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ราชาศัพท์ ทมี่ กั ใช้ กนั ไม่ ถูกต้ อง1
โดย... ศ.จำนงค์ ทองประเสริ ฐ รำชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม

เรื่ องการใช้ “ราชาศัพท์” นี้ เป็ นเรื่ องที่ มีปัญหาอยู่มาก ดังที่ ได้เคยพบเห็นกันมาบ้างแล้ว แต่ถึงกระนั้นก็
ปรากฏว่ายังมักใช้กนั ไม่ถูกต้องอยู่ตลอดมา ทั้งนี้ ก็เพราะเราทุกคนต่างก็ประสงค์จะใช้คา “ราชาศัพท์” ให้ถูกต้อง
แต่บางทีกไ็ ม่ทราบว่าจะไปปรึ กษาหารื อใคร ก็เลยมักใช้เท่าที่ตนคิดว่าถูกต้อง บางทีกข็ าดไปบ้าง บางทีก็เกินไปบ้าง
ในเรื่ องนี้ ม.ล. ปี ย์ มาลากุล ท่านได้เคยตั้งข้อสังเกตเท่าที่ ท่านเคยพบเห็น และได้ยินได้ฟังอยู่เสมอ โดยเฉพาะคา
ว่า “ถวายการต้อนรับ” ที่ใช้กนั อยู่เป็ นประจาทั้งทางวิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ คงเป็ นเพราะเวลาใช้กบั บุคคลชั้น
นาของประเทศที่ มิใ ช่ พ ระมหากษัต ริ ย ์หรื อเจ้า นาย เคยใช้ว่า “ให้การต้อนรั บ ” พอเปลี่ ยนเป็ นราชาศัพ ท์ก็เ ลย
กลายเป็ น “ถวายการต้อนรับ” ซึ่ งเป็ นสานวนฝรั่งมากไปหน่อย ข้อสังเกตของ ม.ล. ปี ย์ มาลากุล นับว่ามีประโยชน์
อยูม่ าก ท่านได้ให้ขอ้ สังเกตและชี้แจงวิธีใช้ราชาศัพท์ที่ถกู ต้องไว้ และข้าพเจ้าขอขยายความเพิ่มเติมในบางประเด็น
บ้าง ดังนี้
๑. คาว่ า “ถวายการต้ อนรั บ” และ “ถวายความจงรั กภักดี” มักมีผชู ้ อบใช้กนั มาก ทั้งทางวิทยุกระจายเสี ยง
ทางโทรทัศน์ และทางสื่ อมวลชนอื่น ๆ เช่ น หนังสื อพิมพ์ คานี้ เป็ นการใช้ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ เพราะเรามีภาษาไทย
สาหรับการนี้ อยู่แล้ว คือ “เฝ้ าฯ รับเสด็จ” หรื อ “รับเสด็จ” เช่ น เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จไปที่ใด ถ้ามี
ราษฎรมาชุ ม นุ ม คอยเฝ้ าฯ รั บ เสด็ จ อย่ า งหนาแน่ น ก็ ค วรใช้ ข ้อ ความว่ า “ราษฎรมาเฝ้ าฯ รั บ เสด็ จ อย่ า ง
หนาแน่น” ไม่ใช่ “ราษฎรมาถวายการต้อนรับอย่างหนาแน่น” ดังที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ “ความจงรักภักดี” ก็
ทานองเดียวกัน เป็ นสิ่ งที่จะเอามาถวายกันไม่ได้ หากเป็ นสิ่ งที่มีประจาอยู่ในจิตใจของคนแต่ละคน เพราะฉะนั้น จึง
ควรใช้วา่ “จงรักภักดี”หรื อ “มีความจงรักภักดี”
๒. คากริ ยาใดที่เป็ นราชาศัพท์ อยู่แล้ ว เช่น เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ ห้ามใช้คาว่า “ทรง” นาหน้า คือจะใช้ว่า
ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไม่ได้ แต่ถา้ คากริ ยานั้นเป็ นคาไทย ๆ เช่น ถือ จับ วาด ฯลฯ เมื่อจะใช้เป็ นราชา
ศัพท์ ก็ให้เติมคาว่า “ทรง” ข้างหน้า เป็ น ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด ฯลฯ ได้
๓. การใช้ “พระราช” หรื อ “พระ” นาหน้า ให้ถือหลักว่า เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จ
