คําราชาศัพท
ความหมายของคําราชาศัพท
คําราชาศัพท คือ คําสุภาพที่ใชใหเหมาะสมกับฐานะของบุคคลตางๆ คําราชาศัพทเปนการกําหนดคําและ
ภาษาที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย แมคําราชาศัพทจะมีโอกาสใชในชีวิตนอย แตเปนสิ่งที่แสดงถึง
ความละเอียดออนของภาษาไทยที่มีคําหลายรูปหลายเสียงในความหมายเดียวกัน และเปนลักษณะพิเศษของ
ภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งใชกับบุคคลกลุมตางๆ ดังตอไปนี้
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
พระบรมวงศานุวงศ
พระภิกษุสงฆ สามเณร
ขุนนาง ขาราชการ
สุภาพชน
คําราชาศัพทสําหรับพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ
ลําดับพระราชอิสริยศักดิ์พระบรมราชวงศ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
, สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒. สมเด็จพระบรมราชินี
, สมเด็จพระบรมราชชนนี , สมเด็จพระยุพราช , สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารี
๓. สมเด็จเจาฟา
๔. พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา
๕. พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
๖. พระวรวงศเธอ พระองคเจา
๗. หมอมเจา
คําขึ้นตนและคําลงทายในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูลดวยวาจา
ฐานันดรของผูฟง
คําขึ้นตน
คําลงทาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ,
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลา
ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ปกกระหมอม
ดวยเกลาดวยกระหมอม ควรมิควร
สมเด็จพระบรมราชินี , สมเด็จพระ
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบ
แลวแตจะทรงพิจารณา
บรมราชชนนี , สมเด็จพระยุพราช ,
ฝาละอองพระบาท
สมเด็จพระสยามบรมราชกุมารี
โปรดเกลาโปรดกระหมอม
ควรมีควรแลวแตจะทรงพิจารณา
สมเด็จเจาฟา
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝาพระบาท
โปรดเกลาโปรดกระหมอม
ควรมีควรแลวแตจะทรงพิจารณา
พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจา ขอประทานกราบทูลทราบฝาพระบาท
โปรดเกลาโปรดกระหมอม
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
กราบทูลฝาพระบาท
ควรมีควรแลวแตจะโปรด
พระวรวงศเธอ พระองคเจา
หมอมเจา
ทูลฝาพระบาททรงทราบ
แลวแตจะโปรด
การใชคําราชาศัพทในการเพ็ดทูล
หลักเกณฑในการกราบบังคมทูลพระเจาแผนดิน
- ถาผูรับคํากราบบังคมทูลไมทรงรูจัก ควรแนะนําตนเองวา
"ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกหระ
หมอม ขาพระพุทธเจา ......................ชื่อ.................... ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณา
ทราบฝาละอองธุลีพระบาท" และลงทายวา ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
- ถากราบบังคมทูลธรรมดา เชน ทรงมีกระแสพระราชดํารัสถามสาชื่ออะไร ก็กราบบังคมทูลวา
"ขาพระพุทธเจา ชื่อ ...................พระพุทธเจาขา"

- ถาตองการกราบบังคมทูลถึงความสะดวกสบาย หรือรอดอันตรายใหใชคําวา
"เดชะพระบารมีปกเกลาปก
กระหมอม......................"
- ถาจะกราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทําผิดพลาดไมสมควรทําใหใชคํานํา
"พระราชอาญาไมพนเกลาพนกระหมอม"
- ถาจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาใชคําวา
"ขอพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม"
- ถาจะกราบบังคมทูลถึงของหยาบมิบังควร ใชคําวา
"ไมควรจะกราบบังคมพระกรุณา"
- ถาจะกราบบังคมทูลเปนกลางๆ เพื่อใหทรงเลือก ใหลงทายวา
"ควรมีควร ประการใดสุดแลวแตจะทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา โปรดกระหมอม"
- ถาจะกราบบังคมทูลถึงความคิดเห็นของตนเองใชวา
"เห็นดวยเกลาดวยกระหมอม"
- ถากราบบังคมทูลถึงสิ่งที่ที่ทราบใชวา
"ทราบเกลาทราบกระหมอม"
- ถาจะกราบบังคมทูลถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถวายใชคําวา
"สนองพระมหากรุณาธิคุณ"
- ถาจะกลาวขออภัยโทษ ควรกลาวคําวา
"เดชะพระอาญาไมพนเกลา " และลงทายวา ดวยเกลาดวย
กระหมอม
- การกลาวถึงสิ่งที่ไดรับความอนุเคราะห ใหใชคําวา
"พระเดชพระคุณเปนลนเกลาลนกระหมอม"
สําหรับเจานายตั้งแตหมอมเจาขึ้นไป
๑. ในการกราบบังคมทูล ไมตองใชคําขึ้นตนและลงทาย ถาเปนพระยุพราช , พระราชินีแหงอดีตรัชกาลและ
สมเด็จเจาฟา ควรใชสรรพนามแทนพระองคทานวา
"ใตฝาละอองพระบาท " ใชสรรพนามแทนตนเองวา
"ขาพระพุทธเจา" และใชคํารับวา "พระพุทธเจาขา"
๒. เจานายชั้นรองลงมา ใชสรรพนามแทนพระองควา "ใตฝาพระบาท " ใชสรรพนามแทนตนเองวา "เกลา
กระหมอม" ใชคํารับวา "พระเจาขา " เจานายชั้นสมเด็จพระยาและพระยาพานทอง ใชสรรพนามของทานวา "ใตเทา
กรุณา" ใชสรรพนามของตนวา "เกลากระหมอม" ใชคํารับวา "ขอรับกระผม"
๓. คําที่พระภิกษุใชเพ็ดทูลตอพระเจาแผน
๓.๑ แทนคํารับวา "ถวายพระพร"
๓.๒ แทนตนเองวา "อาตมภาพ" ใชสรรพนามของพระองควา "มหาบพิตร"
วิธีใชคําประกอบหนาคําราชาศัพท
- พระบรมราช ใชประกอบหนาคําเพื่อใหเห็นวาสําคัญยิ่ง ในกรณีที่ตองการเชิดชูพระราชอํานาจ
- พระบรม ใชประกอบหนาคําเพื่อใหเห็นวาสําคัญยิ่ง ในกรณีที่ตองการเชิดชูพระราชอิสริยยศ
- พระราช ใชประกอบหนาคําเพื่อใหเห็นวาสําคัญรองมาจาก พระบรม เพื่อแสดงใหเห็นวาเปนสิ่งเฉพาะของ
องคพระเจาแผนดิน
วิธีใชคําประกอบหลังคําราชาศัพท
- ทรง
ใชประกอบหลังคํานาม เพื่อเปนคํานามราชาศัพทตน ใชประกอบหลังคํานามสําคัญทั่วไป เพื่อทําให
เปนคํานามราชาศัพท มักใชกับสิ่งที่โปรดเปนพิเศษ
- หลวง
ใชประกอบหลังคํานามสามัญทั่วไป เพื่อใหเปนนามราชาศัพท
- พระที่นั่ง
ใชประกอบหลังคํานามสามัญ เพื่อใหเปนนามราชาศัพท มีความหมายวาเปนที่ประทับ
สวนพระองค
ราชาศัพทสําหรับพระภิกษุ
ไทยเรามีคําพูดที่ใชกับพระภิกษุโดยเฉพาะอยูประเภทหนึ่งบางทีก็เปนคําที่พระภิกษุเปนผูใชเอง ซึ่งคนไทย
สวนใหญจะรูจักกันหมดแลว เชน คําวา อาตมาภาพ หรืออาตมา มีความหมายเทากับ ฉัน บางคําก็ทั้งทานใชเองและ
เราใชกับทาน เชน คําวา ฉัน หมายถึง กิน เปนตน
สําหรับพระภิกษุ เราจําเปนตองทราบราชทินนาม เรียกวา พระภิกษุผูทรงสมณศักดิ์ ของพระภิกษุเรียงลําดับ
ไดดังนี้ เพื่อที่จะไดใชไดอยางถูกตอง
สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระราชาคณะ หรือ ชั้นสุพรรณปฎ คือ พระภิกษุที่มีราชทินนามนําหนาดวยคําวา
"สมเด็จพระ"
พระราชาคณะชั้นรอง
พระราชาคณะชั้นธรรม พระราชาคณะชั้นนี้มักมีคําวา
"ธรรม" นําหนา
พระราชาคณะชั้นเทพ พระราชาคณะชั้นนี้มักมีคําวา
"เทพ" นําหนา
พระราชาคณะชั้นราช พระราชาคณะชั้นนี้มักมีคําวา
"ราช" นําหนา
พระราชาคณะชั้นสามัญ
พระครูสัญญาบัติ
, พระครูชั้นประทวน , พระครูฐานานุกรม
พระเปรียญตั้งแต
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การใชคําพูดกับพระภิกษุทรงสมณศักดิ์ ที่ผิดกันมากคือชั้นสมเด็จพระราชาคณะเห็นจะเปนเพราะมีคําวา
"สมเด็จ" นําหนาจึงเขาใจวาตองใชคําราชาศัพท ซึ่งผิด ความจริงแลว พระภิกษุทรงสมณศักดิ์ที่ตองใชราชาศัพทมี
เฉพาะเพียงสมเด็จพระสังฆราชเทานั้น เวนแตพระภิกษุรูปนั้นๆ ทานจะมีฐานันดรศักดิ์ทางพระราชวงศอยูแลว.
คําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุ มีดังนี้
๑. คําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุที่เปนคํานาม
กุฏิ (เรือนหรือตึกสําหรับพระภิกษุอยู) กาสาวพัสตร (ผายอมฝาด คือ
ผาเหลืองพระ) กลด (รม ขนาดใหญ มี
ดามยาว ใชสําหรับพระธุดงคโดยเฉพาะ) จีวร (ผาสําหรับหมของพระภิกษุสามเณร) จังหัน (ขาว อาหาร) พรรษา (ชวง
ระยะเวลา ๓ เดือน ในฤดูฝน) ฉายา (ชื่อที่ พระอุปชฌาย ตั้งใหเปนภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท) อาบัติ (โทษที่เกิดจาก
การลวงละเมิดขอหามแหงภิกษุ) อาวาส (วัด) เจาอาวาส (พระภิกษุซึ่งไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง ผูปกครองวัด)
สมภาร (พระที่เปนเจาอาวาส) พุทธาวาส (ที่ ประดิษฐานพระพุทธรูป หมายถึง โบสถ วิหาร) สังฆาวาส (ที่อยูของ
พระสงฆ) ไตรจีวร (ผา ๓ อยางของ พระภิกษุ) คือ ผาทาบ (สังฆาฏิ)ผาหม(จีวร)และผานุง (สบง) รัด ประคด (ผาที่ใช
รัดอกหรือสายที่ถักดวยดายสําหรับรัดเอว ของพระภิกษุสามเณร) ไตรปฎก (พระธรรมคําสั่งสอนของ พระพุทธเจา มี
๓ ปฎก คือ พระธรรมวินัย พระสูตร และ พระอภิธรรม) ตําหนัก (กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช) ตาลปตร (พัดใบตาลมี
ดามยาว สําหรับพระใชในพิธีกรรม เชน ใน เวลาใหศีล ตอมาอนุโลมเรียกพัดที่ทําดวยผาหรือไหม
ซึ่ง มีลักษณะ
คลายกัน) สมณะ (ผูสงบกิเลสแลวโดยเฉพาะ หมายถึง ภิกษุในพระพุทธศาสนา) สมณสารูป (กิริยามารยาท ที่สมควร
แกสมณะ เชน ภิกษุพูดจาควรจะมีสมณสารูป) สมณศักดิ์ (ยศพระสงฆที่ไดรับพระราชทานมีหลายชั้นแตละ ชั้นมีพัด
ยศเปนเครื่องกําหนด) พระธรรมกถึก (พระที่เปน นักเทศนผูแสดงธรรม) อุปชฌาย (พระเถระผูเปนประธาน การบวช
กุลบุตรในพระพุทธศาสนา) ธรรมาสน (ที่สําหรับ พระภิกษุนั่งแสดงธรรม) เปรียญ (ผูสอบความรูพระปริยัติ ธรรมสาย
บาลีไดตามหลักสูตรตั้งแต ๓ ประโยคขึ้นไป) มหา (สมณศักดิ์ที่ใชนําหนาชื่อพระภิกษุที่สอบไลไดตั้งแตเปรียญ ธรรม
๓ ประโยคขึ้นไป) มหานิกาย (ชื่อคณะสงฆนิกายหนึ่ง คูกับธรรมยุติกนิกาย) มหายาน (ชื่อนิกายในพระพุทธศาสนา
ฝายเหนือที่นับถือกันในทิเบต จีน ญี่ปุน เกาหลี และ ญวน) โยม (คําที่พระภิกษุสามเณรใชเรียกบิดามารดาของตน
หรือ เรียกผูใหญรุนราวคราวเดียวกับบิดามารดา)โยมอุปฏฐาก (ใชเรียกผูแสดงตนเปนผูอุปการะพระภิกษุสามเณร)
โอสถ (ยารักษาโรค) โลมา (ขน)เกศา (ผม) ถาน (สวม) ไทยธรรม (ของถวายพระ) ปจจัย (เครื่องอาศัยเลี้ยงชีวิตของ
พระภิกษุมี ๔ อยางคือ จีวร (ผานุงหม) บิณฑบาตร (อาหาร) เสนาสนะ (ที่อยู) คิลานเภสัช (ยา) รวมเรียกวาจตุปจจัย
คือ ปจจัย ๔ โดยปริยายหมายถึงเงินตราก็ได) อาสนะ (ที่นั่ง) อาสนสงฆ (ที่ยกพื้นสําหรับพระสงฆนั่ง) อาสนศาลา
(โรงฉันอาหาร) เสนาสนะ (ที่นอนและที่นั่ง หรือ ที่อยู) พระครู (ฐานันดรประเภทหนึ่งแหงพระภิกษุต่ํากวาพระราชา
คณะ) พระราชาคณะ (พระภิกษุที่ไดรับแตงตั้งและสถาปนา ใหมีสมณศักดิ์ตั้งแตชั้นสามัญจนถึงชั้นสมเด็จ) สิกขาบท
