๙.๑ ใบความรู้ เกี- ยวกั บคํ าราชาศั พท์ และประโยชน์ ของการศึ กษาคํ าราชาศั พท์
คํ าราชาศั พท์ แปลตามรู ปคํ าแล้ ว หมายถึ ง ถ้ อยคํ าสํ าหรั บพระราชา แต่ ตามหลั กภาษาไทย
หมายถึ ง คํ าที, ใช้ ให้ เหมาะสมกั บบุ คคล ดั งนี:
๑. คํ าศั พท์ ที*ใช้ สําหรั บพระมหากษั ตริ ย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์
๒. คํ าศั พท์ ที*ใช้ สําหรั บพระภิ กษุ สงฆ์
๓. คํ าศั พท์ ที*ใช้ สําหรั บสุ ภาพชน
สาเหตุ ที)ภาษาไทยมี การใช้ คําราชาศั พท์ เพราะคนไทยยึ ดถื อวัฒนธรรมเกี) ยวกั บระบบอาวุ โส
มี ความเคารพเกรงใจผู้ ที1สูงศั กดิ7 ด้ วยชาติ กําเนิ ด อายุ และตํ าแหน่ งหน้ าที1
ซึ# งจะแสดงออกมาโดยการใช้ ภาษาที# มีระเบี ยบ แบบแผนเป็ นพิ เศษสํ าหรั บบุ คคลต่ างฐานะกั น
ประโยชน์ ของการศึ กษาคํ าราชาศั พท์
๑. ทํ าให้ สามารถใช้ ภาษาได้ อย่ างถู กต้ อง และเหมาะสมกั บระดั บของบุ คคลที# สื#อสารด้ วย
๒. ทํ าให้ สามารถอ่ านและฟั งข้ อความที8 มีการใช้ คําราชาศั พท์ ได้ เข้ าใจ
๓. เป็ นเครื( องฝึ กอบรมจิ ตใจผู้ ใช้ และผู้ ศึกษา
ให้ เป็ นบุ คคลที. รู้จักใช้ ภาษาได้ อย่ างประณี ตงดงาม
๔. ทํ าให้ บุคคลผู้ น/ ั นได้ รู้ความหมายของคํ าศั พท์ อย่ างกว้ างขวางลึ กซึ/ ง
และทํ าให้ สามารถศึ กษาวรรณคดี เก่ าได้ อย่ างเข้ าใจ

๙.๒ ใบความรู้ เรื, อง คํ าราชาศั พท์ ที, ใช้ สํ าหรั บพระมหากษั ตริ ย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์
คํ าราชาศั พท์ ที, ใช้ สํ าหรั บพระมหากษั ตริ ย์ และพระบรมวงศานุ วงศ์ แบ่ งออกได้ เป็ น ๓ ประเภทใหญ่
ๆ ดั งนี'
๑. คํ านามราชาศั พท์
- ใช้ คําว่ า พระบรมราช นํ าหน้ าคํ าสามั ญสํ าหรั บพระเจ้ าแผ่ นดิ น
โดยเฉพาะในกรณี ที0 ต้องการเชิ ดชู พระเกี ยรติ ยศ และพระราชอํ านาจ เช่ น
พระบรมราชู ปถั มภ์ หมายถึ ง การช่ วยเหลื อ
พระบรมราโชวาท หมายถึ ง คํ าสอน
- ใช้ คําว่ า พระบรม นํ าหน้ าคํ าเพื* อเชิ ดชู พระราชอิ สริ ยยศ
และใช้ เฉพาะพระมหากษั ตริ ย์ เช่ น
พระบรมมหาราชวัง หมายถึ ง วังหลวง
พระบรมฉายาลั กษณ์ หมายถึ ง ภาพถ่ าย
- ใช้ คําว่ า พระราช
นํ าหน้ าคํ าที) สําคั ญรองลงมาจากพระบรมเป็ นคํ าที) ใช้ เฉพาะพระมหากษั ตริ ย์
และสมเด็ จพระบรมราชิ นี เช่ น
พระราชวัง
หมายถึ ง วังที, ไม่ ใช่ วังหลวง
พระราชดํ ารั ส หมายถึ ง คํ าพู ด
- ใช้ คําว่ า พระ นํ าหน้ าคํ าสามั ญที- ใช้ สําหรั บพระมหากษั ตริ ย์
และพระราชวงศ์ เพื. อให้ แตกต่ างกั บสามั ญชน เช่ น
พระสหาย หมายถึ ง เพื. อน
พระหั ตถ์ หมายถึ ง มื อ
- ใช้ คําว่ า พระที& นั& ง นํ าหน้ าคํ าที) เป็ นที) ประทั บของพระมหากษั ตริ ย์ และมี เศวตฉั ตร
เช่ น พระที* นั*งจั กรี มหาปราสาท พระที/ นั/งอมริ นทรวิ นิจฉั ย พระที/ นั/งวิ มานเมฆ
พระที& นั&งมั งคลาภิ เษก นอกจากนี5 ยังใช้ คําว่ าพระที& นั&งตามหลั งคํ านามทั& วไป
เพื$ อแสดงว่ าเป็ นของที$ เกี$ ยวกั บพระมหากษั ตริ ย์ เช่ น ช้ างพระที$ นั$ง เรื อพระที$ นั$ง รถพระที$ นั$ง เป็ นต้ น
- ใช้ คําว่ า ต้ น หรื อ หลวง ประกอบท้ ายคํ านามทั5 วไป
เพื$ อแสดงว่ าเป็ นของเกี$ ยวกั บพระมหากษั ตริ ย์ เช่ น เครื$ องต้ น ประพาสต้ น พระแสงปื นต้ น เรื อหลวง
รถยนต์ หลวง เป็ นต้ น

