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                                                                         โดย... ศ.จ ำนงค์ ทองประเสริฐ รำชบัณฑิต ส ำนักศิลปกรรม 

               เร่ืองการใช้ “ราชาศพัท์” น้ีเป็นเร่ืองท่ีมีปัญหาอยู่มาก ดงัท่ีไดเ้คยพบเห็นกนัมาบา้งแลว้ แต่ถึงกระนั้นก็
ปรากฏว่ายงัมกัใชก้นัไม่ถูกตอ้งอยู่ตลอดมา ทั้งน้ีก็เพราะเราทุกคนต่างก็ประสงคจ์ะใชค้  า “ราชาศพัท์” ใหถู้กตอ้ง 
แต่บางทีกไ็ม่ทราบวา่จะไปปรึกษาหารือใคร กเ็ลยมกัใชเ้ท่าท่ีตนคิดวา่ถกูตอ้ง บางทีกข็าดไปบา้ง บางทีก็เกินไปบา้ง 
ในเร่ืองน้ี ม.ล. ปีย ์มาลากุล ท่านไดเ้คยตั้งขอ้สังเกตเท่าท่ีท่านเคยพบเห็น และไดย้ินไดฟั้งอยู่เสมอ โดยเฉพาะค า
วา่ “ถวายการตอ้นรับ” ท่ีใชก้นัอยู่เป็นประจ าทั้งทางวิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์คงเป็นเพราะเวลาใชก้บับุคคลชั้น
น าของประเทศท่ีมิใช่พระมหากษตัริย์หรือเจ้านาย เคยใช้ว่า “ให้การต้อนรับ” พอเปล่ียนเป็นราชาศัพท์ก็เลย
กลายเป็น “ถวายการตอ้นรับ” ซ่ึงเป็นส านวนฝร่ังมากไปหน่อย ขอ้สังเกตของ ม.ล. ปีย ์มาลากุล นบัว่ามีประโยชน์
อยูม่าก ท่านไดใ้หข้อ้สงัเกตและช้ีแจงวิธีใชร้าชาศพัทท่ี์ถกูตอ้งไว ้และขา้พเจา้ขอขยายความเพ่ิมเติมในบางประเด็น
บา้ง ดงัน้ี 
            ๑. ค าว่า “ถวายการต้อนรับ” และ “ถวายความจงรักภักดี” มกัมีผูช้อบใชก้นัมาก ทั้งทางวิทยุกระจายเสียง 
ทางโทรทศัน์ และทางส่ือมวลชนอ่ืน ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์ค าน้ีเป็นการใชท่ี้ไม่ถูกตอ้ง ทั้งน้ีเพราะเรามีภาษาไทย
ส าหรับการน้ีอยู่แลว้ คือ “เฝ้าฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เช่น เม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จไปท่ีใด ถา้มี
ราษฎรมาชุมนุมคอยเฝ้าฯ รับเสด็จอย่างหนาแน่น ก็ควรใช้ข้อความว่า  “ราษฎรมาเฝ้าฯ รับเสด็จอย่าง
หนาแน่น” ไม่ใช่ “ราษฎรมาถวายการตอ้นรับอย่างหนาแน่น” ดงัท่ีไดย้ินไดฟั้งกนัอยู่บ่อย ๆ “ความจงรักภกัดี” ก็
ท านองเดียวกนั เป็นส่ิงท่ีจะเอามาถวายกนัไม่ได ้หากเป็นส่ิงท่ีมีประจ าอยู่ในจิตใจของคนแต่ละคน เพราะฉะนั้น จึง
ควรใชว้า่ “จงรักภกัดี”หรือ “มีความจงรักภกัดี” 
            ๒. ค ากริยาใดที่เป็นราชาศัพท์อยู่แล้ว เช่น เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ หา้มใชค้ าว่า “ทรง” น าหนา้ คือจะใชว้่า 
ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไม่ได ้แต่ถา้ค ากริยานั้นเป็นค าไทย ๆ เช่น ถือ จบั วาด ฯลฯ เม่ือจะใชเ้ป็นราชา