พระบรมราชิ นี ใช้ “พระราช” นาหน้า เช่ น พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แต่ถา้ เป็ นอวัยวะก็ใช้เพียง
“พระ” นาหน้า เช่น พระหัตถ์ พระกร พระพาหา ฯลฯ คานามที่ไม่มีราชาศัพท์ถา้ ต้องการใช้ให้เป็ นราชาศัพท์ ให้
เติมคาว่า “พระ” ข้างหน้า เช่น พระเก้าอี้
๔. การใช้ คา “พระบรม” นาหน้านั้น ใช้เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่ านั้น เช่ น พระบรมรา
ชานุญาต พระบรมราชูปถัมภ์ พระบรมราชานุ เคราะห์ พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิ ไธย (ซึ่ งก็คือ พระบรม
นามาภิไธย นัน่ เอง) ฯลฯ สาหรับสมเด็จพระบรมราชิ นีให้ตดั คาว่า “บรม” ออก เช่น พระนามาภิไธย พระราโชวาท
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พระราชินูปถัมภ์ ฯลฯ ถ้าจะกล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ ทรง
ลงชื่อก็ให้ใช้วา่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย
และพระนามาภิไธย
๕. พระราชวงศ์ที่ทรงฐานันดรศักดิ์ มี “พระ” นาหน้า อันได้แก่ พระวรวงศ์เธอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอใช้ “พระ” นาหน้าราชาศัพท์ เช่น พระหัตถ์ พระกร ฯลฯ ถ้า
เป็ นชั้นหม่อมเจ้า ไม่ตอ้ งมี “พระ” นาหน้า ใช้เพียงราชาศัพท์เฉย ๆ เช่น หัตถ์ กร ฯลฯ ตัวอย่างเช่น
“พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า...ประชวรพระโรคพระหทัยสิ้ นพระชนม์ พระราชทานน้ าสรงพระศพที่วดั ...”
“หม่อมเจ้า..ประชวรโรคหทัย ถึงชีพิตกั ษัย พระราชทานน้ าสรงศพที่วดั ...”
๖. เมื่อกล่าวถึงการแสดงใด ๆ ถวายให้ทอดพระเนตร มักจะใช้กนั ว่า “แสดงหน้าพระพักตร์ ” หรื อ “แสดง
หน้า พระที่ นั่ง” อย่ า งนี้ ไ ม่ ถูกต้อ ง ในกรณี เ ช่ นนี้ ต้องใช้ว่า “แสดงเฉพาะพระพักตร์ ” หรื อ “แสดงหน้า ที่
นัง่ ” โดยเฉพาะข้อความว่า “แสดงหน้าพระที่นงั่ ” ก็ควรจะหมายถึงหน้าปราสาทราชมนเฑียรในพระบรมมหาราช
วัง เช่ น พระที่นงั่ จักรี มหาปราสาทพระที่นงั่ ไพศาลทักษิณ หรื อ พระที่ นงั่ อมริ นทรวินิจฉัย (อะ-มะ-ริ น-วิ-นิ ด-ไฉ)
เป็ นต้น
๗. ในเมื่อประมุขของต่างประเทศมาเยือนประเทศไทย หรื อเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เสด็จพระราช
ด าเนิ นไปทรงเยื อนประเทศใดก็ต าม มักจะใช้ค าว่า “ราชอาคัน ตุ กะ” และ “อาคันตุ กะ” ผิ ด ๆ อยู่เ สมอ ค าว่ า
“อาคันตุกะ” นี้ จะมีคาว่า “ราช” นาหน้าหรื อไม่น้ นั ต้องแล้วแต่บุคคล ถ้าเป็ นแขกของพระมหากษัตริ ย ์ จึงใช้คาว่า
“ราช” นาหน้า ถ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จฯ ไปทรงเป็ นแขกของผูใ้ ด ถ้าผูน้ ้ นั เป็ นพระมหากษัตริ ย ์ ก็ใช้ว่า
“ทรงเป็ นราชอาคันตุกะ” เช่น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชิ นีเอลิ
ซาเบท” แต่ถา้ ทรงเป็ นแขกของประธานาธิ บดี จะใช้ว่า “ทรงเป็ นพระราชอาคันตุกะของประธานาธิ บดี ” ไม่ได้
เพราะประธานาธิ บดี ไม่ใช่พระมหากษัตริ ย ์ ในกรณี เช่นนี้ ตอ้ งใช้ว่า “ทรงเป็ นอาคันตุกะของประธานาธิ บดี ” แต่ถา้
