
ค ำรำชำศัพท์



ที่มำของค ำรำชำศัพท์
• จากบนัทึกประวติัศาสตร์ เขียนไวว้า่ คนไทยเราเร่ิมใชค้  า
ราชา ศพัทต์ั้งแต่ในรัชสมยัพระมหาธรรมราชา(ลิไท) พระร่วง
องคท่ี์ 5 แห่งกรุงสุโขทยั 
•ซ่ึงในศิลาจารึกวดัศรีชุม ไดก้ล่าวถึงการตั้งราชวงศแ์ละกรุง
สุโขทยั โดยมีค าวา่ “อภิเษก” ซ่ึงเป็นค าราชาศพัทท่ี์ไทยเรารับมา
ใชส้ าหรับประกอบพิธีการแต่งตั้งต าแหน่งชั้นสูง นอกจากน้ีใน
วรรณคดีเร่ืองไตรภูมิพระร่วง ปรากฏวา่ มีค  าราชาศพัทอ์ยูเ่ป็น
จ านวนมาก 



ควำมหมำยของค ำรำชำศัพท์
•ค าราชาศพัท ์ คือ ค าสุภาพท่ีใชใ้หเ้หมาะสมกบัฐานะของบุคคลต่างๆ ซ่ึง
สะทอ้นใหเ้ห็นวฒันธรรมอนัดีงามของคนไทยท่ีใหค้วามเคารพนบัถือ
กนัตามชั้นหรือฐานะท่ีแบ่งออกเป็น ๕ ประเภท คือ  
•พระมหากษตัริย ์และสมเดจ็พระบรมราชินีนาถ  
•พระบรมวงศานุวงศ ์(พระบรมวงศ ์และพระอนุวงศ)์  
•พระภิกษุสงฆ ์ 
•ขนุนาง ขา้ราชการ  
•และสุภาพชน



๑.พระมหำกษัตริย์ และสมเดจ็พระบรมรำชินีนำถ

•พระมหากษตัริย ์และสมเดจ็พระบรมราชินีนาถใชค้  าราชาศพัทช์ั้น
สูงสุดเสมอกนั ยกเวน้ค าวา่ “พระบรม” ใชก้บัพระมหากษตัริย์
พระองคเ์ดียว



๒.พระบรมวงศำนุวงศ์(พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์)
•พระบรมวงศานุวงศ ์มี ๒ ระดบั ไดแ้ก่
•๑. พระบรมวงศ ์ (เจา้ชั้นสูง) ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
-สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี
-สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ อคัรราชกมุารี
•๒. พระอนุวงศ ์  (เจา้ชั้นรอง) ในปัจจุบนั ไดแ้ก่ 
- สมเดจ็เจา้ฟ้า
- พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้
- หม่อมเจา้



หม่อมเจ้ำ
•ยกตวัอยา่งเช่น
- พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา
- หม่อมเจา้เวยีงวฒันา ชยางกรูหม่อมเจา้วราชยั ชยางกรู
- หม่อมเจา้อุทยัเท่ียง ชยางกรู
-หม่อมเจา้จรูญฤทธิเดช ชยางกรู
- หม่อมเจา้กฤษณาพกัตรพิมล ดิศกลุ
- หม่อมเจา้ปุสาณ สวสัดิวตัน์
- หม่อมเจา้เมรี สวสัดิวตัน์



๓. พระภิกษุสำมเณร

•พระภิกษุสามเณร มี ๕ ระดบั ไดแ้ก่
- สมเด็จพระสังฆราชเจา้
- สมเด็จพระสังฆราช
- สมเด็จพระราชาคณะ
- พระราชาคณะ
- พระครู
- พระสงฆท์ัว่ไป



๔.ขุนนำง ข้ำรำชกำร

•ขนุนาง ขา้ราชการ เรียงตามล าดบั ดงัน้ี
- ประธานองคมนตรี
- นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
- ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
- องคมนตรี รัฐมนตรี
- รองประธานสภาผูแ้ทนราษฎร
- ปลดักระทรวง อธิบดี ผูว้า่ราชการจงัหวดั
- สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร สุภาพชนและบุคคลทัว่ไป



