


ความหมายของค าราชาศัพท ์

• คือ ค าสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบคุคลต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็น 
• วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยที่ให้ความเคารพนับถือกันตามชั้นหรือฐานะ 
• แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ 
• ๑.พระมหากษัตริย์ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
• ๒.พระบรมวงศานุวงศ์ (พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ)์ 
• ๓.พระภิกษุสงฆ์ 
• ๔.ขุนนาง ข้าราชการ 
• ๕.สุภาพชน 
•  

 



๑.พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินี 

• ใช้ค าราชาศัพท์ชั้นสูงสุดเสมอกัน ยกเว้นค าว่า “พระบรม”  ใช้กับ
พระมหากษัตริย์พระองค์เดียว 

 

 

 

 

 

 



๒.พระบรมวงศานุวงศ ์

 

 
มี ๒ ระดับ คือ 

      พระบรมวงศ์ (เจ้าชั้นสูง) 

      พระอนุวงศ์ (เจ้าชั้นรอง) 



พระบรมวงศ์ (เจ้าชั้นสูง)ในปัจจุบัน  ได้แก่ 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหา
วชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  

 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
   สยามบรมราชกุมาร ี



พระอนุวงศ์ (เจ้าชั้นรอง) ได้แก่ 

• สมเด็จเจ้าฟ้า 
 
 

• พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้า 
 
 
 

• หม่อมเจ้า 
 



๓. พระภิกษุสงฆ ์

• สมเด็จพระสังฆราชเจา้ 

• สมเด็จพระสังฆราช 

• สมเด็จพระราชาคณะ 

• พระราชาคณะ 

• พระครู    

• พระสงฆ์ทั่วไป 

 



๔.ข้าราชการและขุนนาง 

• ประธานองคมนตรี 

• นายกรัฐมนตรี 

• ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

• องคมนตร ี

• รองนายกรัฐมนตร ี

 

• รัฐมนตร ี

• รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

• ปลัดกระทรวง 

• อธิบดี  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

• สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สุภาพชน
และบุคคลทั่วไป 



๕. สุภาพชน 



การใช้ค าราชาศัพท์ที่ควรทราบ 



การใช้ค าราชาศัพท์ที่ควรทราบ 
๑. การใช้นามราชาศัพท ์

 

พระบรม พระราช พระ 



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบรม 

พระราช 

พระ 

-พระบรมราโชวาท 
-พระบรมราชโองการ 
-พระบรมเดชานุภาพ 

-พระราชด ารัส 
-พระราชด าริ 
-พระราชประสงค ์

-พระบาท  
-พระหัตถ์ 
-พระมาลา 



พระราชิน ี

พระบรม 

พระราช 

พระ 

-ไม่ใช้ 

-พระราชเสาวนีย์ 
-พระราชหฤทัย 
-พระราชสมภพ 

-พระนามาภิไธย 
-พระชนมายุ 
-พระเนตร 





พระอนุวงศ์ 

(เจ้าชั้นรองทุกพระองค์) 

พระ 



๒. การใช้กริยาราชาศัพท์ค าว่า “ทรง” 

๑. น าหน้ากริยาสามญั เช่น  ทรงจับ  ทรงถือ  ทรงสั่งสอน  ทรงยินดี   
ทรงรับ  ทรงกรุณา  ทรงเมตตา  เป็นต้น 

๒. น าหน้ากริยาราชาศัพท์  เช่น  ทรงพระประชวร  ทรงพระสรวล  ทรง
พระกรุณา  ทรงพระอักษร  ทรงพระราชสมภพ  เป็นต้น 

๓. น าหน้าค านามสามัญเพื่อให้กลายเป็นกริยา  เช่น ทรงรถ  ทรงม้า  

        ทรงปืน  ทรงศีล  ทรงกีฬา  ทรงดนตรี  เป็นต้น 



หมายเหตุ 

• →ค ากริยา เป็น กับ มี  ถ้าน าหน้าค าราชาศัพท์อยู่แล้วจะไม่ใช้ ทรง น า 
• เช่น เป็นพระราชโอรส  เป็นพระราชธิดา  มีพระราชด ารัส  เป็นต้น แต่ถ้า