ประธานาธิ บดีของสหรัฐอเมริ กา มาเยือนประเทศไทยในฐานะเป็ นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ในกรณี
เช่นนี้ ก็ถือว่า ประธานาธิ บดีของสหรัฐอเมริ กาเป็ นราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
๘. การกล่าวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ มักใช้กนั ไม่
ถูกต้อง เช่น ใช้ว่า “พระเจ้าอยู่หวั และพระราชิ นี” “ในหลวงและราชิ นี” การใช้เช่นนี้ ไม่ถูกต้องและไม่งดงามอย่าง
ยิ่ง การกล่าวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ขอให้ใช้วา่ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ” หรื อ “พระเจ้าอยู่หวั ”
และไม่ควรใช้ว่า “ล้นเกล้าล้นกระหม่อม” ซึ่ งไม่มีความหมายอะไรเลย เมื่อจะกล่าวขานถึงสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ก็ให้ใช้วา่ “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ” หรื อ “สมเด็จพระบรมราชิ นีนาถ” อย่าใช้
ว่า “พระราชิ นี” หรื อ “ราชิ นี” ซึ่ งแปลว่า “พระเจ้าแผ่นดินผูห้ ญิง” ถ้าจะเรี ยก “สมเด็จพระราชิ นีเอลิซาเบท” ก็เรี ยก
ได้ แต่อย่าเรี ยก “สมเด็จพระนางเจ้าเอลิซาเบท” เพราะพระราชสวามีของพระองค์ท่านมิใช่พระมหากษัตริ ย ์ ถ้าจะ
พูดลาลองว่า “ในหลวง สมเด็จ” อย่างนี้ไม่ผิด
“ทูลกระหม่อมชาย” ใช้ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ” และ “ทูลกระหม่อมหญิง” ใช้ว่า “สมเด็จพระเจ้าลูก
เธอ” ถ้าขานพระนามสั้น ๆ ใช้ “ทูลกระหม่อมชาย ทูลกระหม่อมหญิง ทูลกระหม่อม" อย่าใช้ “ฟ้ าชาย ฟ้ าหญิง”
หรื อ “พระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ”

๓

การเรี ย กทู ล กระหม่ อ ม ไม่ ต ้อ งใช้ว่ า “ทู ล กระหม่ อ มฟ้ าชาย ทู ล กระหม่ อ มฟ้ าหญิ ง ” เพราะค าว่ า
“ทูลกระหม่อม” หมายถึง “สมเด็จพระราชโอรส สมเด็จพระราชธิ ดา” ซึ่ งทรงเป็ น “เจ้าฟ้ า” อยู่แล้ว ถ้าทรงเป็ นเพียง
พระราชโอรส พระราชธิ ดา เรี ยกลาลองว่า “เสด็จ” คาว่า “เสด็จ” ใช้เฉพาะพระราชโอรสพระราชธิ ดา ซึ่ งทรงเป็ น
พระองค์เจ้าเท่านั้น เช่น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปี บุษบากร เรี ยกลาลองว่า “เสด็จ” ได้ แต่พระองค์เจ้าที่
มิได้ทรงเป็ นพระราชโอรสพระราชธิ ดา จะเรี ยกพระองค์ท่านว่า “เสด็จ” ไม่ได้
๙. การเรี ยกตาแหน่ งพระองค์ เจ้ า หม่ อมเจ้ า หม่ อมราชวงศ์ หม่ อมหลวงอย่ างลาลอง ถ้าเป็ น “พระองค์
เจ้ า ” ใช้ “พระองค์ ช าย-พระองค์ ห ญิ ง ” ถ้ า เป็ น “หม่ อ มเจ้ า ” ใช้ “ท่ า นชาย-ท่ า นหญิ ง ” ถ้ า เป็ น "หม่ อ ม
ราชวงศ์” ใช้ “คุณชาย-คุณหญิง” ถ้าเป็ น “หม่อมหลวง”ใช้ “คุณ” ทั้งชายและหญิง
๑๐. การเรี ยกราชทินนามหรื อสมณศั กดิ์ ถ้ าเป็ นทางการให้ เรี ยกตามราชทินนาม หรื อสมณศักดิ์น้ ัน ๆ เช่ น
“พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร” ก็เรี ยก “พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร” อย่าเรี ยก “เจ้าคุณอนุรักษ์ราชมณเฑียร” หรื อ