ศพัท ์กใ็หเ้ติมค าวา่ “ทรง” ขา้งหนา้ เป็น ทรงถือ ทรงจบั ทรงวาด ฯลฯ ได ้
            ๓. การใช้ “พระราช” หรือ “พระ” น าหนา้ ใหถื้อหลกัว่า เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัและสมเด็จ
พระบรมราชินี ใช ้“พระราช” น าหนา้ เช่น พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แต่ถา้เป็นอวยัวะก็ใชเ้พียง 
“พระ” น าหนา้ เช่น พระหัตถ ์พระกร พระพาหา ฯลฯ ค านามท่ีไม่มีราชาศพัทถ์า้ตอ้งการใชใ้หเ้ป็นราชาศพัท ์ให้
เติมค าวา่ “พระ” ขา้งหนา้ เช่น พระเกา้อ้ี 
            ๔. การใช้ค า “พระบรม” น าหน้านั้น ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเท่านั้น เช่น พระบรมรา
ชานุญาต พระบรมราชูปถมัภ์ พระบรมราชานุเคราะห์ พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิไธย (ซ่ึงก็คือ พระบรม
นามาภิไธย นัน่เอง) ฯลฯ ส าหรับสมเดจ็พระบรมราชินีใหต้ดัค าว่า “บรม” ออก เช่น พระนามาภิไธย พระราโชวาท 
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พระราชินูปถมัภ ์ฯลฯ ถา้จะกล่าววา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัและสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรง
ลงช่ือกใ็หใ้ชว้า่ “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย 
และพระนามาภิไธย 
           ๕. พระราชวงศท่ี์ทรงฐานนัดรศกัด์ิ มี “พระ” น าหนา้ อนัไดแ้ก่ พระวรวงศ์เธอ พระเจา้วรวงศเ์ธอ พระเจา้
บรมวงศเ์ธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอใช ้“พระ” น าหนา้ราชาศพัท์ เช่น พระหตัถ ์พระกร ฯลฯ ถา้
เป็นชั้นหม่อมเจา้ ไม่ตอ้งมี “พระ” น าหนา้ ใชเ้พียงราชาศพัทเ์ฉย ๆ เช่น หตัถ ์กร ฯลฯ ตวัอยา่งเช่น 
            “พระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้...ประชวรพระโรคพระหทยัส้ินพระชนม ์พระราชทานน ้าสรงพระศพท่ีวดั...” 
            “หม่อมเจา้..ประชวรโรคหทยั ถึงชีพิตกัษยั พระราชทานน ้าสรงศพท่ีวดั...” 
            ๖. เม่ือกล่าวถึงการแสดงใด ๆ ถวายใหท้อดพระเนตร มกัจะใชก้นัว่า “แสดงหนา้พระพกัตร์” หรือ “แสดง
หน้าพระท่ีนั่ง” อย่างน้ีไม่ถูกต้อง ในกรณีเช่นน้ีต้องใช้ว่า “แสดงเฉพาะพระพกัตร์” หรือ “แสดงหน้าท่ี
นัง่” โดยเฉพาะขอ้ความว่า “แสดงหนา้พระท่ีนัง่” ก็ควรจะหมายถึงหนา้ปราสาทราชมนเฑียรในพระบรมมหาราช
วงั เช่น พระท่ีนัง่จกัรีมหาปราสาทพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ หรือ พระท่ีนัง่อมรินทรวินิจฉัย (อะ-มะ-ริน-วิ-นิด-ไฉ) 
