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การใช้ค าราชาศัพท์และส านวนไทย 
 
ค าราชาศัพท์  

ค าราชาศพัท์ แต่เดิมหมายถึง ค าเฉพาะใช้ส าหรับเพ็ดทูลพระเจา้แผ่นดินและเจา้นาย ต่อมาหมายถึง
การใชถ้อ้ยค าตามระดบัฐานะของบุคคล ๓ กลุ่ม ซ่ึงไดแ้ก่  

๑. ค าท่ีใชก้บัพระมหากษตัริยแ์ละพระบรมวงศานุวงศ ์ 
๑.๑ พระมหากษตัริย ์
๑.๒ ชั้นสมเด็จพระบรม 
๑.๓ ชั้นเจา้ฟ้า 
๑.๔ ชั้นพระองคเ์จา้ 
๑.๕ ชั้นหม่อมเจา้ 

๒. ค าท่ีใชก้บัพระภิกษุสงฆ ์ 
๒.๑ สมเด็จพระสังฆราช (ค าราชาศพัทร์ะดบัพระองคเ์จา้) 
๒.๑ พระสงฆ ์(ค าส าหรับพระภิกษุสงฆ)์ 

๓. ค าท่ีใชก้บัสุภาพชน (ค าสุภาพ) 
การใช้ราชาศัพท์ 

๑. ค านามราชาศัพท์ 
(๑)  ”พระบรม” /  “พระราช” /  “พระ” ใชน้ าหนา้ค านามส าหรับเพื่อใหเ้ป็นราชาศพัท ์เช่น 

- พระบรมมหาราชวงั พระราชวงัดุสิต 
- พระบรมราโชวาท พระราโชวาท พระโอวาท 
- พระราชด าริ พระด าริ 
- พระราชนิพนธ์ พระนิพนธ์ 

(๒)   “พระ” ใชน้ าหนา้ค านามทัว่ไป เช่น พระสาง พระท่ีนัง่ พระพกัตร์ พระหตัถ ์ฯลฯ 
๒. ค ากริยาราชาศัพท์ 

(๑) ค ากริยาราชาศพัทส์ าเร็จรูป เช่น บรรทม เสด็จพระราชด าเนิน เสวย โปรด ฯลฯ 
(๒)  “ทรง”  

- ใชน้ าหนา้กริยาธรรมดา เช่น ทรงขบัรถยนต ์ทรงกีฬา ทรงสดบั ทรงยนิดี 
- ใชน้ าหนา้ค านามธรรมดา เช่น ทรงมา้ ทรงเคร่ือง (แต่งตวั) ทรงเคร่ืองใหญ่(ตดัผม)  
   ทรงศีล (รับศีล) ทรงปืน 



 ๒ 

- ใชน้ าหนา้นามราชาศพัทบ์างค า เช่น ทรงพระกรุณา ทรงพระอกัษร 
- ใชใ้นความหมายวา่ สวม, ใส่ เช่น ทรงพระธ ามรงค ์ทรงฉลองพระองค ์

ค ากริยาบางค าเป็นค ากริยาราชาศพัท์อยู่แล้ว ไม่ตอ้งใช้ “ทรง”  น าหน้าค านั้นอีก ( เสด็จ เสวย ตรัส 
บรรทม ประทบั พระราชทาน ประชวร ถวาย กร้ิว ฯลฯ ) 

๓. การใช้ค าราชาศัพท์ทีน่่าสนใจ 
(๑) ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย – นอ้มเกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย 
(๒) พระบรมฉายาลกัษณ์ – พระบรมสาทิสลกัษณ์ – พระบรมรูป 
(๓) ก าหนดการ – หมายก าหนดการ 
(๔) เสด็จพระราชด าเนิน – ทรงพระด าเนิน 
(๕) ประทาน – พระราชทาน – โปรดเกลา้ฯพระราชทาน 

ตัวอย่างการใช้ค าราชาศัพท์ทีผ่ดิ 
๑. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระเนตรพิพิธภณัฑ์โบราณคดีท่ีเมือง

เวยีงจนัทน์ 
๒. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาทเสด็จพระราชด าเนิน