(ขอวินัยบทบัญญัติในพระวินัยที่พึงศึกษาปฏิบัติ) ธุดงค (ชื่อ วัตรปฏิบัติอยางเครงครัดของพระภิกษุ เชน การอยูในปา)
บริขาร (เครื่องใชสอยของพระพระภิกษุ มี ๘ อยาง รวม เรียกวา “อัฐบริขาร” ไดแก สบง จีวร สังฆาฏิ บาตร มีดโกน
เข็ม รัดประคด กระบอกกรองน้ํา)
๒. คําราชศัพทสําหรับพระภิกษุที่เปนคําสรรพนาม
รูป (เปนคําลักษณนามใชเรียกพระภิกษุ สามเณร เชน พระ ๑ รูป) อาตมา , อาตมภาพ (คําที่ใช แทนตัวผูพูด
สําหรับพระภิกษุสามเณรกับคฤหัสถ เปน สรรพนามบุรุษที่ ๑) พระคุณเจา (คําเรียกพระภิกษุที่นับถือ หรือชั้นสมเด็จ
พระราชาคณะ เปนสรรพนามบุรุษที่ ๒) พระองค (เปนคําลักษณนามและคําสรรพนาม ใชแกสมเด็จ พระสังฆราช

เปนสรรพนามบุรุษที่ ๓) เกลากระหมอม, เกลากระหมอมฉัน (ใชเมื่อกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช เปน สรรพนามบุรุษ
ที่ ๑) ฝาพระบาท (ใชกับสมเด็จพระสังฆราช เปน สรรพนามบุรุษที่ ๒) ทานมหา, พระมหา (ใชกับพระเปรียญธรรม
ตั้งแต ๓ – ๙ ประโยค) ทาน (ใชพูดกับพระอันดับธรรมดา เปนสรรพนามบุรุษที่๒)
๓. คําราชาศัพทสําหรับพระภิกษุที่เปนคํากริยา
ชาตะ (เกิด) จําพรรษา (อยูประจําที่วัด ๓ เดือน ในฤดูฝน) เจริญพร (เปนคําเริ่มที่พระภิกษุสามเณรพูดกับ
สุภาพชนและเปนคํารับ) เจริญพระพุทธมนต (การสวดมนต ของพระสงฆในมงคลพิธี) นิมนต (เชื้อเชิญ) นมัสการ
(การ แสดงความออนนอมดวยการกราบไหว) อุปสมบท (บวช เปนพระภิกษุ) บรรพชา (บวชเปนสามเณร) ลาสิกขา
(สึก ลาออกจากความเปนภิกษุเปนคนธรรมดา) อาราธนา (นิมนตออนวอน เชน อาราธนาธรรม ขอนิมนตใหพระภิกษุ
แสดงธรรม) ครองจีวร (นุงหม แตงตัว) ปลงผม (โกนผม) ปลงหนวด (โกนหนวด) อนุโมทนา (ยินดีดวย) รับบิณฑบาต
(กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่ชาวบานนํามาใสบาตร) ปลงอาบัติ (แสดงความผิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางวินัย)
๔. การใชคําขึ้นตน คําสรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการเขียนจดหมาย สําหรับพระภิกษุ

ศัพทสําหรับพระภิกษุที่พบบอย
รูป (ลักษณะนามสําหรับพระภิกษุสงฆ) อาราธนา (ขอเชิญ) เจริญพระพุทธมนต (สวดมนต) ภัตตาหาร (อาหาร)
ประเคน (ยกของใหพระ : ดวยมือ) ฉัน (กิน) ถวาย (มอบให) เครื่องไทยธรรม (ของถวายพระ , ของทําบุญตาง ๆ)
อนุโมทนา (ยินดีดวย) อาสนะ , อาสนสงฆ (ที่นั่ง) ธรรมาสน (ที่แสดงธรรม) เสนาสนะ (สถานที่ที่ภิกษุใช) จําวัด
(นอน) สรง (อาบน้ํา) มรณภาพ (ตาย) ปลงผม (โกนผม) กุฏิ (เรือนพักในวัด) จําพรรษา (อยูประจําวัด)
อุปสมบท (บวชเปนพระภิกษุ) บรรพชา (บวชเปนสามเณร) ลาสิกขา (สึก) คิลานเภสัช (ยารักษาโรค) ลิขิต
(จดหมาย) ครองผา (แตงตัว) ถวายอดิเรก (กลาวบทอวยพรพระมหากษัตริย) บิณฑบาต (รับของใสบาตร)
ปลงอาบัติ (แจงความผิดใหทราบ) ปจจัย (เงิน) ทําวัตร (สวดมนต) เผดียงสงฆ (แจงใหสงฆทราบ) สุผา (ซักผา ,
ยอมผา) อาพาธ (ปวย)

ใบความรู
เรื่อง สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจา
ในปจฉิมวัย เมื่อพระชนมายุได 75-76 พรรษา