หมวดหมู่ของค ำรำชำศัพท์

๔.๑ หมวดร่างกาย
๔.๒ หมวดเคร่ืองแต่งกาย
๔.๓ หมวดเคร่ืองใช้
๔.๔ หมวดราชตระกลู



ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำรำชำศัพท์

๑. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ ก าหนดการ
•๑.๑ “หมายรับสัง่” ใชก้บัพระราชพิธีภายใน เป็นหมายสัง่เจา้หนา้ท่ีปฏิบติัการ
ผูส้ัง่คือพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
•๑.๒ “หมายก าหนดการ” ใชก้บังานพระราชพิธี ท่ีมีเอกสารแจง้ก าหนด
ขั้นตอนของงาน โดยอา้งถึงพระบรมราชโองการ คือ ข้ึนตน้ขอ้ความวา่ 
“นายกรัฐมนตรี หรือเลขาธิการพระราชวงัรับพระบรมราชโองการเหนือเกลา้
ฯ สัง่วา่...”



ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ ก าหนดการ(ต่อ)

•๑.๓ “ก าหนดการ” ใชก้บังานทัว่ไปท่ีพระราชวงศ ์บุคคลส าคญั ราชการหรือ
เอกชนจดัข้ึน หมายถึง รายการต่างๆท่ีก าหนดไวใ้นงานหรือพิธี โดยเขียนไว้
ในบตัรหรือบอกดว้ยวาจา
•* ขอ้สงัเกต หากงานใดเก่ียวขอ้งกบัพระมหากษตัริย ์แต่ไม่ไดเ้ป็นงานพระ
ราชพิธีซ่ึงก าหนดข้ึนโดยพระบรมราชโองการ ใหใ้ชว้า่ “ก าหนดการ” เช่น 
ก าหนดการสวนสนามแสดงความสวามิภกัด์ิ เป็นตน้ เพราะเป็นงานท่ีทาง
ราชการจดัข้ึน



•๒. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ “ค าพดูหรือพดู”
•๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ถา้เป็นงานราชการเร่ืองส าคญั ใชว้า่ 

“พระราชด ารัส” หรือ “พระราชกระแส” ถา้เป็นเร่ืองธรรมดาสามญั
ไม่ใช่ราชการ ใชว้า่ “รับสัง่” หรือ “ตรัส”
•๒.๒ เจา้นายชั้นพระบรมราชวงศ ์ใชว้า่ “รับสัง่” “ตรัส” “ด ารัส”



•๓. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ “ค าสัง่”
•๓.๑ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ใชว้า่ “มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้
โปรดกระหม่อมใหป้ระกาศวา่”
•๓.๒ สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ ใชว้า่ “มีพระราชเสาวนียเ์หนือ
เกลา้เหนือกระหม่อม สัง่วา่”
•๓.๓ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร ใชว้า่ “มีพระราช
บณัฑูรเหนือเกลา้เหนือกระหม่อม สัง่วา่”
•๓.๔ สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี ใชว้า่ “มีพระราช
บญัชาเหนือเกลา้เหนือกระหม่อม สัง่วา่”



๔. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ “ช่วยเหลือ”
•๔.๑ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ใชว้า่ “พระบรมราชูปถมัภ”์ เช่น 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหรั้บสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยัไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ”์
•๔.๒ สมเดจ็พระบรมราชินีนาถ ใชว้า่ “พระบรมชินูปถมัภ”์
•๔.๓ เจา้นายชั้นพระบรมราชวงศ ์ใชว้า่ “พระอุปถมัภ”์



•๕. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ “เป็น ,มี”
•๕.๑ “มี” ใชน้ าหนา้ค าท่ีค  ากริยาราชาศพัท ์เช่น มีพระบรมราชโองการ 

มีพระราชเสาวนีย์
•๕.๒ “ทรงมี” ใชน้ าหนา้ค าท่ีเป็นค านามสามญั เช่น ทรงมีกลอ้งถ่ายรูป 

ทรงมีแสตมป์
•๕.๓ “เป็น” ใชน้ าหนา้ค าท่ีเป็นค านามราชาศพัท ์เช่น เป็นพระราชโอรส 

เป็นพระราชนดัดา
•๕.๔ “ทรงเป็น”ใชน้ าหนา้ค านามสามญั เช่น ทรงเป็นครู ทรงเป็น
นกัปราชญ์



•๖. ค าราชาศพัทท่ี์มีความหมายวา่ “เดิน หรือ เดินทาง”
•๖.๑ “เสด็จพระราชด าเนิน” ใชเ้ฉพาะกบัพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกฎุราชกมุาร 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี เช่น 
เสด็จพระราชด าเนินไป
•๖.๒ “เสด็จ” ใชน้ าหนา้ค ากริยา เช่น เสดจ็เขา้ เสดจ็ข้ึน เสดจ็ประพาส 
เสด็จตรวจพล