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกลา้แด่ราชวงศ ์
๓. ภริยาผูว้า่ราชการจงัหวดันอ้มเกลา้ฯถวายช่อดอกไมแ้ด่สมเด็จพระนางเจา้พระบรมราชินีนาถ 
๔. ผูแ้ทนบริษทัเอกชนหลายแห่งทูลเกลา้ฯถวายเรือใบแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
๕. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเสด็จพระราชด าเนินบนลาดพระบาทสู่ท่ีประทบัในหอประชุม 
๖. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯมาทรงพระราชทานปริญญาบตัรประจ าปี 

๒๕๔๗ 
๗. พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาพระราชทานรางวลัแก่ผูช้นะการประกวด 
๘. ก าหนดการพิธีประทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัสยามไดป้ระกาศแลว้ 
๙. ธนบตัรใบละ ๑๐๐ บาท มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัและพระบาทสมเด็จ

พระมงกุฏเกลา้เจา้อยูห่วัอยูด่า้นหลงั 
๑๐. ราษฎรมาถวายการตอ้นรับพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งเน่ืองแน่น 
๑๑. ร้านภูฟ้าจ าหน่ายภาพวาดฝีพระราชหตัถใ์นสมเด็จพระเทพรัตนฯราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
๑๒. พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงเสวยพระกระยาหารค ่า 
๑๓. นายกรัฐมนตรีถวายรายงานความคืบหนา้ของโครงการเข่ือนล าน ้ามูล 
๑๔. ขอเชิญร่วมงานฉลองวนัคลา้ยพระราชสมภพในพระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ 
๑๕.  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชด าเนินเยีย่มพระอาการป่วยของสมเด็จพระสังฆราช 

 



 ๓ 

ส านวนไทย 

ส านวนไทย    ส านวนไทยท่ีใชส่ื้อสารในชีวติประจ าวนัมีท่ีมาจาก 

๑. เกิดจากธรรมชาติ  เช่น  ฝนตกไม่ทัว่ฟ้า   คล่ืนใต ้ ลูกไมห้ล่นไม่ไกลตน้ 

๒.    เกิดจากสัตว ์  เช่น  ข่ีชา้งจบัตัก๊แตน   ปลากระด่ีได ้ หมาหยอกไก่ 

๓. เกิดจากการกระท า  ความประพฤติ  การปฏิบติัและการกินอยูข่องคน  เช่น ปิดทองหลงัพระ  

๔. เกิดจากอวยัวะต่างๆ  เช่น    ใจลอย  ปากยงัไม่ส้ินกล่ินน ้านม  มืออยูไ่ม่ 

๕. เกิดจากของกินของใช ้ เช่น  ฆอ้งปากแตก     ผา้ข้ีร้ิวห่อทอง  ลงเรือล าเดียวกนั                  

๖.    เกิดจากแบบแผนประเพณีและวฒันธรรม   เช่น    เขา้ตามตรอกออกตาม    คนตายขายคนเป็น 

๗.     เกิดจากศาสนา   เช่น  กรวดน ้าคว  ่าขนั     ขนทรายเขา้วดั       บุญท ากรรมแต่ง 

๘.    เกิดจากนิทาน  ต านาน  วรรณคดี  หรือประวติัศาสตร์  เช่น  กบเลือกนาย    ฤษีแปลงสาร 

9.    เกิดจากการละเล่น   กีฬาหรือการแข่งขนั  เช่น      รุกฆาต        ไม่ดูตามา้ตาเรือ 

ลกัษณะส านวนไทย    ส านวนไทยมกัจะ มีความหมายโดยนยั มีการเปรียบเทียบ  ใชถ้อ้ยค านอ้ยแต่ความ
ความหมายมาก    สละสลวยมีสัมผสัคลอ้งจอง    

ประโยชน์ในการศึกษาส านวนโวหาร    ท าใหใ้ชภ้าษาส่ือความหมายต่างๆไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน   ท าใหไ้ดค้ติ
สอนใจ ในดา้นต่างๆ    ทั้งยงัเป็นการรักษาวฒันธรรมทางภาษาของไทย 

------------------------------------------------------ 
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