เป็นตน้ 
            ๗. ในเม่ือประมุขของต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัเสด็จพระราช
ด าเนินไปทรงเยือนประเทศใดก็ตาม มักจะใช้ค าว่า “ราชอาคันตุกะ” และ “อาคันตุกะ” ผิด ๆ อยู่เสมอ ค าว่า 
“อาคนัตุกะ” น้ี จะมีค าว่า “ราช” น าหนา้หรือไม่นั้นตอ้งแลว้แต่บุคคล ถา้เป็นแขกของพระมหากษตัริย ์จึงใชค้  าว่า 
“ราช” น าหนา้ ถา้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็ฯ ไปทรงเป็นแขกของผูใ้ด ถา้ผูน้ั้นเป็นพระมหากษตัริย ์ก็ใชว้่า 
“ทรงเป็นราชอาคนัตุกะ” เช่น “พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงเป็นพระราชอาคนัตุกะของสมเด็จพระราชินีเอลิ
ซาเบท” แต่ถา้ทรงเป็นแขกของประธานาธิบดี จะใชว้่า “ทรงเป็นพระราชอาคนัตุกะของประธานาธิบดี” ไม่ได ้
เพราะประธานาธิบดี ไม่ใช่พระมหากษตัริย ์ในกรณีเช่นน้ีตอ้งใชว้่า “ทรงเป็นอาคนัตุกะของประธานาธิบดี” แต่ถา้
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทยในฐานะเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั ในกรณี
เช่นน้ี กถื็อวา่ ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเป็นราชอาคนัตุกะของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
            ๘. การกล่าวขานถึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ มกัใชก้นัไม่
ถูกตอ้ง เช่น ใชว้่า “พระเจา้อยู่หวัและพระราชินี” “ในหลวงและราชินี” การใชเ้ช่นน้ีไม่ถูกตอ้งและไม่งดงามอย่าง
ยิ่ง การกล่าวขานถึงพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขอใหใ้ชว้า่ “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั” หรือ “พระเจา้อยู่หวั” 
และไม่ควรใชว้่า “ลน้เกลา้ลน้กระหม่อม” ซ่ึงไม่มีความหมายอะไรเลย เม่ือจะกล่าวขานถึงสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ กใ็หใ้ชว้า่ “สมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ “สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” อย่าใช้
วา่ “พระราชินี” หรือ “ราชินี” ซ่ึงแปลว่า “พระเจา้แผ่นดินผูห้ญิง” ถา้จะเรียก “สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” ก็เรียก
ได ้แต่อย่าเรียก “สมเด็จพระนางเจา้เอลิซาเบท” เพราะพระราชสวามีของพระองคท่์านมิใช่พระมหากษตัริย ์ถา้จะ
พดูล าลองวา่ “ในหลวง สมเดจ็” อยา่งน้ีไม่ผิด 
            “ทูลกระหม่อมชาย” ใชว้่า “สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ” และ “ทูลกระหม่อมหญิง” ใชว้่า “สมเด็จพระเจา้ลูก