“พระศาสนโสภณ” ก็อย่าเรี ยกว่า “เจ้าคุณศาสนโสภณ” เว้นแต่การเรี ยกลาลอง จะเรี ยกว่า “ท่านเจ้าคุณ” หรื อ “เจ้า
คุณ” นั้นไม่หา้ ม
ผูม้ ีบรรดาศักดิ์เป็ น “นาย” เช่น “นายจานงราชกิจ นายวรการบัญชา” อย่าเปลี่ยน “นาย” เป็ น “คุณ” เพราะ
“นาย” ในที่น้ ีเป็ นราชทินนามบรรดาศักดิ์ คาว่า “นาย” ในกรณี เช่นนี้ มกั ไม่ค่อยคุน้ กัน ทาให้บางคนเข้าใจว่าเป็ นชื่ อ
กับนามสกุล จึงเขียนแยกกันเป็ น “นายจานงราชกิจ” “นายวรการ บัญชา” เป็ นต้น หรื อแม้สมณศักดิ์ของพระราชา
คณะ ซึ่ งเราเรี ยกลาลองว่า “เจ้าคุณ” หรื อ “ท่านเจ้าคุณ” นั้น มีคาว่า “พระ” นาหน้าราชทินนาม เช่น “พระกวีวร
ญาณ” บางคนก็เข้าใจว่าชื่ อ “พระกวี” นามสกุล “วรญาณ” ก็เลยเขียนแยกกันเป็ น “พระกวีวรญาณ” กลายเป็ นพระ
ธรรมดาไป ยิง่ ถ้าพระราชาคณะรู ปนั้นอายุยงั น้อยเพียงสัก ๓๐ ปี ด้วยแล้ว แม้เห็นหน้าก็ยงั เข้าใจว่าเป็ นพระธรรมดา
รู ปหนึ่ง เวลาโดยสารรถไฟไปในกิจของสงฆ์ ตามปรกติกจ็ ะได้หอ้ งนอนเอก แต่นายสถานีเห็นชื่อสมณศักดิ์ ก็เข้าใจ
ว่าเป็ นพระธรรมดา โดยแยกชื่ อสมณศักดิ์ นั้นเป็ นชื่ อกับนามสกุล เลยให้ไปอยู่ช้ นั ๒ ก็เคยมี มาแล้ว อย่างนี้ ไ ม่
ถูกต้อง
บรรดาศักดิ์ของผูเ้ ป็ นราชสกุลอีกอย่างหนึ่ ง ไม่สู้คุน้ กัน คื อ บรรดาศักดิ์ “หม่อม” เช่ น หม่อมทวีวงศ์ถวัลย
ศักดิ์ หม่อมสนิ ทวงศ์เสนี คาว่า “หม่อม” ในที่ น้ ี เป็ นบรรดาศักดิ์ เช่ นเดียวกับ หลวง พระ พระยา ผูท้ ี่มีบรรดาศักดิ์
“หม่อม” ไม่ใช่เจ้า เป็ น หม่อมราชวงศ์
๑๑. นางสนองพระโอษฐ์ นางพระกานัล ถ้ าไม่ มีฐานันดรศั กดิ์เป็ นหม่ อมราชวงศ์ หรื อหม่ อมหลวง ให้ ใช้
“คุณ” นาหน้ าชื่อ แต่ถา้ เป็ นหม่อมราชวงศ์หรื อหม่อมหลวง ก็ไม่ตอ้ งเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น “คุณ”
๑๒. สุ ภาพสตรีที่ได้ รับพระราชทานอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้ า มักจะเข้ าใจว่ าต้ องเรี ยก “คุณหญิง” เสมอ เป็ น
การไม่ถกู ต้อง ถ้าสุ ภาพสตรี น้ นั เป็ นหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ก็คงเรี ยก หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ตามเดิม เช่น
หม่อมราชวงศ์เบญจวรรณ จักรพันธุ์ เป็ นต้นถ้าสุ ภาพสตรี มีฐานันดรศักดิ์ และสมรสแล้ว เรี ยก “คุ ณหญิ ง” เช่ น
คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ คุณหญิงสุ ธรรมา อวยชัย ถ้ายังไม่ได้สมรสเรี ยก “คุณ” เช่น คุณรัญจวน อินทรกาแหง คุณ
เพียร เวชบุล
ถ้าได้รับพระราชทานทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ถึงแม้จะมีฐานันดรศักดิ์เป็ น หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ก็ตาม
ก็เรี ยก “ท่านผูห้ ญิง” เช่น ท่านผูห้ ญิงประยงค์ สนิ ทวงศ์ฯ ท่านผูห้ ญิงทวีวงศ์ ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์พรพรรณ
