยีนขอน�าเสนอเรือ่งเกีย่วกบัชือ่เมอืงหลวงของเราและทีม่าของทัง้

ชื่อ “กรุงเทพฯ” และ “บางกอก” กันค่ะ

กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองหลวง และเป็นเมืองที่มีประชากร

มากท่ีสดุของประเทศไทย เป็นศนูย์กลางการปกครอง การศกึษา การ

ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

Krungthep หรือ
Bangkok?

คมนำคมขนส่ง กำรเงินกำรธนำคำร กำรพำณิชย์ กำรสื่อสำร และ

ควำมเจริญของประเทศ ตั้งอยู่บนสำมเหลี่ยมปำกแม่น�้ำเจ้ำพระยำ 

มีแม่น�้ำเจ้ำพระยำไหลผ่ำนและแบ่งเมืองออกเป็น ๒ ฝั่ง คือ ฝั่ง

พระนครและฝ ั ่งธนบุรี  โดยกรุงเทพมหำนครมีพื้นที่ทั้ งหมด 

๑,๕๖๘.๗๓๗ ตำรำงกิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีขนำดใหญ่เป็นอันดับ

ที่ ๖๘ ของประเทศ และใหญ่เป็นอันดับที่ ๗๓ ของโลก ในทำง

ประวตัศิำสตร์  กรงุเทพมหำนคร ได้รบักำรสถำปนำขึน้เป็นเมืองหลวง

ของประเทศเมื่อวันที่ ๒๑ เมษำยน พ.ศ. ๒๓๒๕ ในรัชสมัยของ

พระบำทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ำจุฬำโลก ด้วยทรงมีพระรำชด�ำริว่ำ 

กรุงธนบุรี เมืองหลวงเดิม ตั้งอยู่ในที่คับแคบ ไม่ต้องด้วยหลักพิชัย

สงครำม กรุงเทพมหำนครเกิดจำกกำรรวมจังหวัดพระนคร และ

จังหวัดธนบุรีเข้ำดัวยกัน โดยใช้ชื่อว่ำ “นครหลวงกรุงเทพธนบุรี” ใน

วนัที ่๒๑ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ตรงกบัสมยัรฐับำลของจอมพลถนอม 

กิตติขจร และต่อมำได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรุงเทพมหำนคร ในวันที่ ๑๓ 

ธันวำคม พ.ศ.๒๕๑๕ โดย ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพ ได้เขียนไว้ใน 

“ประวัติกำรก่อต้ังกรงุเทพมหำนคร” ตอนหนึง่ว่ำ เมือ่วันที ่21 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2514 ในระหว่ำงที่คณะปฏิวัติท�ำหน้ำที่บริหำรประเทศ ได้มี

ประกำศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่24 และ 25 ให้ปรบัปรงุระบบกำรปกครอง

จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี โดยสำระส�ำคัญของประกำศ 
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คณะปฏิวัติดังกล่ำว ให้รวมเอำจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี 

เข้ำด้วยกัน เป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี โดยยังคงรูปกำร

ปกครอง และกำรบริหำรรำชกำรส่วนภูมิภำคไว้ มีผู ้ว่ำรำชกำร

นครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรงำนผลของ

ประกำศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24 และ 25...

...เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติได้มีประกำศ

คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 335 ให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรปกครอง

นครหลวงกรุงเทพธนบุรีใหม่อีกครั้ง สำระส�ำคัญ คือ ให้รวมกิจกำร

ปกครองนครหลวงกรุงเทพธนบุรี องค์กำรบริหำรนครหลวงกรุงเทพ

ธนบรีุ เทศบำลนครหลวงกรงุเทพธนบรุ ีตลอดจนสขุำภบิำลต่ำงๆ ใน

เขตนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยกำรปกครองเดียวกัน คือ 

“กรุงเทพมหานคร”...