เธอ” ถา้ขานพระนามสั้น ๆ ใช ้“ทูลกระหม่อมชาย ทูลกระหม่อมหญิง ทูลกระหม่อม" อย่าใช ้“ฟ้าชาย ฟ้าหญิง” 
หรือ “พระเจา้ลกูยาเธอ พระเจา้ลกูเธอ” 
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            การเรียกทูลกระหม่อม ไม่ต้องใช้ว่า “ทูลกระหม่อมฟ้าชาย ทูลกระหม่อมฟ้าหญิง” เพราะค าว่า 
“ทูลกระหม่อม” หมายถึง “สมเดจ็พระราชโอรส สมเดจ็พระราชธิดา” ซ่ึงทรงเป็น “เจา้ฟ้า” อยู่แลว้ ถา้ทรงเป็นเพียง
พระราชโอรส พระราชธิดา เรียกล าลองว่า “เสด็จ” ค าว่า “เสด็จ” ใชเ้ฉพาะพระราชโอรสพระราชธิดา ซ่ึงทรงเป็น
พระองคเ์จา้เท่านั้น เช่น พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้วาปีบุษบากร เรียกล าลองว่า “เสด็จ” ได ้แต่พระองคเ์จา้ท่ี
มิไดท้รงเป็นพระราชโอรสพระราชธิดา จะเรียกพระองคท่์านวา่ “เสดจ็” ไม่ได ้
            ๙. การเรียกต าแหน่งพระองค์เจ้า หม่อมเจ้า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวงอย่างล าลอง  ถา้เป็น “พระองค์
เจ้า” ใช้  “พระองค์ชาย -พระองค์หญิง ” ถ้า เ ป็น  “หม่อมเจ้า” ใช้  “ท่ านชาย -ท่ านหญิง” ถ้า เ ป็น  "หม่อม
ราชวงศ”์ ใช ้“คุณชาย-คุณหญิง” ถา้เป็น “หม่อมหลวง”ใช ้“คุณ” ทั้งชายและหญิง 
            ๑๐. การเรียกราชทินนามหรือสมณศักดิ์ ถ้าเป็นทางการให้เรียกตามราชทินนาม หรือสมณศักดิ์น้ัน ๆ  เช่น 
“พระยาอนุรักษร์าชมณเฑียร” ก็เรียก “พระยาอนุรักษร์าชมณเฑียร” อย่าเรียก “เจา้คุณอนุรักษร์าชมณเฑียร” หรือ 
“พระศาสนโสภณ” ก็อย่าเรียกว่า “เจา้คุณศาสนโสภณ” เวน้แต่การเรียกล าลอง จะเรียกว่า “ท่านเจา้คุณ” หรือ “เจา้
คุณ” นั้นไม่หา้ม   
            ผูมี้บรรดาศกัด์ิเป็น “นาย” เช่น “นายจ านงราชกิจ นายวรการบญัชา” อย่าเปล่ียน “นาย” เป็น “คุณ” เพราะ 
“นาย” ในท่ีน้ีเป็นราชทินนามบรรดาศกัด์ิ ค าวา่ “นาย” ในกรณีเช่นน้ีมกัไม่ค่อยคุน้กนั ท าใหบ้างคนเขา้ใจว่าเป็นช่ือ
กบันามสกุล จึงเขียนแยกกนัเป็น “นายจ านงราชกิจ” “นายวรการ บญัชา” เป็นตน้ หรือแมส้มณศกัด์ิของพระราชา
คณะ ซ่ึงเราเรียกล าลองว่า “เจา้คุณ” หรือ “ท่านเจา้คุณ” นั้น มีค าว่า “พระ” น าหนา้ราชทินนาม เช่น “พระกวีวร
ญาณ” บางคนก็เขา้ใจว่าช่ือ “พระกวี” นามสกุล “วรญาณ” ก็เลยเขียนแยกกนัเป็น “พระกวีวรญาณ” กลายเป็นพระ
ธรรมดาไป ยิ่งถา้พระราชาคณะรูปนั้นอายยุงันอ้ยเพียงสัก ๓๐ ปีดว้ยแลว้ แมเ้ห็นหนา้ก็ยงัเขา้ใจว่าเป็นพระธรรมดา
รูปหน่ึง เวลาโดยสารรถไฟไปในกิจของสงฆ ์ตามปรกติกจ็ะไดห้อ้งนอนเอก แต่นายสถานีเห็นช่ือสมณศกัด์ิ ก็เขา้ใจ
