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ใบความรู้ เรื่อง คาราชาศัพท์
ความหมาย
คำว่ำ รำชำศัพท์ มีควำมหมำยว่ำ ศัพท์หรือถ้อยคำสำหรับพระรำชำ ศัพท์หลวง ศัพท์รำชกำรแต่โดยทั่วไป
หมำยถึง คำสุภำพที่ใช้ถูกต้องเหมำะสมกับฐำนะหรือสถำนภำพของบุคคลต่ำง ๆ ได้แก่ พระมหำกษัตริย์
(พระรำชำ) พระรำชวงศ์ ข้ำรำชกำร พระภิกษุ และสุภำพชนทั่วไป

ที่มาของคาราชาศัพท์
คำที่มำประกอบเป็นคำรำชำศัพท์มีทั้งคำไทยและคำที่ยืมมำจำกภำษำต่ำงประเทศ เป็นที่น่ำสังเกตว่ำ คำ
ยืมมำจำกภำษำบำลีสันสกฤต และภำษำเขมรนั้นเป็นคำรำชำศัพท์มำกกว่ำคำที่ยืมมำจำกภำษำอื่น ๆ คำนำมรำชำ
ศัพท์ที่มักประกอบขึ้นจำกคำยืมภำษำบำลีสันสกฤต เช่น พระบรมรำโชวำท พระรำชกรณียกิจ พระเนตร ส่วน
คำกริยำรำชำศัพท์สำเร็จรูปมักจะเป็นคำยืมมำจำกภำษำเขมร เช่น เสด็จ เสวย บรรทม สรง สรวล
คำยืมจำกภำษำอิ่นที่นำมำประกอบเป็นคำรำชำศัพท์มีไม่มำกนัก เช่น พระโธรน “โธรน” มำจำก
ภำษำอังกฤษ “throne” หมำยถึง “บัลลังก์” “พระเก้ำอี้” มำจำกภำษำจีน เป็นต้น ส่วนคำไทยแท้ที่มักใช้
ประกอบกับคำว่ำ “หลวง” และ “ต้น” ให้เป็นนำมรำชำศัพท์ เช่น ช้ำงหลวง เรือหลวง ลูกหลวง ช่ำงต้น เป็นต้น
ข้อสังเกต
1. “หลวง” ใช้ประกอบกับคำนำมที่เป็นไปได้ทั้ง สัตว์ สิ่งของ และคน
2. “ต้น” ใช้ประกอบคำนำมที่เป็นสัตว์ และสิ่งของ ไม่ใช่กับคน
3. นำมรำชำศัพท์ที่ใช้ “ต้น” ประกอบ จะหมำยถึงดีอันดับหนึ่ง เทียบไว้สำหรับพระมหำกษัตริย์
โดยเฉพำะ เช่น ม้ำต้น ช้ำงต้น ส่วน ม้ำหลวง ช้ำงหลวง นั้น หมำยถึง ม้ำของพระเจ้ำแผ่นดิน
ช้ำงของพระเจ้ำแผ่นดิน
วิธีใช้ราชาศัพท์

การใช้ทรง
1. ใช้ทรงนำหน้ำคำนำมบำงคำทำให้เป็นกริยำรำชำศัพท์ได้ เช่น ทรงกีฬำ (เล่นกีฬำ), ทรงธรรม (ฟังเทศน์),
ทรงบำตร (ใส่บำตร), ทรงช้ำง (ขี่ช้ำง)
2. ใช้ทรงนำหน้ำคำกริยำสำมัญบำงคำ ทำให้เป็นกริยำรำชำศัพท์ได้ เช่น ทรงวิ่ง , ทรงยินดี , ทรงอธิบำย ,
ทรงยิง , ทรงเล่น , ทรงสั่งสอน , ทรงศึกษำ
3. ใช้ทรงนำหน้ำคำนำมธรรมดำ เช่น ทรงช้ำง , ทรงดนตรี , ทรงศีล , ทรงธรรม , ทรงเบ็ด , ทรงแซกโซโฟน
4. ใช้ทรงนำหน้ำคำนำมรำชำศัพท์บำงคำ ทำให้เป็นกริยำรำชำศัพท์ได้ เช่น ทรงพระรำชดำริ (คิด) , ทรงพระ
รำชนิพนธ์ (แต่งหนังสือ) , ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ (กรุณำ) , ทรงพระผนวช (ออกบวช) ,ทรงพระสุบิน
(ฝัน) , ทรงพระประชวร (เจ็บป่วย) ,ทรงพระสรวล (ยิ้ม) , ทรงพระอักษร (อ่ำน, เขียน,เรียน)
5. ทรงมี หรือ ทรงเป็น นำหน้ำคำนำมธรรมดำ เช่น ทรงมีเงิน ทรงมีไข้ ทรงมีเหตุผล ทรงเป็นครู ทรงเป็น
ทหำร ทรงเป็นนักปรำชญ์
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6. คำกริยำที่เป็นคำรำชำศัพท์อยู่แล้วไม่ใช้ “ทรง”
ตรัส (พูด)
ประสูติ (เกิด)
โปรด (ชอบ)
เสวย (กิน)
เสด็จประพำส (ไปเที่ยว) เสด็จนิวัติ (กลับมำ)