•* ขอ้สงัเกต ค าวา่ “เสด็จพระด าเนิน” ไม่มีใชใ้นราชาศพัท ์มีแต่ ค  าวา่ 
“ทรงพระด าเนิน” แปลวา่ เดิน
•* ขอ้สงัเกต ค าวา่ “เสด็จ” อาจใชเ้ป็นบุรุษสรรพนาม หมายถึง 
พระมหากษตัริยห์รือพระบรมวงศานุวงศ ์เช่น รับเสดจ็



๗.พระบรมรำชูปถมัภ์ พระบรมรำชำนุเครำะห์

•๗.๑“พระบรมรำชูปถมัภ์” ใชก้รณีการใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูหรือช่วย
ค ้าจุนองคก์ร สถาบนั สมาคม สโมสร หรือกิจการอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
• เช่น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหรั้บ
สมาคมภาษาและหนงัสือแห่งประเทศไทยไวใ้นพระบรมราชูปถมัภ์
•๗.๒ “พระบรมรำชำนุเครำะห์” ใชใ้นกรณีท่ีทรงช่วยเหลือ อนุเคราะห์
บุคคลดว้ยพระเมตตากรุณา 
• เช่น พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ ใหรั้บนาย
นิลเพชร ก าจาย เขา้รับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเมืองเพชรรัตน์
โดยใหเ้ป็นคนไขใ้นพระบรมราชานุเคราะห์



• ถ้าเป็น สมเดจ็พระบรมราชชนนี,สมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 
สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกมุาร,สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี ใช้ พระราชานุเคราะห์ 
•ถ้าพระราชวงศ์ท่ัวไป ใช้ พระอนุเคราะห์



๘. พระบรมฉำยำลกัษณ์ พระบรมสำทิสลกัษณ์
๑.พระบรมฉายาลกัษณ์หรือพระบรมรูป คือ รูปถ่ายหรือภาพถ่ายของ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
๒.พระฉายาลกัษณ์หรือพระรูป คือรูปถ่ายหรือภาพถ่ายของสมเดจ็พระนางเจา้
ฯพระบรมราชินีนาถ พระราชวงศท์ัว่ไป
๓. พระบรมสาทิสลกัษณ์ คือ รูปเขียนหรือภาพเขียนของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั
๔. พระสาทิสลกัษณ์ คือรูปเขียนของสมเด็จพระนางเจา้ฯพระบรมราชินีนาถ 
พระราชวงศต์ั้งแต่พระองคเ์จา้ข้ึนไป



๘. อำคนัตุกะ พระรำชอำคนัตุกะ 

•อำคนัตุกะ หมายถึงแขกผูม้าเยอืน 
•ใหส้งัเกต “เจา้บา้น” เป็นหลกั 
•ถา้เจา้บา้นเป็นพระราชา พระมหากษตัริย ์ใช ้พระราชอาคนัตุกะ 
•ถา้เจา้บา้นไม่ใช่พระราชา พระมหากษตัริย ์ใช ้อาคนัตุกะ



๙. กำรใช้ทูลเกล้ำฯถวำย และน้อมเกล้ำฯถวำย

• ๙.๑ ถา้เป็นส่ิงของท่ีสามารถยกได ้เช่น เอกสาร หนงัสือ ใช้
ทูลเกลา้ฯถวาย(อ่านทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย)
•๙.๒ เป็นส่ิงของท่ีไม่สามารถยกได ้เช่น บา้น รถ อาคาร ใช ้นอ้ม
เกลา้ฯถวาย(อ่านนอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย)



ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำรำชำศัพท์
•ตวัอยา่งประโยคท่ีไม่ถูกตอ้ง
๑.  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงเสดจ็พระราชด าเนิน ไปเชียงใหม่
๒.  สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ ทรงโปรดวิชาเคมี
๓.  พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาทรงบรรทมไปเม่ือสกัครู่น้ี



ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำรำชำศัพท์

•ตวัอยา่งประโยคท่ีถูกตอ้ง
๑.  พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชด าเนิน ไปเชียงใหม่
๒.  สมเดจ็พระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์วลยัลกัษณ์ฯ โปรดวิชาเคมี
๓.  พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาบรรทมไปเม่ือสกัครู่น้ี


