คําชี้แจงของราชบัณฑิตยสถาน
เรื่อง กําหนดชือ่ ประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

เนื่องจากราชบัณฑิตยสถานพิจารณาเห็นวา ในปจจุบันมีเขตการปกครองเกิดขึ้นใหม บาง
ประเทศไดเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนชื่อ บางประเทศหรือบางเขตการปกครองไดยายที่ตั้ง หรือ
เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม ฉะนั้น เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และเพื่อใหการเขียนชื่อประเทศ
ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงเปนระเบียบเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานจึงเสนอใหคณะกรรมการ
จัดทําพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตรสากลพิจารณาปรับปรุงประกาศราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๓๙ เรื่อง กําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง เสียใหม
บัดนี้ คณะกรรมการดังกลาวไดพิจารณาปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว ราชบัณฑิตยสถานจึงได
เสนอใหคณะรัฐมนตรีประกาศใชเปนทางการ ดังสําเนาประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่ ๙
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๔ และประกาศราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่ง
นํามาตีพิมพไวในเลมนี้แลว
ในการพิจารณาปรับปรุงครั้งนี้ไดวางหลักเกณฑการจัดทําขึ้นดังตอไปนี้
๑. ชื่อประเทศไดใชชื่อที่เรียกกันอยูแพรหลายเปนปรกติ เชน Iran อิหราน Italy อิตาลี
และบอกชื่อเปนทางการตอไวขางหลัง โดยใชเครื่องหมายทวิภาค ( : ) คั่น เชน
Iran : Islamic Republic of Iran
อิหราน : สาธารณรัฐอิสลามอิหราน
Italy : Republic of Italy
อิตาลี : สาธารณรัฐอิตาลี
๒. ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง หรือเมืองหลวงที่มี ๒ ชื่อ หรือสะกดได ๒ อยาง
ไดเก็บไวทั้งคู โดยใชเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) คั่น ในชื่อภาษาตางประเทศ และใชเครื่องหมายจุลภาค ( ,
) คั่นในชื่อภาษาไทย เชน
Nuuk; Godthaab
นุก, กอตฮอบ
๓. ชื่อเขตการปกครองของประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบสหพันธรัฐ สมาพันธรัฐ และ
สหภาพ ไดรวมไวตอจากชื่อดินแดน ทั้งนี้ไดรวมชื่อเขตการปกครองของจีนและสหราชอาณาจักรไวดวย เพื่อ
ประโยชนทางดานวิชาการ

๒

๔. ชื่อเขตการปกครองและเมืองหลวงของจีน มีวิธีเขียนตามระบบทางการ (Pinyin)
แตกตางจากที่เคยใชอยูเดิม ไดเก็บไวทั้ง ๒ แบบ โดยชื่อแรกเปนระบบ Pinyin ชื่อหลังเปนระบบเดิม
เชน
Xian; Sian
ซีอาน
๕. ชื่อเขตการปกครองและเมืองหลวงของอินเดียที่เปนภาษาฮินดี ไดใหวิธีเขียนแบบภาษาฮิน
ดีไวดวย เชน
Patan; Patฺnā
ปฏนา
๖. ชื่อเขตการปกครองและเมืองหลวงของเยอรมนี ที่มีทั้งชื่อภาษาอังกฤษและเยอรมัน ไดเก็บ
ไวทั้ง ๒ อยาง โดยชื่อแรกเปนภาษาอังกฤษ ชื่อหลังเปนภาษาเยอรมัน เชน
Munich; München
มิวนิก, มึนเชิน
๗. สวนประกอบชื่อประเทศ ที่บอกลักษณะการปกครอง ใหใชภาษาไทย ดังนี้
Arab Republic
= สาธารณรัฐอาหรับ
City State
= นครรัฐ
Commonwealth
= เครือรัฐ
Confederation
= สมาพันธรัฐ
Cooperative Republic = สาธารณรัฐสหกรณ
Democratic People’s Republic;
People’ s Democratic Republic = สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชน
Democratic Republic
= สาธารณรัฐประชาธิปไตย
Democratic Socialist Republic
= สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
Dominion
= อาณาจักร
Federal Islamic Republic= สหพันธสาธารณรัฐอิสลาม
Federal Republic;
Federative Republic
= สหพันธสาธารณรัฐ
Grand Duchy; Principality
= ราชรัฐ
Independent State
= รัฐเอกราช