มีอาการประชวรมากจัดวาเปนครั้งใหญสําคัญครั้งหนึ่ง
คราวเสด็จประพาสเกาะชวา แตกลางเดือนเมษายน พ.ศ. 2481 เริ่มประชวร ซึ่งราว 10 วันก็หายประชวร แต
แลวทรงประชวร ไขหวัดใหญจนมีพระอาการหนักเปนที่นาวิตก ไดจัดหานายแพทยชาวยุโรป ผูชํานาญมา
ปรึกษาพรอมดวยนายแพทยประจําพระองคระหวางประทับอยูที่ชวา ครั้นเสด็จกลับกรุงเทพฯ แลวยังตอง
ถวายการรักษาพยาบาลอยูอีก 1 เดือนเศษ รวมเวลาประชวรครั้งนี้รวม 3 เดือน นายแพทยประจําพระองคได
ลงความเห็นวาภายหลังหายประชวรครั้งนี้แลว ทรงเปนปกติเรื่อยมาเปนเวลาตั้ง 12 ป จึงมีพระอาการประชวร
ที่จัดวามากอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2493 ในขณะที่ทรงเจริญพระชนมายุมากถึง 88 พรรษาแลว
ดวยเหตุเพราะพลาดจากพระที่นั่งกระแทกกับพื้นหองประทับ ทําใหพระอัฐิคอตน พระเพลาหัก เปนเหตุให
ทรงพระดําเนินไมได ครั้นถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2498 ประชวรไข นายแพทยหมอมหลวงเกษตรสนิทวงศ ผูทํา
การแทนนายแพทยประจําพระองคไดถวายการรักษาทันที ปรากฏวามีการอักเสบที่พระปปผาสะ แพทยได
ถวายการรักษาอยางดีที่สุด พระอาการก็มีแตทรงและทรุดลง ในระยะหลังพระอาการทางพระปปผาสะดีขึ้น แต
กลับมีอาการทางพระหทัยออน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ เปนพระราชธุระในอาการพระประชวรอยางยิ่ง ทรงฟงรายงานหมอทุกระยะ เสด็จพระ
ราชดําเนินไมขาด จนวันที่
17 ธันวาคม พ.ศ. 2498 อันเปนวันที่พระชนมายุได 93 พรรษา 3 เดือน 7
วัน ยางเขามา หนาหองบรรทม สมเด็จ พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถประทับอยู นอกจากนั้นก็มีพระ
เจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาป บุษบากร หมอมเจา หลานๆ และขาหลวงหมอบเฝาเต็มไป เพราะเปนที่ทราบ
กันแลววาพระอาการทรุดลงตั้งแต 5 ทุม จึงมาคอยสงเสด็จกันพรอมหนา ในวาระสุดทาย สองยามผานไป ตี
หนึ่งผานไป ตีสองผานไป ชาววังที่เฝาอยูในที่นั้นทั้งปวงตางก็ไดยินเสียงสวดมนตเบาๆ ติดตอกันโดยหาตัวผู
สวดไมได พอผานไปได 16 นาที สมเด็จฯ ก็เสด็จสูสวรรคาลัยอยางสงบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
หมอบกราบถวายบังคมอยูปลายพระบาทนั้นเอง
สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจา ทรงดํารงพระชนมายุถึง 6 แผนดิน นับ
จากรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 9 ในปจจุบัน ทรงผานความทุกข ความโศก ความวิปโยค และความอาดูร มา
เกือบจะตลอดพระชนมายุของพระองคอันนับไดถึง 93 พรรษาเศษ แตก็ทรงประคับประคองพระองคไวได
ตลอดดวยพระขันติธรรม มิไดมีบกพรองทั้งในฐานะพระเจาลูกเธอ พระเจานองนางเธอ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระราชเทวี สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระมาตุจฉาเจาฯ พระบรมราชเทวี สมเด็จพระ
ศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจา และสมเด็จพระศรี- สวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสา
อัยยิกาเจา ทรงปฏิบัติพระราชภาระดวยดี ทรงดํารงพระราชฐานะทรงเปนกุลเชษฐแหงราชสกุลวงศ
ที่มา : http://www.somdej.or.th/index.php?option=com_content&view=section&id=1&Itemid=3

คําชี้แจง ใหนักเรียน

เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

1.สมัยใดที่ระบุการใชคําราชาศัพทเปนลายลักษณอักษร
ก. สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจาอูทอง)
ข. สมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
ค. สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ง. สมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช
2. เหตุใดที่ในรัชสมัยของกษัตริยจากคําตอบในขอ 1
จึงมีการระบุการใชคําราชาศัพทเปนลายลักษณอักษร
ก. เพราะตองการจัดระบบความสัมพันธระหวางกษัตริยกับราษฎร
ข. เพราะมีการแบงระดับชั้นบุคคลในสังคม
ค. เพราะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ง. เพราะตองการยกยองสถาบันกษัตริย
3. คําราชาศัพท มีระเบียบการใชอยางไร
ก. ใชใหเหมาะสมตามระดับชั้นผูใหญซึ่งสังคมยกยองนับถือ
ข. ใชเพื่อยกยองบุคคลตามระดับชั้นแหงความนับถือ
ค. ใชเพื่อแสดงความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย
ง. ใชใหถูกตองเหมาะสมกับระดับชั้นของบุคคล
4. ถานักเรียนมีโอกาสไดกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักเรียนตองใช
สรรพนามบุรุษที่ 2 วาอยางไร
ก. ใตฝาละอองธุลีพระบาท ข.ใตฝาละอองพระบาท
ค. ฝาพระบาท
ง.พระองค
5. ถาคําใดมีคําวา “พระบรม” นําหนา แสดงวาคํานั้นมีคุณลักษณะอยางไร
ก. เปนสิ่งสําคัญที่ควรแกการยกยอง
ข.เปนคําที่มีอํานาจ
ค. เปนคําที่ยิ่งใหญ
ง.เปนคําสําคัญ
6.คําใดใชทรงถูกตอง
ก. ทรงทอดพระเนตร
ข.ทรงประชวร
ค. ทรงบรรทม
ง.ทรงดนตรี
7. เครื่องใชที่จําเปนสําหรับพระสงฆ เรียกวาอยางไร
ก. รัดประคด ข.อัฐบริขาร
ค. อาสนะ
ง.จีวร
8. คําในขอใดไมเขาพวก
ก. ภัตตาหาร
ข.สนับเพลา
ค. อาสนะ
ง.ลิขิต
9. คําใดใชไมถูกตอง
ก. พระราชบุตรเขย
ข.พระราชมารดา
ค. พระสัสสุระ
ง.พระปยกา
10. บุคคลใดชวยสืบทอดและรักษามรดกทางวัฒนธรรม ของชาติ
ก. นายเพียรแปลความจากหนังสือที่อานไดถูกตองทุกประเภท
ข. นายพรอมใชภาษาเขียนถูกตองตามหลักการเขียน
ค. นายพันธุใชภาษาถูกตองตามระดับชั้นของบุคคล
ง. นายพงศพูดราชาศัพทไดถูกตอง

11. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง

ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินพระราชดําเนินไปทรงประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล
ข. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหประชาชนจังหวัดนราธิวาส
เขาเฝาฯ
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีเครื่องคอมพิวเตอรสวนพระองคในหองทรงงาน
ง พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภาทรงเปนพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
12. ขอใดใชราชาศัพทไมถูกตอง
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่มารับเสด็จ
