
วิชา ภาษาไทย
ม. ปลาย ตอนที่ 02
เรื่อง ค าราชาศัพท์

โดย อ.กอล์ฟ วรธน อนันตวงษ์



ค าราชาศัพท์



การใช้ค าราชาศัพท์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ



พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณ
พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก



ค านามราชาศัพท์

พระบรมราช.... พระบรม....

พระราช....
พระ....



พระราชด ารัส
พระด ารัส

พระบรมราชโองการ
พระราชเสาวนีย์
พระราชบัณฑูร
พระราชด ารัสสั่ง

พระด ารัสสั่ง



พระบรมราโชวาท
พระราโชวาท
พระโอวาท

พระราชด าริ
พระด าริ



พระบรมราชานุเคราะห์
พระราชานุเคราะห์
พระอนุเคราะห์

พระบรมราชวโรกาส
พระราชวโรกาส

พระวโรกาส



พระราชหัตถเลขา
ลายพระหัตถ์

พระปรมาภิไธย
พระนามาภิไธย
พระนาม



พระบรมฉายาลักษณ์
พระฉายาลักษณ์

พระบรมสาทิสลักษณ์
พระสาทิสลักษณ์

พระบรมราชานุสาวรีย์
พระราชานุสาวรีย์



พระชนมพรรษา....พรรษา

พระชนมายุ......พรรษา

พระชันษา.....ปี



วันเกิด

วัน (คล้ายวัน) พระบรมราชสมภพ

วัน (คล้ายวัน) พระราชสมภพ

วัน (คล้ายวัน) ประสูติ



ค านามราชาศัพท์

เรือต้น ช้างต้น
ช้างทรง ม้าทรง
เรือหลวง
รถพระที่นั่ง



ค ากริยาราชาศัพท์

1. กริยาที่เปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ได้ให้เปลี่ยนเลย
บรรทม ประสูติ สวรรคต เสวย
ตรัส กริ้ว ทอดพระเนตร
สุบิน พระราชทาน ประทาน



2. กริยาสามัญที่เปลี่ยนเป็นราชาศัพท์ไม่ได้
ให้ใส่ “ทรง” น าหน้า

ทรงฟัง ทรงวิ่ง
ทรงยินดี ทรงถาม
ทรงไอ ทรงบรรยาย



3. ทรง + ค านามสามัญ = ค ากริยาราชาศัพท์
ทรงบาตร ทรงม้า

4. ทรง + ค านามราชาศัพท์ = ค ากริยาราชาศัพท์
ทรงพระเมตตา ทรงพระอักษร

ทรงพระประชวร ทรงพระด าเนิน



การใช้ “มี” “เป็น”
มี , เป็น + ค าราชาศัพท์
............ มีพระบรมราชโองการ ...........
............ ทรงมีพระบรมราชโองการ ...........

“ทรงม”ี  “ทรงเป็น”  +  ค าสามัญ
........... ทรงเป็นประธานในงาน ...........
........... ทรงเป็นองค์ประธาน .............



การใหส้ิ่งของ
............. ทูลเกล้าฯถวาย ......... แด่ ...............
............. น้อมเกล้าฯถวาย ......... แด่ ............

ถวายการต้อนรับ
เฝ้าฯ รับเสด็จ



ถวายความจงรักภักดี
มี / แสดง ความจงรักภักดี

การเดินทาง
เสด็จพระราชด าเนิน (เสด็จฯ)

เสด็จ



ยกเว้นค าต่อไปนี้ ใช้ “เสด็จ” น าหน้าได้เลย
ไมใ่ช้ พระราชด าเนิน (ฯ) ต่อหลัง

เสด็จเข้า เสด็จออก เสด็จขึ้น
เสด็จลง เสด็จยืน เสด็จน่ัง
เสด็จประทับ เสด็จประพาส เสด็จนิวัต
เสด็จพระราชกุศล เสด็จสวรรคต



สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ 
เสด็จไปยังวัดเกสรศีลคุณ จ.อุดรธานีเพื่อทรงบาตร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จลง ณ ศาลา
ดุสิดาลัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการ
ร้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า  

ทูลกระหม่อมถวายเงินรายได.้..