๓

Islamic Republic
= สาธารณรัฐอิสลาม
Kingdom
= ราชอาณาจักร
People’s Republic
= สาธารณรัฐประชาชน
Republic
= สาธารณรัฐ
Socialist Federal Republic
= สหพันธสาธารณรัฐสังคมนิยม
Socialist Republic
= สาธารณรัฐสังคมนิยม
State
= รัฐ
Sultanate
= รัฐสุลตาน
Union
= สหภาพ
United Republic
= สหสาธารณรัฐ
United States
= สหรัฐ
๘. ชื่อดินแดนที่สหประชาชาติยังไมรับรองวาเปนประเทศเอกราช ไดรวมไวตอจากชื่อประเทศ
และไดบอกสถานภาพของดินแดนนั้น ๆ ไวดวย
๙. ตัวสะกดชื่อภูมิศาสตรตาง ๆ ที่เปนภาษาอังกฤษไดถอดอักษรตามหลักเกณฑทับศัพท
ภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน และตามการออกเสียงที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
Merriam Webster’s Geographical Dictionary สวนชื่อที่เปนภาษาอื่นนอกจาก
ภาษาอังกฤษ ไดถอดอักษรตามหลักเกณฑการทับศัพทภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยของราชบัณฑิตยสถาน
โดยไดสอบทานกับการอานออกเสียงของบางประเทศเพื่อใหสมบูรณยิ่งขึ้น
๑๐. ประเทศอารเมเนีย, อารเซอรไบจาน, จอรเจีย และตุรกี จัดเปนประเทศที่อยูในทวีปเอเชีย
เนื่องจากเปนการจัดแบงกลุมประเทศตามสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร แตหากแบงตามองคการสหประชาชาติ ซึ่ง
แบงกลุมประเทศตามสภาพเศรษฐกิจและการเมือง อาจถือไดวาประเทศตาง ๆ ดังกลาวเปนประเทศที่อยูใน
ทวีปยุโรป

๔

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง กําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ดวยราชบัณฑิตยสถานเสนอวา ในปจจุบันมีเขตการปกครองเกิดขึ้นใหม บางประเทศไดเปลี่ยนระบอบการ
ปกครองและเปลี่ยนชื่อ บางประเทศหรือบางเขตการปกครองไดยายที่ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม ฉะนั้น
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และเพื่อใหการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมือง
หลวง เปนระเบียบเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานจึงไดจัดทําประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กําหนดชือ่ ประเทศ
ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ขึ้นใหม และขอใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับลงวันที่
๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ เรื่อง กําหนด
ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง แลวใชประกาศราชบัณฑิตยสถานวาดวยเรื่องเดียวกันนี้
ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ แทน
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลว เห็นชอบดวย จึงลงมติใหยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี
และประกาศราชบัณฑิตยสถานฉบับดังกลาวขางตน และใหใชประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กําหนดชื่อ
ประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ฉบับลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งได
ปรับปรุงขึ้นใหมแทนประกาศฉบับเดิม ทั้งนี้ ตั้งแตวันถัดจากวันที่ประกาศนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

๙

พันตํารวจโท

พฤศจิกายน

พ.ศ.

๒๕๔๔

ทักษิณ ชินวัตร

(ทักษิณ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

๕

ประกาศราชบัณฑิตยสถาน
เรื่อง กําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

โดยที่ในปจจุบันมีเขตการปกครองเกิดขึ้นใหม บางประเทศไดเปลี่ยนระบอบการปกครองและ
เปลี่ยนชื่อ บางประเทศหรือบางเขตการปกครองไดยายที่ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม ฉะนั้น เพื่อให
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน และเพื่อใหการเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง
เปนระเบียบเดียวกัน ราชบัณฑิตยสถานโดยคณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตรสากล พรอมดวย
ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศจึงไดพิจารณาแกไขปรับปรุงประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กําหนดชื่อ
ประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวงขึ้นใหม
บัดนี้ คณะกรรมการจัดทําพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตรสากล พรอมดวยผูแทนจากกระทรวงการ
ตางประเทศไดพิจารณาแกไขปรับปรุงประกาศดังกลาวแลว จึงใหยกเลิกประกาศราชบัณฑิตยสถาน ฉบับลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ แลวใชกําหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง ดังแนบ
ทายประกาศนี้แทน จึงประกาศใหทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔
ประเสริฐ ณ นคร

(ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร)
นายกราชบัณฑิตยสถาน