ข. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถมีพระราชเสาวนียใหเจาหนาที่รับซื้อสินคาหัตถกรรมของชาวบาน
ค. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนองคประธานเปดงาน
การกุศล
ง. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคชวยเหลือ
ผูประสบภัย
13. ขอความตอไปนี้ใชราชาศัพทถูกตองทั้งหมดกี่ขอ
๑) ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมจัดการแสดงละครตอหนาพระพักตรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
๒)
ผูแทนนักเรียนทูลเกลา ถวายผาซับพระพักตรฝมือนักเรียนแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๓) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศลที่วัดสุทัศนฯ
๔) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระดําเนินทอดพระเนตรผลงานของนักเรียน
ก. ใชราชาศัพทถูกตอง ๑ ขอ ข. ใชราชาศัพทถูกตอง ๒ ขอ
ค. ใชราชาศัพทถูกตอง ๓ ขอ ง. ใชราชาศัพทถูกตองทุกขอ
14. ขอความตอไปนี้ใชราชาศัพทไมถูกตองทั้งหมดกี่ขอ
๑) มีประชาชนมาถวายการตอนรับและถวายความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเนื่องแนน
๒) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงเปนพระราชอาคันตุกะของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ
๓) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชดํารัสแกนักเรียนโรงเรียน
จิตรลดา
๔) เจาฟาหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณฯ อัครราชกุมารีทรงเปนพระอาจารยของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร
ก. ใชราชาศัพทไมถูกตอง ๑ ขอ ข.ใชราชาศัพทไมถูกตอง ๒ ขอ
ค.ใชราชาศัพทไมถูกตอง ๓ ขอ ง.ใชราชาศัพทไมถูกตองทุกขอ
15. ขอใดใชราชาศัพทสําหรับสมเด็จพระสังฆราชถูกตอง
ก. สมเด็จพระสังฆราชทรงฉันพระกระยาหารเพลอยูบนพระราชกุฏิ
ข. สมเด็จพระสังฆราชประทับรักษาอาการประชวรที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ค. สมเด็จพระสังฆราชทรงขอประทานพระอนุญาตจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
ง. สมเด็จพระสังฆราชเสด็จพระราชดําเนินเปนประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
17. ขอใดใชคําไมสุภาพ
ก. นองชอบปกปนสีชมพู สวมเสื้อและกางเกงสีชมพูทุกวันอังคาร
ข. กอนจะออกไปเก็บผักทอดยอดมาจิ้มน้ําพริกปลามัจฉะ ฉันลืมลั่นกุญแจบาน
ค. แมคานํากลวยเปลือกบาง ฟกเหลือง ขนมทราย และขนมสอดไสทั้งหมดลงเรือ
ง. อาหารดีเจ็ดอยางของรานนี้ เชน ยําเห็ดปลวก ปลาใบไมทอดขมิ้น ปลาหางโบราณ เปนตน
18. ขอใดเปนคําราชาศัพททุกคํา
ก. เสนพระเจา ทรงกลด ประพาส
ข. พระโขนง พระที่ พระสาง
ค. พระเครื่อง โปรด เสวย
ง
. เรือนตน คลุมบรรทม ทรงปน

19. ขอใดมีคําสามัญรวมอยู
ก. ทรงกราบ ประทับ ผนวช
ค. บรรทมตื่น สรงน้ํา เกศากันต
20. "พระภิกษุสงฆบอกพระเจาแผนดิน" ควรใชคําวาอยางไร
ก. ทูลรายงาน
ค. กราบทูล

ข. กราบทูล พลับพลา พระยอด
ง. พระสังวาล ทวาร น้ําจัณฑ
ข. ถวายพระพร
ง. สนองรับสั่ง