ว่าเป็นพระธรรมดา โดยแยกช่ือสมณศกัด์ินั้นเป็นช่ือกบันามสกุล เลยให้ไปอยู่ชั้น ๒ ก็เคยมีมาแลว้ อย่างน้ีไม่
ถกูตอ้ง 
            บรรดาศกัด์ิของผูเ้ป็นราชสกุลอีกอย่างหน่ึง ไม่สู้คุน้กนั คือ บรรดาศกัด์ิ “หม่อม” เช่น หม่อมทวีวงศถ์วลัย
ศกัด์ิ หม่อมสนิทวงศ์เสนี ค าว่า “หม่อม” ในท่ีน้ีเป็นบรรดาศกัด์ิเช่นเดียวกบั หลวง พระ พระยา ผูท่ี้มีบรรดาศกัด์ิ 
“หม่อม” ไม่ใช่เจา้ เป็น หม่อมราชวงศ ์
            ๑๑. นางสนองพระโอษฐ์ นางพระก านัล ถ้าไม่มีฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมราชวงศ์หรือหม่อมหลวง ให้ใช้ 
“คุณ” น าหน้าช่ือ แต่ถา้เป็นหม่อมราชวงศห์รือหม่อมหลวง กไ็ม่ตอ้งเปล่ียนค าน าหนา้เป็น “คุณ” 
            ๑๒. สุภาพสตรีที่ได้รับพระราชทานอสิริยาภรณ์จุลจอมเกล้า มกัจะเข้าใจว่าต้องเรียก “คุณหญิง” เสมอ เป็น
การไม่ถกูตอ้ง ถา้สุภาพสตรีนั้นเป็นหม่อมราชวงศ ์หม่อมหลวง ก็คงเรียก หม่อมราชวงศ ์หม่อมหลวง ตามเดิม เช่น 
หม่อมราชวงศ์เบญจวรรณ จกัรพนัธ์ุ เป็นตน้ถา้สุภาพสตรีมีฐานันดรศกัด์ิ และสมรสแลว้ เรียก “คุณหญิง” เช่น 
คุณหญิงบุญเจือ ไชยภฏั คุณหญิงสุธรรมา อวยชยั ถา้ยงัไม่ไดส้มรสเรียก “คุณ” เช่น คุณรัญจวน อินทรก าแหง คุณ
เพียร เวชบุล 
            ถา้ไดรั้บพระราชทานทุติยจุลจอมเกลา้วิเศษ ถึงแมจ้ะมีฐานนัดรศกัด์ิเป็น หม่อมราชวงศ ์หม่อมหลวง ก็ตาม 
ก็เรียก “ท่านผูห้ญิง” เช่น ท่านผูห้ญิงประยงค ์สนิทวงศฯ์  ท่านผูห้ญิงทวีวงศ ์ถวลัยศกัด์ิ (หม่อมราชวงศพ์รพรรณ 
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ทวีวงศ์)  แต่ถา้มีฐานนัดรศกัด์ิเป็นหม่อมของพระราชวงศ์ไม่เรียกเป็น “ท่านผูห้ญิง” คงเรียกตามฐานนัดรศกัด์ิ
เดิม เช่น หม่อมหลวงสร้อยระยา้ ยคุล เป็นตน้ 
            สุภาพสตรีท่ีสมรสแล้ว แต่ไม่ได้เป็นภริยาของพระยา หรือไม่ได้รับพระราชทานราชอิสริยาภรณ์
จุลจอมเกลา้ อยา่เรียก “คุณหญิง” คงเป็น “นาง” หรือเรียกล าลองวา่ “คุณนาย” กไ็ด ้
            ๑๓. ค าว่า “ภริยา” มทีี่ใช้แตกต่างกนั คือ: 
            ก. ส าหรับหม่อม (ภริยา) ของพระราชวงศ ์ถา้มีฐานนัดรศกัด์ิ ก็เรียกตามฐานนัดรศกัด์ิเดิม เช่น หม่อมเจา้สุ
วินิต กิติยากร และพระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธศิริโสภา หม่อมเจา้ภีศเดช และหม่อมราชวงศด์ชัรีรัตน์ รัชนี เป็น
ตน้ 
            ข. ถา้เป็นสตรีธรรมดา เรียกว่า “หม่อม” นามสกุลของ “หม่อม” เปล่ียนเป็นราชสกุล แต่มี “ณ อยุธยา” 
ต่อทา้ย เช่น หม่อมเจา้ชุมปกบุตร ชุมพล และหม่อมสมจิตรชุมพล ณ อยธุยา เป็นตน้ 