ค าที่ตามหลังเป็นค าสามัญ ใช้ ทรง น าได้ เช่น ทรงเป็นผู้น า  ทรงเป็น
ดวงใจไทยทั้งชาติ  ทรงอยู่เบื้องหลังการถ่ายท าสารคดีชุดนี้  เป็นต้น 

• →ค าที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว ไม่ใช้ทรงน าหน้า เช่น เสด็จ  เสวย 
โปรด ประทับ เป็นต้น 

• →ค าว่า  ไป  มา  กลับ  เข้า  ออก  ขึ้น  ลง  จะใช้ค าว่า เสด็จ น าหน้า  
เช่น เสด็จพระราชด าเนินกลับ  เสด็จออกจากโรงพยาบาลศิริราช 



๓. การใช้กริยาราชาศัพท์ค าว่า  “เกิด  ตาย  ให้” 



๔. การใช้ค าสรรพนามราชาศัพท ์

• คือ ค าที่ใช้แทนชื่อซึ่งต้องใช้ให้เหมาะกบัระดับชั้นของบุคคล  ดังนี้ 

 
เมื่อพูดกับ แทนตนเอง แทนผู้ที่พูดด้วย 

พระเจ้าอยู่หัว  พระราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช 
สมเด็จพระเทพฯ 

ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ใต้ฝ่าละอองพระบาท 
 

สมเด็จเจ้าฟ้าพระบรมวงศ์ 
ชั้นพระองค์เจ้า 

ข้าพระพุทธเจ้า 
 

ใต้ฝ่าพระบาท 
 

พระเจ้าวงวงศ์เธอ (ชาย)    เกล้ากระหม่อม 
(หญิง)  เกล้ากระหม่อมฉัน 

ฝ่าพระบาท 



๔. การใช้ค าสรรพนามราชาศัพท์ (ต่อ) 
เม่ือพูดกับ แทนตนเอง แทนผู้ที่พูดด้วย 

พระอนุวงศ์ช้ันหม่อมเจ้า (ชาย) กระหม่อม 
(หญิง) หม่อมฉัน 

ฝ่าพระบาท 

สมเด็จพระสังฆราช (ชาย) เกล้ากระหม่อม 
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน 

ฝ่าพระบาท 

สมเด็จพระราชาคณะ (ชาย) กระผม 
(หญิง) ดิฉัน 

พระคุณเจ้า 

พระสงฆ์ทั่วไป (ชาย) กระผม  ผม 
(หญิง) ดิฉัน 

พระคุณท่าน   ท่าน 

ผู้ควรเคารพ (ชาย) กระผม  ผม 
(หญิง) ดิฉัน 

ท่าน 



๕. วิเศษณ์ราชาศัพท์ ได้แก่ ประติชญาวิเศษณ์ (ค าขานรับ) 
ซึ่งต้องใช้ให้เหมาะกับระดับของบุคล  ดังนี้ 

ระดับของบุคคลทีพู่ดด้วย ค าขานรับ 

พระเจ้าแผ่นดิน   พระราชินี (ชาย) พระพุทธเจ้าข้า  พระพุทธเจ้าข้าขอรับ 
          พระพุทธเจ้าข้าขอรับใส่เกล้าใสกระหม่อม 
(หญิง) เพคะใส่เกล้าใส่กระหม่อม 

พระราชวงศ์ชั้นสูง (ชาย) พระพุทธเจ้าข้า  พระพุทธเจ้าข้าขอรับ 
(หญิง) เพคะกระหม่อม 

พระราชวงศ์ชั้นอนุวงศ์ (ชาย) กระหม่อม  ขอรับกระหม่อม 
(หญิง) เพคะ 

ผู้ควรเคารพ (ชาย) ครับ  ขอรับ 
(หญิง) ค่ะ  เจ้าค่ะ 



โปรดทราบ 
• “ทูลเกล้าฯ ถวาย” หมายถึง ถวายของเล็ก  ของที่มีน้ าหนักเบา 

เช่น  เงิน  สิ่งของ  หนังสือ    กล้องถ่ายรูป   ฯลฯ 

• “น้อมเกล้าฯ ถวาย” หมายถึง ถวายของใหญ่  ของหนัก  เช่น  
ที่ดิน  รถยนต์   เครื่องบิน  ฯลฯ 