บรรทม (นอน)
ทอดพระเนตร (ดู)
ทรงน้ำ (อำบน้ำ)

พระรำชทำน (ให้
ตกพระทัย (ตกใจ)
สรงพระพักตร์ (ล้ำงหน้ำ)

ข้อควรระวัง
1. ไม่ใช้คำว่ำทรง นำหน้ำกริยำรำชำศัพท์สำเร็จรูป เช่น ทรงเสวย ทรงโปรด เป็นต้น
2. ไม่ใช้คำว่ำ ทรงมี หรือ ทรงเป็น นำหน้ำคำนำมรำชำศัพท์ เช่น ทรงมีพระบรมรำชโองกำร
ทรงเป็นพระรำชโอรส เป็นต้น ให้ใช้ มี หรือ เป็น เช่น มีพระบรมรำชโองกำร เป็นพระรำชโอรส
เป็นต้น

การใช้คา พระบรม/พระบรมราช, พระราช, พระ
1. พระบรม, พระบรมรำช ใช้นำหน้ำคำนำมที่สำคัญที่เกี่ยวกับ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวเท่ำนั้น เช่น
พระบรมรำโชวำท, พระบรมมหำรำชวัง, พระบรมฉำยำลักษณ์, พระปรมำภิไธย, พระบรมรำชวโรกำส,
พระบรมรำชโองกำร
2. พระรำช ใช้กับพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, สมเด็จพระบรมรำชินีและอุปรำช เช่น พระรำชโทรเลข,
พระรำชหัตถเลขำ, พระรำชเสำวนีย์, พระรำชปฏิสันถำร
3. พระ ใช้นำหน้ำคำที่เรียกอวัยวะ เครื่องใช้ หรือคำนำหน้ำคำสำมัญบำงคำที่ไม่มีรำชำศัพท์ใช้ เช่น
พระพักตร์, พระเศียร, พระบำท, พระเก้ำอี้, พระมำลำ, พระกระยำหำร

การใช้ราชาศัพท์ในคาขึ้นต้นและคาลงท้าย
1. “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำ ลงท้ำยว่ำ ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม
ของเดชะ” ใช้ในโอกำสกรำบบังคมทูลขึ้นก่อนเป็นครั้งแรก
2. “พระพุทธเจ้ำข้ำขอรับใส่เกล้ำใส่กระหม่อม ข้ำพระพุทธเจ้ำ....ลงท้ำยว่ำ ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” ใช้ใน
โอกำสที่มีพระรำชดำรัสขึ้นก่อน
3. “พระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นเกล้ำล้นกระหม่อม...หรือ พระเดชพระคุณเป็นล้นเกล้ำล้นกระหม่อม..” ลง
ท้ำยว่ำ “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” ใช้ในโอกำสแสดงควำมขอบคุณที่ได้รับควำมช่วยเหลือ
4. “เดชะพระบำรมีปกเกล้ำปกกระหม่อม หรือ เดชะพระบรมเดชำนุภำพเป็นล้นเกล้ำล้นกระหม่อม...” ลง
ท้ำยว่ำ “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” ใช้ในโอกำสแสดงว่ำรอดพ้นอันตรำย
5. “พระรำชอำญำไม่พ้นเกล้ำพ้นกระหม่อม.. หรือ “พระรำชอำญำเป็นล้นเกล้ำล้นกระหม่อม...” ลงท้ำยว่ำ
“ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” ใช้ในโอกำสทำผิดพลำด
6. “ไม่บังควรจะกรำบบังคมทูลพระกรุณำ....หรือ ไม่ควรจะกรำบบังคมทูลให้ทรงทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท
....ลงท้ำยว่ำ ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ใช้ในโอกำสที่จะต้องกล่ำวถึงของไม่สุภำพ คำกรำบบังคมทูลจะต้อง
ใช้ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ไม่ใช้ ใต้ฝ่ำละองธุลีพระบำท เพรำะคำว่ำ ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เป็นคำสรรพ
นำมมีควำมหมำยว่ำ ท่ำน เท่ำนั้น
คำกรำบบังคมทูลจะต้องใช้ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ไม่ใช้ ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท เพรำะคำว่ำ ใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำท เป็นคำสรรพนำมมีควำมหมำยว่ำท่ำน เท่ำนั้น
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การใช้คานามราชาศัพท์
๑. คำนำมหมวดร่ำงกำย เช่น
พระพักตร์ (ดวงหน้ำ)
พระเศียร (ศีรษะ)
พระกร (ปลำยแขน)