ส่วน “บำงกอก” ซึง่เป็นชือ่เดมิของกรงุเทพมหำนครทีเ่รยีกกนั

มำตัง้แต่สมยัอยธุยำนัน้ ยงัไม่มหีลกัฐำนแน่ชดัว่ำชือ่นีม้ทีีม่ำอย่ำงไร 

หนังสือเรื่อง ไทย หน่ึงในหนังสือชุด สวัสดีอำเซียน เขียนไว้ว่ำ  

คำดว่ำน่ำจะเป็นเพรำะในบริเวณนั้นเต็มไปด้วยต้นมะกอก หรือใน

อดีตมีกำรขุดคลองลัดในรัชสมัยของพระไชยรำชำธิรำชท�ำให้มีพื้นที่

เป็นเกำะ จึงเรียกพื้นที่ดังกล่ำวว่ำ บำงเกำะ ต่อมำชำวต่ำงชำติออก

เสียงได้ไม่ชัดจึงเพี้ยนเสียงเป็น บำงกอก ส่วน วิกิพีเดีย เรื่อง 

กรุงเทพมหำนคร กล่ำวว่ำ ที่มำของค�ำว่ำ “บำงกอก” นั้น มีข้อ

สันนิษฐำนว่ำอำจมำจำกกำรท่ีแม่น�้ำเจ้ำพระยำคดเคี้ยวไปมำ บำง

แห่งมีสภำพเป็นเกำะเป็นโคกจึงเรียกกันว่ำ “บำงเกำะ” หรือ “บำง

โคก” หรอืไม่กเ็ป็นเพรำะบรเิวณน้ีมีต้นมะกอกอยู่มำกจงึเรยีกว่ำ “บำง

มะกอก” โดยค�ำว่ำ “บำงมะกอก” มำจำกวัดอรุณ ซึ่งเป็นชื่อเดิมของ 

วัดดังกล่ำว และต่อมำกร่อนค�ำลงจึงเหลือแต่ค�ำว่ำ บำงกอก 

ศนูย์ข้อมลูกรงุเทพฯ ได้เขยีนทีม่ำของกำรใช้ค�ำว่ำ Bangkok 

ไว้ใน “บำงกอกเมือ่ก่อนจะเป็นกรงุรตันโกสนิทร์” ว่ำ ...ในแผนทีท่ะเล

และแผนที่ครั้งโบรำณที่ชำวต่ำงประเทศได้ท�ำไว้แต่สมัยกรุง

ศรอียธุยำปรำกฏต�ำแหน่งทีต่ัง้ของเมอืงธนบรุใีนชือ่ของบำงกอก โดย

สะกดว่ำ Bangkok, Bancoc, Bancok, Banckok, Bankoc, 

Banckock, Bangok, Bancocq, Bancock ก็มี... ส่วนค�ำว่ำ Bang-

kok ที่ใช้สะกดเป็นชื่อเมืองบำงกอกหรือกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน 

นำยขจร สุขพำนิช ได้ให้ควำมเห็นไว้ในบทควำมเรื่อง “บำงเกำะ- 

เกำะรัตนโกสินทร์” ว่ำ ปกติเป็นค�ำที่ฝ่ำยสังฆรำชผู้เป็นใหญ่ใน 

คริสต์ศำสนำที่กรุงศรีอยุธยำใช้เมื่อเขียนถึงบำงกอก ทุกครั้งที่ท่ำน

เขยีนรำยงำนไปยงัส�ำนกังำนใหญ่ทีก่รงุปำรสี และได้ใช้เรือ่ยมำจนถงึ

สมยักรงุรตันโกสินทร์ เมือ่พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหามงกฎุ

พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงพระอกัษรไปถงึพวกฝรัง่	กท็รงสะกดค�า

นีว่้า	Bangkok	ตามท่ีพวกสงัฆราชฝรัง่เศสใช้	จงึได้ใช้เป็นมาตรฐาน

ต่อมาจนปัจจุบัน…
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ค�ำว่ำ กรุงเทพมหำนคร แปลว่ำ “พระนครอันกว้ำงใหญ่ดุจ

เทพนคร” ชือ่ทำงกำรของกรงุเทพมหำนครเม่ือถอดเป็นอักษรโรมนั คอื 

“Krung Thep Maha Nakhon” แต่คนทั่วไปนิยมทับศัพท์ตำมชื่อที่ผู้

พูดภำษำอังกฤษเรียกเมืองน้ีว่ำ “Bangkok” ซึ่งมำจำกชื่อเดิมของ

กรุงเทพมหำนคร คือ “บำงกอก” 