• ค าว่า “อาคันตุกะ” หมายถึง แขกเมือง 

• “ราชอาคันตุกะ”  หมายถึง แขกเมืองของพระราชา 

• “พระราชอาคันตุกะ”  หมายถึง  พระราชาที่เป็นแขกเมืองของ
พระราชา 



ตัวอย่างค ากริยาส าหรับพระสงฆ ์

ค า ความหมาย ค า ความหมาย 

ฉัน กิน ประเคน ส่งของให้ด้วยมือ 

จ าวัด นอน มรณภาพ ตาย 

ท าวัตร สวดมนต ์ เจริญพร ค ารับเหมือน “ครับ” 

อาพาธ ป่วย ถวายอดิเรก สวดมนต์อวยพรพระเจ้า
แผ่นดิน 

ปลงผม โกนผม อาตมา ค าแทนตัวของพระ 

สรงน้ า อาบน้ า โยม ค าที่พระใช้เรียกฆราวาส 

นิมนต ์ เชิญ (ใช้ในกรณีทั่วไป) อาราธนา เชิญ(ใช้ในกรณีขอให้แสดง
ธรรม) 



ค าสุภาพ 

คือ ค าที่ใช้พูดหรือเขียนกับสุภาพชนทั่วไป 

• มีลักษณะดังนี้ 

• เป็นค าพูดที่ไพเราะ ลื่นหู ไม่เป็นค าหยาบ 

• เช่น ขี้  เยี่ยว อ้าย  อี่  ควรเปลี่ยนเป็น  
อุจจาระ  ปัสสาวะ  คุณ  ท่าน  เธอ 

• ไม่เป็นค าห้วนหรือกระด้าง  เช่น  เออ  โว้ย 

• หา  หือ    ควรเปลี่ยนเป็น  ครับ  ค่ะ   

• ไม่ใช่ค าผวน ที่ผวนแล้วมีความหมายหยาบ  
เช่น  ตากแดด เปลี่ยนเป็น  ผึ่งแดด   



ควรรู ้

• ค าผวน  คือ ค าที่ผวนหางเสียงหรือท้ายค ากลับมาไว้ข้างหน้า  เช่น 
• หมาตาย  ผวนเป็น  หมายตา 
• นักร้อง  ผวนเป็น  น้องรัก 
• กากินขี้หมู  ผวนเป็น  กูกินขี้หมา 
• ก้างใหญ่  ผวนเป็น  ไก่ย่าง 
• เรอทัก  ผวนเป็น  รักเธอ 
• ค าผวนนี้มีทั้งที่ผวนแล้วมีความหมายดีและความหมายไม่สุภาพแต่ก็

เป็นวัฒนธรรมทางภาษาอีกอย่างหนึง่ 



ตัวอย่างค าสุภาพ 

ค าสามัญ ค าสุภาพ ค าสามัญ ค าสุภาพ 

กิน รับประทาน ถั่วงอก ถั่วเพาะ 

เกือก รองเท้า ดอกสลิด ดอกขจร 

ขี้(ของสัตว์) มูล ผักบุ้ง ผักทอดยอด 

ควาย กระบือ หัว ศีรษะ 

หมา สุนัข ออกลูก คลอดลูก 

หม ู สุกร วัว โค 

ผัว สาม ี ไม่รู้ ไม่ทราบ 

เมีย ภรรยา เผาศพ ฌาปนกิจสพ 



จบแล้วจ้า...สวัสด ี



ขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิง 

• หนังสือพัฒนาทักษะภาษา เล่ม ๓ ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช จ ากัด 

• เว็บไซต์คลังปัญญาไทย Panyathai.or.th 
 


