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เฉลย 

ใบงานเร่ือง  ค าราชาศัพท์ และ ค าสุภาพ 

วิชาภาษาไทย  ท ๒๒๑๐๑ ชัน้ ม.๒ 

ค าสั่ง  จงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากหนังสือพัฒนาทักษะภาษา ม.๒ หน้า 48-66  และจากอินเตอร์เน็ตในห้องเรียน 

เร่ือง ค าราชาศัพท์และค าสุภาพ แล้วตอบค าถามดังต่อไปนี้ 

๑.  ค าราชาศัพท์ หมายถึง......ค าสุภาพที่ใช้ให้เหมาะสมกับฐานะของบุคคลต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมอัน

ดีงามของไทย... 

      ๒.  ค าราชาศัพท์มี.....5....ระดับ  ได้แก่...1.พระเจ้าแผ่นดิน    2. พระบรมวงศานุวงศ์   3.พระภิกษุ    4.ขุนนางและ  

                                ข้าราชการ    5.สุภาพชน 

      ๓.       จงบอกหลักการใช้ค าว่า  “ทรง”   

๓.๑ น าหน้ากริยาสามัญ เช่น  ทรงจับ  ทรงถือ  ทรงสั่งสอน  ทรงยินดี  ทรงรับ  ทรงกรุณา  ทรงเมตตา  เป็นต้น 

๓.๒ น าหน้ากริยาราชาศัพท์  เช่น  ทรงพระประชวร  ทรงพระสรวล  ทรงพระกรุณา  ทรงพระอักษร  ทรงพระ

ราชสมภพ  เป็นต้น 

๓.๓ น าหน้าค านามสามัญเพื่อให้กลายเป็นกริยา  เช่น ทรงรถ  ทรงม้า   ทรงปืน  ทรงศีล  ทรงกีฬา  ทรงดนตรี  

เป็นต้น 

๔.  “ทรง”จะไม่ใช้ในกรณีใด 

           ๔.๑ ไม่ใช้ “ทรง” น าหน้าค ากริยา เป็น กับ มี  ที่ตามด้วยค าราชาศัพท์  แต่ถ้าค าที่ตามหลังเป็นค าสามัญ ใช้ ทรง 

น าได้ เช่น ทรงเป็นผู้น า  ทรงเป็นดวงใจไทยทั้งชาติ  ทรงอยู่เบื้องหลังการถ่ายท าสารคดีชุดนี้  เป็นต้น 

๔.๒ ค าที่เป็นกริยาราชาศัพท์อยู่แล้ว ไม่ใช้ “ทรง” น าหน้า เช่น ห้ามพูดว่า  ทรงเสด็จ  ทรงเสวย  ทรงประทับ  

เพราะค าเหล่านี้เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว 
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     ๕.  จงเตมิค าราชาศัพท์ของค าต่อไปนี้ลงในตาราง 

ค าสามัญ ค าราชาศัพท์ ค าสามัญ ค าราชาศัพท์ 
พ่อ พระชนก น้ าดื่ม พระสุธารส 

แม ่ พระชนนี เสื้อ ฉลองพระองค์ 
แว่นตา ฉลองพระเนตร โต๊ะเขียนหนังสือ โต๊ะทรงพระอักษร 

รองเท้า ฉลองพระบาท กระจกส่อง พระฉาย 

ลูกสาว พระธิดา หวี หระสาง 

พี่ชาย พระเชษฐา เตียง พระแท่นบรรทม 

น้องสาว พระขนิษฐา บ้าน พระราชวัง 

  ๖.     จงแปลความหมายของค าราชาศัพท์ต่อไปนี้ลงในตาราง 

ค าราชาศัพท์ ค าแปล ค าราชาศัพท์ ค าแปล 

รัดพระองค์ เข็มขัด คลุมบรรทม ผ้าห่ม 

ฉลองพระองค์ เสื้อ ถุงพระบาท ถุงเท้า 

พระราชลัญจกร ตราประทับ ฉลองพระเนตร แว่นตา 

น้ าจัณฑ์ เหล้า พระกร แขน 

พระทวาร ประตู พระโอสถ ยารักษาโรค 

 

๗.  จงบอกความหมายของค าราชาศัพท์ต่อไปนี้ 

ค าราชาศัพท์ ความหมาย 
เสด็จพระราชด าเนิน เดินทางไป 
ทรงพระราชนิพนธ์ แต่งหนังสือ 
ลงชื่อ ลงพระปรมาภิไธย 
ทรงบ าเพ็ญพระราชกุศล ท าบุญ 
ทรงพระอักษร เขียนหนังสือ 

๘. ค ำราชาศัพท์ต่อไปนี้ มีความหมายอย่างไร 

๘.๑  ทรงม้า  หมายถึง............ขี่ม้า..................................................................................................... 