พระปรำง (แก้ม)
พระเนตร (ตำ)
พระทนต์ (ฟัน)

พระนำสิก (จมูก
พระกรรณ (หู)
พระนขำ (เล็บ

พระหัตถ์ (มือ)
พระโอษฐ์ (ปำก)
พระโสณี (ตะโพก)

๒. คำนำมหมวดเครื่องภำชนะใช้สอย และสิ่งต่ำง ๆ เช่น
พระสุพรรณศรี (กระโถนเล็ก) พระสุพรรณรำช (กระโถนใหญ่)
พระเต้ำ (หม้อน้ำ)
พำนพระศรี (หมำกพำน)
พระเต้ำทักษิโณทก (หม้อกรวดน้ำ) ถำดพระสุธำรส (ถำดน้ำชำ

๓. คำนำมหมวดเครื่องใช้ เครื่องประดับ นำด้วย “ฉลอง” “พระ”เช่น
ฉลองพระบำท
(รองเท้ำ)
พระแท่น (เตียง)
พระภูษำ (ผ้ำนุ่ง
พระมำลำ (หมวก)

ฉลองพระองค์
(เสื้อ)
พระยี่ภู่ (ที่นอน)
พระกลด (ร่ม)
พระจุฑำมณี (ปิ่น)

ฉลองพระหัตถ์ส้อม
(ส้อม)
พระเขนย (หมอนหนุน)
พระทวำร (ประตู)
พระมำลำ (หมวก(

ฉลองพระหัต์ช้อน (ช้อน)
พระแท่นบรรทม(เตียงนอน)
พระสนับเพลำ (กำงเกง)
ผ้ำซับพระพักตร์(ผ้ำเช็ดหน้ำ

๔. คำนำมขัตติยตระกูล
พระอัยกำ (ปู,่ ตำ)
พระเชษฐำ (พี่ชำย)
พระขนิษฐำ (น้องสำว)
พระปนัดดำ (เหลน)
พระสัสสุระ (พ่อตำ)

พระอัยยิกำ พระอัยกี (ย่ำ,ยำย)
พระภคินี (พี่สำว)
พระนัดดำ (หลำน-ลูกของลูก)

พระชนก พระบิดร พระบิดำ (พ่อ)
พระอนุชำ (น้องชำย)

พระภำติยะ (หลำน-ลูกพี่ชำย,น้องชำย)

พระภัสดำ , พระสวำมี (สำมี)
พระปิตุลำ (ลุง พี่ของพ่อ)

พระมำตุลำ (ลุง พี่ของแม่)

พระภำคิไนย (หลำน-ลูกพี่สำว,น้องสำว)

การใช้คาสรรพนามราชาศัพท์
ผู้ฟัง
พระมหำกษัตริย์
สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ
สมเด็จพระบรมรำชินี
สมเด็จพระบรมรำชชนนี
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำม
มกุฎรำชกุมำร
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี
สมเด็จเจ้ำฟ้ำ

ข้ำพระพุทธเจ้ำ

สรรพนามสาหรับผู้พูด
บุรุษที่ 2
ใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำท
ใต้ฝ่ำละอองพระบำท

ข้ำพระพุทธเจ้ำ

ใต้ฝ่ำพระบำท

บุรุษที่ 1
ข้ำพระพุทธเจ้ำ

บุรุษที่ 3
พระองค์
พระองค์

พระองค์
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พระองค์เจ้ำ
สมเด็จพระสังฆรำช
หม่อมเจ้ำ

เกล้ำกระหม่อม
ฝ่ำพระบำท
(ชำย)
เกล้ำกระหม่อมฉัน
(หญิง)
กระหม่อม(ชำย) ฝ่ำพระบำท
หม่อมฉัน(หญิง)