ตั วอย่ างคํ านาม ราชาศั พท์
คํ าสามั ญ
คํ าราชาศั พท์
ผม
พระเกศา
คาง
พระหนุ
เอว
บั# นพระองค์
มื อ
พระหั ตถ์
ตุ ้ มหู
พระกุ ณฑล
เสื$ อ
ฉลองพระองค์
เตี ยงนอน
พระแท่ นบรรทม
รองเท้ า
ฉลองพระบาท (พระมหากษั ตริ ย์ ),รองพระบาท (พระบรมวงศานุ วงศ์ )
แว่ นตา
ฉลองพระเนตร
ถุ งมื อ
ถุ งพระหั ตถ์
๒.คํ ากริ ยาราชาศั พท์
คํ ากริ ยาราชาศั พท์ แบ่ งออกได้ เป็ น ๓ ประเภทคื อ
๑. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที/ใช้ คําว่ า “ทรง” นํ าหน้ าคํ าสามั ญ
๒. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที/ใช้ คําว่ า “ทรง” นํ าหน้ าคํ านามราชาศั พท์
๓. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที/เป็ นคํ าราชาศั พท์ อยู่ ในตั วแล้ ว
๑. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที/ใช้ คําว่ า “ทรง” นํ าหน้ าคํ าสามั ญ ดั งนี&
คํ าสามั ญ
ขี# ม้า
ห่ วงใย
ยิ งปื น
จาม
ถื อ
จั บ
ทราบ

คํ าราชาศั พท์
ทรงม้ า
ทรงห่ วงใย
ทรงปื น
ทรงจาม
ทรงถื อ
ทรงจั บ
ทรงทราบ

๒. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที/ใช้ คําว่ า “ทรง” นํ าหน้ าคํ านามราชาศั พท์ ดังนี2
คํ าสามั ญ
คํ าราชาศั พท์
เมตตา
ทรงพระเมตตา
ฝั น
ทรงพระสุ บิ น
กรุ ณา
ทรงพระกรุ ณา
ป่ วย
ทรงพระประชวร (สํ าหรั บพระมหากษั ตริ ย์ )
แต่ ง, ประพั นธ์
ทรงพระราชนิ พนธ์