๘.๒  ทรงศีล  หมายถึง...............รับศีล....................................................................................... 

๘.๓  ทรงธรรม  หมายถึง.......ฟังธรรม............................             

  ๘.๔  ทรงกีฬา  หมายถึง  ...เล่นกีฬา.. 
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     ๙.  ค ากริยา “ตาย” มีค าให้เลือกใช้ตามระดับของบุคคลหลายค า  จงเติมค าที่ถูกต้องลงในตาราง  

ชั้นบุคคล ใช้ค าว่า 
พระมหากษัตริย์  พระราชินี  สมเด็จพระบรมราชชนนี  สมเด็จพระยุพราช สวรรคต   เสด็จสวรรคต 
นายกรัฐมนตรี  องคมนตรี  รัฐมนตรี  เจ้าพระยา ถึงแก่อสัญกรรม 
พระสงฆ์  สามเณร มรณภาพ 
บุคคลทั่วไป ถึงแก่กรรม 
๑๐.  ถ้านักเรียนจะพูดกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/สมเด็จพระบรมราชินีนาถนักเรียนจะใช้ค าสรรพนามแทน

ตนเองว่าอะไรและจะใช้ค าสรรพนามแทนพระองค์ท่านว่าอะไร 

แทนตัวเองว่า......ข้าพระพุทธเจ้า...................................................... 

แทนพระองค์ท่านว่า...............ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท.................................... 

๑๑..  ถ้านักเรียนจะพูดกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯนักเรียนจะใช้ค าสรรพนามแทนตนเองว่าอะไรและจะใช้ค า

สรรพนามแทนพระองค์ท่านว่าอะไร 

แทนตัวเองว่า....................ข้าพระพุทธเจ้า.......................................................................... 

แทนพระองค์ท่านว่า................ใต้ฝ่าละอองพระบาท......................................................... 

๑๒.  ถ้านักเรียนจะพูดกับพระสงฆ์จะใช้ค าสรรพนามแทนตนเองว่าอะไรและจะใช้ค าสรรพนามแทนพระว่าอะไร 

แทนตัวเองว่า........................กระผม     ดิฉัน................................................. 

แทนพระว่า..........................ท่าน..................................................................... 

ค าขานรับเมื่อพูดกับพระเจ้าแผ่นดิน เพศชายใช้ค าว่า........พระพุทธเจ้าข้า      พระพุทธเจ้าข้าขอรับ      พระพุทธเจ้าข้า

ขอรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม................. 

 เพศหญิงใช้ค าว่า...........เพคะใส่เกล้าใส่กระหม่อม......... 

๑๓.  จงแปลความหมายของข่าวในพระราชส านักให้เป็นค าสุภาพสามัญทั่วไป 

“วันน้ี เวลา 9 นาฬิกา 35 นาที สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินโดยเฮลิคอปเตอร์
พระที่นั่ง ซึ่งกองบินต ารวจส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดถวายไปยังโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ 
ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์
กีฬาแก่ครู นักเรียน และพระราชทานพันธุ์ไม้ผลแก่ราษฎร พร้อมทั้งพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุน
และปฏิบัติงานโครงการตามพระราชด าริฯ” 
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........“วันน้ี เวลา 9 นาฬิกา 35 นาที   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เดินทางไปโดยเฮลิคอปเตอร์

ส่วนตัว  ซึ่งกองบินต ารวจส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดให้ ไปยังโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน สหธนาคารกรุงเทพ 

ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ ได้มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬาแก่ครู 

นักเรียน และมอบพันธุ์ไม้ผลแก่ราษฎร พร้อมทั้งมอบเข็มเชิดชูเกียรติแก่ผู้ให้การสนับสนุนและปฏิบัติงานโครงการตาม

พระราชด าริฯ”......... 

๑๔.  เหตุใดถ้อยค าที่ใช้ส าหรับพระสงฆ์จึงแตกต่างจากประชาชนทั่วไป 

..........เพราะพระสงฆ์อยู่ในฐานะที่สูงกว่าประชาชนทั่วไป................... 