พระองค์

ท่ำน

การใช้คาราชาศัพท์ให้ถูกต้อง
1. ใช้ เฝ้าฯ รับเสด็จ หรือ รับเสด็จ ไม่ใช้ ถวำยกำรต้อนรับ
ใช้ มีความจงรักภักดี หรือ จงรักภักดี ไม่ใช้ ถวำยควำมจงรักภักดี
2. อาคันตุกะ หมำยถึง แขกที่มำหำนั้นเป็นแขกของประธำนำธิบดี หรือแขกของบุคคลอื่นที่ไม่ใช่
พระมหำกษัตริย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
ราชอาคันตุกะ, พระราชอาคันตุกะ หมำยถึง แขกของพระมหำกษัตริย์ประเทศใดประเทศหนึ่ง
3. ขอบใจ ใช้สำหรับสุภำพชนเสมอกัน ผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย พระรำชวงศ์ ทรงใช้กับคนสำมัญ และพระรำชำ
ทรงใช้กับประชำชน
ขอบพระทัย ใช้สำหรับคนสำมัญกล่ำวกับพระรำชวงศ์, พระรำชวงศ์ทรงใช้กับพระรำชวงศ์หรือพระรำชำ
ทรงใช้กับพระรำชวงศ์
4. ในกำรถวำยของแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯพระบรมรำชินีนำถ ถ้ำเป็นของ
เล็ก ใช้คำว่ำ ทูลเกล้าฯ ถวาย อ่ำนว่ำ ทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำย
ถ้ำเป็นของใหญ่ ใช้คำว่ำ น้อมเกล้าฯถวาย อ่ำนว่ำ น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย

ราชาศัพท์สาหรับพระภิกษุ
ไทยเรำมีคำพูดที่ใช้กับพระภิกษุโดยเฉพำะอยู่ประเทศหนึ่งบำงทีก็เป็นคำที่พระภิกษุเป็นผู้ใช้เอง ซึง่ คนไทยส่วนใหญ่จะ
รู้จักกันหมดแล้ว เช่น คำว่ำ อำตมำภำพ หรือ อำตมำ มีควำมหมำย เท่ำกับ ฉัน บำงคำก็ทั้งท่ำนใช้เองและเรำใช้กับท่ำน เช่น คำว่ำ
ฉัน หมำยถึง กิน
กำรพูดกับพระภิกษุต้องมีสัมมำคำรวะ สำรวม ไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นไปในทำนองพูดเล่นหรือพูดพล่อย ๆ ซึ่งจะเป็นกำรขำด
ควำมเคำรพไปสำหรับพระภิกษุ เรำจำเป็นต้องทรำบรำชทินนำม เรียกพระภิกษุผู้ทรงสมณศักดิ์ ของพระภิกษุเรียงลำดับได้ดังนี้
เพื่อที่จะได้ใช้ได้อย่ำงถูกต้อง
1. สมเด็จพระสังฆรำช
2. สมเด็จพระรำชำคณะ หรือ ชั้นสุพรรณปัฏ คือ พระภิกษุที่มีรำชทินนำมนำหน้ำด้วยคำว่ำ “สมเด็จพระ”
3. พระรำชำคณะชั้นรอง
4. พระรำชำคณะชั้นธรรม พระรำชำคณะชั้นนี้มักมีคำว่ำ “ธรรม” นำหน้ำ
5. พระรำชำคณะชั้นเทพ พระรำชำคณะชั้นนี้มักมีคำว่ำ “เทพ” นำหน้ำ
6. พระรำชำคณะชั้นรำช พระรำชำคณะชั้นนี้มักมีคำว่ำ “รำช” นำหน้ำ
7. พระรำชำคณะชั้นสำมัญ
8. พระครูสัญญำบัติ, พระครูชั้นประทวน, พระครูฐำนำนุกรม
9. พระเปรียญตั้งแต่ 3 – 9
กำรใช้คำพูดกับพระภิกษุทรงสมณศักดิ์ ที่ผิดกันมำกคือ ชั้นสมเด็จพระรำชำคณะเห็นจะเป็น
เพรำะมีคำว่ำ “สมเด็จ” นำหน้ำจึงเข้ำใจว่ำต้องใช้คำรำชำศัพท์ ซึ่งผิด ควำมจริงแล้ว พระภิกษุทรงสมณศักดิ์ที่ต้องใช้ราชาศัพท์มี
เฉพาะเพียงสมเด็จพระสังฆราชเท่ำนั้น เว้นแต่พระภิกษุรูปนั้น ๆ ท่ำนจะมีฐำนันดรศักดิ์ทำงพระรำชวงศ์อยู่แล้ว
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