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสีย
พระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น กรณี
เหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิทางตะวันออกของ
เกาะฮอนชู เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554



ค าราชาศัพท์
1. ข้อใดเมื่อเติม  “พระ”  ข้างหน้าแล้วใช้เป็นราชาศัพท์ส าหรับ

พระมหากษัตริย์ได้ทุกค า
1. บรมราชานุสาวรีย์ บรมฉายาลักษณ์ บรมหฤทัย     
2. บรมชนกนาถ บรมโกศ บรมวงศ์
3. บรมหัตถเลขาบรมรูป บรมบพิตร                 
4. บรมมนเทียร บรมอัฐิ              บรมเกศา



2. ข้อใดใช้ราชาศัพท์ส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไมถู่กต้อง

1. เป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ส าคัญของโลก                                               
2. เคยทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เองในบางโอกาส
3. มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
4. ทรงโปรดดนตรีสากลโดยเฉพาะดนตรีแจส๊



3. ข้อใดเป็นค าราชาศัพท์ที่ใช้แทนค ากริยาในวงเล็บได้ถูกต้องตามล าดับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ดู)  ผลการด าเนินงานของโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริแล้ว (ทักทาย)  กับราษฎรที่มาเฝ้า
รับเสด็จ

1. ทรงทอดพระเนตร    ทรงทักทาย                     
2. ทรงทอดพระเนตร    ทรงมีพระราชปฏิสันถาร
3. ทอดพระเนตร        ทรงพระราชปฏิสันถาร 
4. ทอดพระเนตร        มีพระปฏิสันถาร



4. ราชาศัพท์ในข้อใดใช้เติมช่องว่างได้ถูกต้อง

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา...........โดยรถ
พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไป...........
ในงาน  “มัดหมี่มัดใจเด็ก” ณ บริเวณสวนโรงแรมแชงกรีลา

1. เสด็จ     ทรงเป็นประธาน                          
2. เสด็จ     ทรงเป็นองค์ประธาน                          
3. เสด็จฯ    เป็นประธาน    
4. เสด็จฯ    เป็นองค์ประธาน                     



5. ข้อความต่อไปนี้ใช้ราชาศัพท์ผิดกี่ค า

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชด ารัสถึงความ
ประทับพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชด าเนินไปยังสหพันธรัฐ
รัสเซียกับคนไทย และนักเรียนไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทที่โรงแรมบอลต์ชุก
เคมพินสกี้ กรุงมอสโก เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคมที่ผ่านมา

1. 1 ค า                    2. 2 ค า   
3. 3 ค า                    4. 4    ค า



6. ข้อความต่อไปนี้ใช้ค าราชาศัพท์ผิดกี่แห่ง

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานรางวัล “แม่ที่ควรยกย่อง”  

ตอบ  _____



7. จงเลือกค าในข้อ ก. และ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างตามล าดับ

ในตอนต้นของพิธี อธิการบดี ก.   เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิต
ประจ าปี ในตอนท้ายของพิธี สมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ ข.    แก่บัณฑิตในหอประชุม

ก. 1. กราบทูลรายงาน 2. กราบทูลถวายรายงาน
3. กราบบังคมทูลรายงาน 4. กราบบังคมทูลถวายรายงาน

ข. 1. พระราชทานพระราชด ารัส  2. พระราชทานพระราชเสาวนีย์
3. พระราชทานพระราโชวาท 4. พระราชทานพระบรมราโชวาท   



8. จงเลือกค าใน ข้อ  ก.  และ ข้อ  ข.  ที่เหมาะสมเติมลงใน
ช่องว่างตามล าดับ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้
เจ้าชายอากิชิโนแห่งญี่ปุ่นเข้าเฝ้า........(ก.).........ณ โรงพยาบาล
ศิริราชในโอกาส........(ข.).........ประเทศไทย



ก. 1. ฝ่าละอองพระบาท 2. ทูลละอองพระบาท
3. ฝ่าละอองธุลีพระบาท   4. ทูลละอองธุลีพระบาท
5. ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  

ข. 1. เสด็จเยือน 2. เสด็จทรงเยือน
3. เสด็จฯ เยือน 4. เสด็จพระด าเนินเยือน
5. เสด็จพระราชด าเนินทรงเยือน



9. จงเลือกค าในข้อ ก. และ ข้อ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง
ตามล าดับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.............(ก)..............ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชด าเนินแทนพระองค์ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐาน
.............(ข)..............พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์



ก.   1.  โปรดเกล้า                  2.  ทรงโปรด
3.  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม    4.  ทรงพระกรุณาโปรด                                          
5.  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม                                                           

ข.   1.  พระอนุสาวรีย์       
2.  ราชานุสาวรีย์
3.  พระราชานุสาวรีย์
4.  พระบรมราชอนุสาวรีย์                                               
5.  พระบรมราชานุสาวรีย์



10. จงเลือกค าในข้อ ก. และ ข้อ ข. ที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่าง
ตามล าดับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานโกศไม้สิบสอง บรรจุ
ศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่ง..............(ก)...................
และทรงรับไว้ใน...............(ข).............เป็นเวลา 7 วัน



ก.  1.  มรณภาพ     2.  สิ้นอายุขัย
3.  สิ้นพระชนม์ 4.  สิ้นชีพิตักษัย
5.  ถึงแก่มรณกรรม

ข.  1.  พระอนุเคราะห์           2.  พระราชานุเคราะห์
3.  พระราชอนุเคราะห์ 4.  พระบรมราชานุเคราะห์
5.  พระบรมราชอนุเคราะห์