กรุงเทพมหำนคร มำจำกชื่อเต็มว่ำ “กรุงเทพมหำนคร อมร

รตันโกสนิทร์ มหินทรำยธุยำ มหำดลิกภพ นพรตันรำชธำนบีรุรีมย์ อดุม

รำชนิเวศน์มหำสถำน อมรพิมำนอวตำรสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรม

ประสิทธิ์”

อกัษรโรมนั: “Krungthepmahanakhon Amonrattanakosin 

Mahintharayutthaya Mahadilokphop Noppharatratchathaniburi-

rom Udomratchaniwetmahasathan Amonphimanawatansathit 

Sakkathattiyawitsanukamprasit”

อักษร Katakana / คะตะกะนะ ในภำษำญี่ปุ่น: 

“クルンテープ・プラマハーナコーン・アモーンラッタナコーシ
ン・マヒンタラーユッタヤー・マハーディロックポップ・ノッパラット・
ラーチャタニーブリーロム・ウドムラーチャニウェートマハーサター
ン・アモーンピマーン・アワターンサティット・サッカタッティヤウィサ
ヌカムプラシット”

ซึ่งเป็นชื่อสถำนท่ีท่ียำวท่ีสุดในโลก และได้จดบันทึกไว้ใน 

กินเนสบุ๊ค เพรำะมีควำมยำวถึง ๑๖๙ ตัวอักษร มีควำมหมำยว่ำ 

“พระนครอนักว้ำงใหญ่ดจุเทพนคร เป็นทีส่ถติของพระแก้วมรกต เป็น

มหำนครที่ไม่มีใครรบชนะได้ มีควำมงำมอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็น

เมอืงหลวงทีบ่รบิรูณ์ด้วยแก้วเก้ำประกำร น่ำรืน่รมย์ยิง่ มพีระรำชนเิวศ

ใหญ่โตมำกมำย เป็นวิมำนเทพที่ประทับของพระรำชำผู้อวตำรลงมำ 

ซึ่งท้ำวสักกเทวรำชพระรำชทำนให้ พระวิษณุกรรมลงมำเนรมิตไว้”

แปลควำมเป็นภำษำองักฤษได้ว่ำ “City of angels, great city 

of immortals, magnificent city of the nine gems, seat of the king, 

city of royal palaces, home of gods incarnate, erected by Vis-

vakarman at Indra’s behest.”

แปลเปน็ภำษำญีปุ่น่ไดด้งันี ้“天使の偉大なる都、帝釈天の釈争

なき平和で偉大な輝かしき大地、九種の宝石のような心楽しき

王の都、多くの王宮に富み神が化身となって住みたまう、帝釈天

が建築の神ヴィシュカルマに命じて造りたまった神聖なる住釈”

ผูเ้ขยีนหวังว่ำเกรด็ควำมรูน้ีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้ำนทกุท่ำน

นะคะ ถึงจะไม่มีเพื่อนหรือคนรู ้จักชำวต่ำงชำติให้ได้ถ่ำยทอด 

อย่ำงน้อยเรำก็ยังสำมำรถน�ำไปบอกเล่ำให้ลูกหลำนของเรำฟังต่อได้ 

เพรำะนับเป็นประวัติศำสตร์ที่ส�ำคัญเรื่องหนึ่งของชำติไทยเรำเลย 

ล่ะค่ะ แล้วพบกันครำวหน้ำนะคะ สวัสดีค่ะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 

ฐำฏี โพธิ์น้อย.  ไทย.  (ชุด สวัสดีอำเซียน).  กรุงเทพฯ: นำนมีบุ๊คส์ 

พับลิเคชั่นส์, 2555.

วิกิพีเดีย: https://th.wikipedia.org/wiki/กรุงเทพมหำนคร

ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหำนคร

● บำงกอกเมื่อก่อนจะเป็นกรุงรัตนโกสินทร์: http://203. 

155.220.230/m.info/bangkokforyou/b_bangkok.html 

● ประวัติกำรก่อตั้งกรุงเทพมหำนคร: 

http://203.155.220.230/m.info/bmahistory/

สถำนเอกอัครรำชทูต ณ 

กรุงโตเกียว: http://www.thaiem-

bassy.jp/thailand/j-bangkok- 

name.htm

バンコクの正式名称

が長い理由とその意味は？覚

え方の歌がある？: http://ken-

damarider.com/591.html

แผนที่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 

ใน Du Royaume de Siam ของ 

ซีมง เดอ ลำ ลูแบร์