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ทวีวงศ์) แต่ถา้ มี ฐานันดรศักดิ์ เป็ นหม่อมของพระราชวงศ์ไม่เรี ยกเป็ น “ท่านผูห้ ญิง” คงเรี ยกตามฐานันดรศักดิ์
เดิม เช่น หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล เป็ นต้น
สุ ภ าพสตรี ที่ ส มรสแล้ว แต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นภริ ย าของพระยา หรื อ ไม่ ไ ด้รั บ พระราชทานราชอิ ส ริ ย าภรณ์
จุลจอมเกล้า อย่าเรี ยก “คุณหญิง” คงเป็ น “นาง” หรื อเรี ยกลาลองว่า “คุณนาย” ก็ได้
๑๓. คาว่ า “ภริยา” มีที่ใช้ แตกต่ างกัน คือ:
ก. สาหรับหม่อม (ภริ ยา) ของพระราชวงศ์ ถ้ามีฐานันดรศักดิ์ ก็เรี ยกตามฐานันดรศักดิ์เดิม เช่ น หม่อมเจ้าสุ
วินิต กิติยากร และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุ ทธศิริโสภา หม่อมเจ้าภีศเดช และหม่อมราชวงศ์ดชั รี รัตน์ รัชนี เป็ น
ต้น
ข. ถ้าเป็ นสตรี ธรรมดา เรี ยกว่า “หม่อม” นามสกุลของ “หม่อม” เปลี่ยนเป็ นราชสกุล แต่มี “ณ อยุธยา”
ต่อท้าย เช่น หม่อมเจ้าชุมปกบุตร ชุมพล และหม่อมสมจิตรชุมพล ณ อยุธยา เป็ นต้น
ค. ถ้าสุ ภาพสตรี เป็ นหม่อมเจ้า เรี ยกว่า “ชายา” ถ้าเป็ นพระองค์เจ้าเรี ยกว่า “พระชายา”
๑๔. คาที่เป็ น “คาสั่ ง” “คาพูด” “ความดาริ ” สาหรั บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้ “พระบรมราช
โองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชดารัส” “พระราชดาริ ” “กระแสพระราชดาริ ” สาหรับพระบรมราชิ นี
ใช้เช่ นเดียวกัน เว้นแต่ “คาสั่ง” ใช้ว่า “พระราชเสาวนี ย”์ (คาว่า “พระบรมราชโองการ” นั้นใช้เมื่อทรงรับพระราช
พิธีบรมราชาภิเษกแล้ว)
ขอให้ระมัดระวัง การใช้คาว่า “พระบรมราชโองการ” หรื อ “พระราชเสาวนี ย”์ ๒ คานี้ เป็ นการพูดที่ เป็ น
คาสัง่ คือมีผลบังคับ ไม่ใช่เป็ นการพูดธรรมดา อย่างเช่นนิ สิตกราบบังคมทูล ขอให้พูด ต้องใช้ว่า “ขอพระราชทาน
พระราชกระแส” หรื อ “ขอพระราชทานกระแสพระราชดารัส” ไม่ใช่ “ขอพระราชทานพระบรมราชโองการ” หรื อ
“ขอพระราชทานพระราชเสาวนีย”์
๑๕. การใช้ คา “ถวาย” ถ้าสิ่ งของนั้นเป็ นของเล็ก ใช้ “ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย” ถ้าเป็ นของใหญ่ใช้ “น้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวาย” หรื อ “ถวาย” เฉย ๆ
๑๖. คาว่ า “บอก” มักใช้ผิดเสมอ คือชอบใช้ “กราบถวายบังคมทูล” ที่ถูกต้องใช้ว่า “กราบบังคมทูล” เช่ น
“กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบังคมทูลรายงานกิจการ”
๑๗. คาว่ า “ขอบใจ” ถ้าจะกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขอบใจก็ใช้ว่า “ทรงขอบใจ” หรื อ
“พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไม่ใช่ “ขอบพระทัย” เว้นแต่ผทู ้ ี่ทรงขอบใจนั้นเป็ นพระราชวงศ์ จึงใช้ “ขอบ
พระทัย”เช่น :
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน”