๓. คํ ากริ ยาราชาศั พท์ ที,เป็ นคํ าราชาศั พท์ อยู่ ในตั วแล้ ว ดั งนี&
คํ าสามั ญ
คํ าราชาศั พท์
โกรธ
กริ$ ว
พู ด
ตรั ส
ป่ วย
ประชวร (พระบรมวงศานุ วงศ์ )
นอน
บรรทม
ให้
พระราชทาน
ไป
เสด็ จพระราชดํ าเนิ น
กิ น
เสวย
ดู
ทอดพระเนตร
ชอบ
โปรด
อาบนํ& า
สรงนํ& า
เกิ ด
พระราชสมภพ
เดิ นทาง
เสด็ จพระราชดํ าเนิ น
ตาย
สวรรคต
๓. คํ าสรรพนามราชาศั พท์ เป็ นคํ าราชาศั พท์ ที0ใช้ เฉพาะบุ รุษสรรพนาม คื อ
คํ าสรรพนามที+ ใช้ ในการพู ดติ ดต่ อสื+ อสารกั น ซึ+ งแบ่ งออกได้ ดั งนี>
คํ าราชาศั พท์

ผู้ ใช้
ใช้ กั บ
สรรพนามราชาศั พท์ ที- ใช้ แทนชื- อผู้ พู ด (บุ รุ ษที- ๑)
ข้ าพระพุ ทธเจ้ า
บุ คคลธรรมดา
พระมหากษั ตริ ย์ หรื อพระราชวงศ์ ช4 ั นสู ง
อาตมภาพ
ภิ กษุ -สามเณร
พระมหากษั ตริ ย์ พระราชวงศ์ ทั3วไป
สรรพนามราชาศั พท์ ที- ใช้ แทนผู้ พู ดด้ วย (บุ รุ ษที- ๒)
ใต้ ฝ่าละอองธุ ลีพระบาท พระราชวงศ์ ทั,วไปและบุ คคลธรรมดา พระมหากษั ตริ ย์
มหาบพิ ตร
ภิ กษุ -สามเณร
พระมหากษั ตริ ย์ และพระราชวงศ์ ทั5วไป
สรรพนามราชาศั พท์ ที- ใช้ แทนผู้ ถู กพู ดถึ ง (บุ รุ ษที- ๓)
พระองค์
พระราชวงศ์ ทั,วไปและบุ คคลธรรมดา พระมหากษั ตริ ย์ และพระราชวงศ์ ช4 ั นสู ง

หลั กเกณฑ์ ในการใช้ คํ าราชาศั พท์ มี ดั งนี8
๑. คํ ากริ ยาใดที, เป็ นคํ าราชาศั พท์ อยู่ แล้ ว เช่ นคํ าว่ า เสด็ จ เสวย ตรั ส ไม่ ควรใช้ คําว่ า “ทรง”
นํ าหน้ าอี ก
แต่ ถ้าคํ ากริ ยานั/ นเป็ นคํ าสามั ญ เช่ น ถื อ จั บ วาด
เมื$ อจะทํ าให้ เป็ นคํ ากริ ยาราชาศั พท์ ให้ ใช้ คําว่ า “ทรง” นํ าหน้ าได้ เช่ น ทรงถื อ ทรงจั บ ทรงวาด
๒. การใช้ คําว่ า “ ถวายการต้ อนรั บ “ “ถวายความจงรั กภั กดี ” ต้ องใช้ คําว่ า “เฝ้ ารั บเสด็ จ”
หรื อ “รั บเสด็ จ” ถึ งจะถู กต้ อง
๓. การใช้ คําว่ า “พระบรม” นํ าหน้ านั' น
ให้ ใช้ เฉพาะคํ าที. ใช้ กับพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัวเท่ านั> น สํ าหรั บสมเด็ จพระบรมราชิ นีนาถ
ให้ ใช้ คําว่ า “พระ” เช่ น
พระบรมราโชวาท ใช้ กับ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว
พระราโชวาท
ใช้ กับ สมเด็ จพระบรมราชิ นีนาถ
๔. การใช้ คําว่ า “พระราช” หรื อ “พระ” นํ าหน้ า
ให้ ถือหลั กว่ าใช้ เฉพาะพระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หัว และสมเด็ จพระนางเจ้ าพระบรมราชิ นีนาถ คํ าว่ า
“พระ”มั กนํ าหน้ าคํ าที, เป็ นคํ าเรี ยกอวัยวะ เช่ น คํ าว่ า พระหั ตถ์ พระพั กตร์