            ค. ถา้สุภาพสตรีเป็นหม่อมเจา้ เรียกวา่ “ชายา” ถา้เป็นพระองคเ์จา้เรียกวา่ “พระชายา” 
            ๑๔. ค าที่เป็น “ค าส่ัง” “ค าพูด” “ความด าริ” ส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวใช ้“พระบรมราช
โองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชด ารัส” “พระราชด าริ” “กระแสพระราชด าริ” ส าหรับพระบรมราชินี 
ใชเ้ช่นเดียวกนั เวน้แต่ “ค าสั่ง” ใชว้่า “พระราชเสาวนีย”์ (ค าว่า “พระบรมราชโองการ” นั้นใชเ้ม่ือทรงรับพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกแลว้) 
            ขอใหร้ะมดัระวงั การใชค้  าว่า “พระบรมราชโองการ” หรือ “พระราชเสาวนีย”์ ๒ ค าน้ีเป็นการพูดท่ีเป็น
ค าสัง่ คือมีผลบงัคบั ไม่ใช่เป็นการพูดธรรมดา อย่างเช่นนิสิตกราบบงัคมทูล ขอใหพู้ด ตอ้งใชว้่า “ขอพระราชทาน
พระราชกระแส” หรือ “ขอพระราชทานกระแสพระราชด ารัส” ไม่ใช่ “ขอพระราชทานพระบรมราชโองการ” หรือ 
“ขอพระราชทานพระราชเสาวนีย”์ 
            ๑๕. การใช้ค า “ถวาย” ถา้ส่ิงของนั้นเป็นของเลก็ ใช ้“ทูลเกลา้ทูลกระหม่อมถวาย” ถา้เป็นของใหญ่ใช ้“นอ้ม
เกลา้นอ้มกระหม่อมถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ 
            ๑๖. ค าว่า “บอก” มกัใชผ้ิดเสมอ คือชอบใช ้“กราบถวายบงัคมทูล” ท่ีถูกตอ้งใชว้่า “กราบบงัคมทูล” เช่น 
“กราบบงัคมทูลถวายรายงาน” “กราบบงัคมทูลรายงานกิจการ” 
            ๑๗. ค าว่า “ขอบใจ” ถา้จะกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงขอบใจก็ใชว้่า “ทรงขอบใจ” หรือ 
“พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไม่ใช่ “ขอบพระทยั” เวน้แต่ผูท่ี้ทรงขอบใจนั้นเป็นพระราชวงศ ์จึงใช ้“ขอบ
พระทยั”เช่น : 
            “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน” 
            “พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัพระราชทานพระราชกระแสขอบพระทยั พลตรีพระเจา้วรวงศเ์ธอ กรมหม่ืน
นราธิปพงศป์ระพนัธ์” 
            ๑๘. การใช้ราชาศัพท์ต้องระมัดระวังในทุก ๆ ด้าน เช่น ทูลกระหม่อมชายเสด็จร้านคา้ เจา้ของร้านถวาย
หมวก เช่นน้ีจะใชว้า่ “ถวายพระมาลา” ไม่ได ้เพราะหมวกนั้นยงัไม่ไดเ้ป็นของพระองคท่์าน ค าว่า “ฉลองพระองค์” 
ระวงัอย่าใชว้่า “ทรงฉลองพระองคข์าสั้น” เพราะฉลองพระองค ์คือ “เส้ือ” หรือค าว่า “พระภูษา” แปลว่า “ผา้นุ่ง” 
อยา่ใชใ้นกรณีแปลวา่ “ผา้คลุม” ตอ้งใชว้า่ “ทรงพระสนบัเพลาขาสั้น” ถา้เป็นผา้คลุม ตอ้งใชว้า่ “ผา้คลุมพระเกศา” 