๑๕.  ค าต่อไปนี้ถ้าใช้กับพระสงฆ์ต้องใช้ว่าอย่างไร 

ค าทั่วไป ค าส าหรับพระสงฆ์ 
น้ าดื่ม น้ าปานะ 
เงิน ปัจจัย 
อาหาร ภัตตาหาร 
สวดมนต์ ท าวัตร 
นอน จ าวัด 
ป่วย อาพาธ 
กิน ฉัน 
เชิญ นิมนต์ 
สวดมนต์อวยพรพระเจ้าแผ่นดิน ถวายอดิเรก 

 

๑๖.  ค าสุภาพ คือ......ค าที่ใช้พูดหรือเขียนกับสุภาพชนโดยทั่วไป  ไม่เป็นค าหยาบ  ไม่เป็นค าห้วนหรือกระด้าง                     

                                  ไม่ใช่ค าผวน... 

๑๗.  ค าสุภาพมีลักษณะดังนี้....... ๑.  เป็นถ้อยค าที่ดีงาม ไม่เป็นค าหยาบ 

                                                      ๒.  เป็นถ้อยค าที่ใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และบคุคล                                                         

                                                      ๓. ไม่ใช่ค าห้วนหรือ ค ากระด้าง   

                                                      ๔.  ไม่ใช่ค าผวน  ค าที่มีความหมายสองเเง่เป็นไปในทางหยาบ 

๑๘.  ค าผวน คือ....ค าที่ผวนหางเสียงหรือท้ายค ากลับมาไว้ข้างหน้า  เช่น  ก้างใหญ่   ไก่ย่าง  ,  เรอทัก   รักเธอ      

นักร้อง   น้องรัก     ริงจั๊ก   รักจริง......เป็นต้น 
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จงยกตัวอย่างค าผวน ๒ ตัวอย่าง..........มาลันดูแก   มาแลดูกัน   ,   อะรีดอย   อร่อยดี  (ยังมีอีกมาก ลองนึกดูค่ะ) 

๑๙.  ค าต่อไปนี้ใช้ค าสุภาพว่าอย่างไร 

ค าสามัญ ค าสุภาพ ค าสามัญ ค าสุภาพ 
ผักตบ ผักสามหาว ตากแดด ผึ่งแดด 
ขี้(คน) อุจจาระ ปลาสลิด  ปลาใบไม ้
ผัว สามี ผักบุ้ง ผักทอดยอด 
หมู สุกร ขี้มูก น้ ามูก 
ควาย กระบือ ตีน เท้า 
รถเมล์ รถโดยสารประจ าทาง เกิดลูก คลอดลูก 
เค้าบอกว่า เขาบอกว่า ชั้นไม่รู้ ฉันไม่รู้ 
เมื่อไหร่ เมื่อไร จบกันซะที จบกันเสียที 
๒๐.  จงเปลี่ยนถ้อยค าเหล่านี้ให้เป็นค าสุภาพเหมาะสม 

๒๐.๑  “ อ่ีล าดวนเป็นลูกสาวไอ้แม้นบ้านมันฐานะร่ ารวยไม่ใช่โคตรจนอย่างมึง เพราะฉะนั้นเจียมกะลาหัวไว้มั่ง” 

................นางล าดวนเป็นลูกสาวนายแม้นบ้านเขาฐานะร่ ารวยไม่ได้จนอย่างเธอ เพราะฉะนั้นเจียมตัวไว้บ้าง..... 

๒๐.๒  “อากาศหนาวแบบนี้ไปนั่งตากแดดกันเถอะ” 

.................อากาศหนาวแบบนี้ไปนั่งผ่ึงแดดกันเถอะ..... 

๒๐.๓  “เหมียว  ไปส่งเราฉี่ที่ห้องน้ าหน่อยแล้วไปโรงอาหารกินข้าวเที่ยงกันนะ” 

...................เหมียว  ไปส่งเราปัสสาวะที่ห้องน้ าหน่อยแล้วไปโรงอาหารทานข้าวเทีย่งกันนะ............... 

๒๐.๔  “หมาที่บ้านโดนรถชนตาย  แถมถูกแม่ด่า ซวยจังเลย” 

..................สุนัขที่บ้านถูกรถชนตาย  แล้วยังถูกแม่ดุ  โชคร้ายจัง.......................... 

๒๐.๕  “ครูแจ่มจันทร์คะ  ผอ. เรียกไปพบที่ห้องค่ะ” 

..................ครูแจ่มจันทร์คะ  ท่านผู้อ านวยการขอเชิญพบที่ห้องคะ่..................................... 

 