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            ๑๙. ค าใหม่ ๆ ที่ไม่มรีาชาศัพท์โดยเฉพาะ เช่น กระเป๋า เคร่ืองส าอาง ลิปสติก นาฬิกา เซตผม สเปรยผ์ม เม่ือ
จะใชใ้หเ้ป็นราชาศพัท ์ค าใดท่ีเปล่ียนไดก้็เปล่ียน ท่ีเปล่ียนไม่ไดก้็ควรคงรูปศพัทเ์ดิมไว ้เช่น กระเป๋าทรงถือ เคร่ือง
พระส าอาง นาฬิกา ลิปสติก ทรงแต่งพระเกศา ทรงฉีดเสน้พระเกศา เป็นตน้ 
            ๒๐. ค าว่า “พระสุธารส” เดิมหมายถึง “น ้าชา” แต่ในปัจจุบัน ใช้หมายถึง “น ้าเย็น” ธรรมดา ๆ ถ้าเป็น “น ้า
ชา” ก็ใช้ว่า “พระสุธารสชา” แต่ถา้เป็น กาแฟ โอวลัติน เป๊ปซ่ีโคล่า โคคาโคล่า ฯลฯ ก็คงใชอ้ย่างเดิม ไม่ตอ้ง
เปล่ียนเป็น พระสุธารสกาแฟ พระสุธารสโอวลัติน พระสุธารสเป๊ปซ่ีโคล่า พระสุธารสโคคาโคล่า ฯลฯ 
            ๒๑. ค าว่า “ทูล” จะเป็น “ทูลเกล้าฯ” หรือ “ทูลกระหม่อม” ก็ให้เขียนว่า “ทูล” อย่าเปล่ียนเป็น “ทูน” เพราะ 
“ทูน” ไม่ใช่ราชาศพัท ์
            มีผูส้งสยัอยูเ่สมอวา่ เม่ือกล่าวถึง สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระมหากษตัริยแ์ละพระราชวงศต่์างประเทศ 
หรือตวัละครในวรรณคดีท่ีเป็นเจา้ เช่น อิเหนา จะตอ้งใชร้าชาศพัทห์รือไม่ เร่ืองน้ีตอ้งใชต้ามฐานนัดรศกัด์ิท่ีแทจ้ริง 
เวน้แต่ค าวา่ “บรม” ใชส้ าหรับพระสมัมาสมัพุทธเจา้ และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ซ่ึงเป็นพระมหากษตัริยแ์ห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น 
            การใช ้“ราชาศพัท”์ น้ี ไม่ใช่ใชเ้ม่ือกราบบงัคมทูลหรือกราบทูลเฉพาะพระองคท่์านเท่านั้น  แมจ้ะเป็นการ
กล่าวถึงหรือกล่าวลบัหลงักต็อ้งใชร้าชาศพัท์  อย่าคิดว่าเป็นการพูดกนัเอง หรือประสงคจ์ะพูดเร็ว จึงใชค้  าธรรมดา
แทนใชร้าชาศพัท ์ซ่ึงจะเป็นการไม่ถวายความเคารพไป 
            ๒๒. การใชร้าชาศพัทแ์ต่สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเดจ็พระยพุราช สมเดจ็พระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกฎุราชกมุาร และสมเด็จพระบรมราชกมุารี ไดมี้ประกาศส านกัพระราชวงัก าหนดใหใ้ชด้งัน้ี    ค าข้ึนตน้ 
ใชว้า่ “ขอพระราชทานกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท” 
            ค าลงทา้ย ใชว้า่ “ควรมิควรสุดแลว้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้โปรดกระหม่อม” 
            สรรพนาม ถา้แทนผูพ้ดู ใชว้า่ “ขา้พระพุทธเจา้” 
            ถา้แทนพระองค ์ใชว้า่ “ใตฝ่้าละอองพระบาท” 
            ราชาศพัทท์ัว่ไป ใชเ้สมอเหมือนสมเดจ็พระบรมราชินี. 