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั พระราชทานพระราชกระแสขอบพระทัย พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
นราธิ ปพงศ์ประพันธ์”
๑๘. การใช้ ราชาศั พท์ ต้องระมัดระวังในทุ ก ๆ ด้ าน เช่ น ทูลกระหม่อมชายเสด็จร้านค้า เจ้าของร้านถวาย
หมวก เช่นนี้จะใช้วา่ “ถวายพระมาลา” ไม่ได้ เพราะหมวกนั้นยังไม่ได้เป็ นของพระองค์ท่าน คาว่า “ฉลองพระองค์”
ระวังอย่าใช้ว่า “ทรงฉลองพระองค์ขาสั้น” เพราะฉลองพระองค์ คือ “เสื้ อ” หรื อคาว่า “พระภูษา” แปลว่า “ผ้านุ่ง”
อย่าใช้ในกรณี แปลว่า “ผ้าคลุม” ต้องใช้วา่ “ทรงพระสนับเพลาขาสั้น” ถ้าเป็ นผ้าคลุม ต้องใช้วา่ “ผ้าคลุมพระเกศา”
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๑๙. คาใหม่ ๆ ที่ไม่ มรี าชาศัพท์ โดยเฉพาะ เช่น กระเป๋ า เครื่ องสาอาง ลิปสติก นาฬิกา เซตผม สเปรย์ผม เมื่อ
จะใช้ให้เป็ นราชาศัพท์ คาใดที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยน ที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ควรคงรู ปศัพท์เดิมไว้ เช่น กระเป๋ าทรงถือ เครื่ อง
พระสาอาง นาฬิกา ลิปสติก ทรงแต่งพระเกศา ทรงฉี ดเส้นพระเกศา เป็ นต้น
๒๐. คาว่ า “พระสุ ธารส” เดิมหมายถึง “น้าชา” แต่ ในปัจจุบัน ใช้ หมายถึง “น้าเย็น” ธรรมดา ๆ ถ้ าเป็ น “น้า
ชา” ก็ใช้ ว่า “พระสุ ธารสชา” แต่ถา้ เป็ น กาแฟ โอวัลติ น เป๊ ปซี่ โคล่า โคคาโคล่า ฯลฯ ก็คงใช้อย่างเดิ ม ไม่ตอ้ ง
เปลี่ยนเป็ น พระสุ ธารสกาแฟ พระสุ ธารสโอวัลติน พระสุ ธารสเป๊ ปซี่ โคล่า พระสุ ธารสโคคาโคล่า ฯลฯ
๒๑. คาว่ า “ทูล” จะเป็ น “ทูลเกล้ าฯ” หรือ “ทูลกระหม่ อม” ก็ให้ เขียนว่ า “ทูล” อย่าเปลี่ยนเป็ น “ทูน” เพราะ
“ทูน” ไม่ใช่ราชาศัพท์
มีผสู ้ งสัยอยูเ่ สมอว่า เมื่อกล่าวถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระมหากษัตริ ยแ์ ละพระราชวงศ์ต่างประเทศ
หรื อตัวละครในวรรณคดีที่เป็ นเจ้า เช่น อิเหนา จะต้องใช้ราชาศัพท์หรื อไม่ เรื่ องนี้ ตอ้ งใช้ตามฐานันดรศักดิ์ที่แท้จริ ง
เว้นแต่คาว่า “บรม” ใช้สาหรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่ งเป็ นพระมหากษัตริ ยแ์ ห่ ง
ประเทศไทยเท่านั้น
การใช้ “ราชาศัพท์” นี้ ไม่ใช่ใช้เมื่อกราบบังคมทูลหรื อกราบทูลเฉพาะพระองค์ท่านเท่านั้น แม้จะเป็ นการ
กล่าวถึงหรื อกล่าวลับหลังก็ตอ้ งใช้ราชาศัพท์ อย่าคิดว่าเป็ นการพูดกันเอง หรื อประสงค์จะพูดเร็ ว จึงใช้คาธรรมดา
แทนใช้ราชาศัพท์ ซึ่ งจะเป็ นการไม่ถวายความเคารพไป
๒๒. การใช้ราชาศัพท์แต่สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิ
ราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมราชกุมารี ได้มีประกาศสานักพระราชวังกาหนดให้ใช้ดงั นี้ คาขึ้นต้น
ใช้วา่ “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่ าละอองพระบาท”
คาลงท้าย ใช้วา่ “ควรมิควรสุ ดแล้วแต่จะทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”
สรรพนาม ถ้าแทนผูพ้ ดู ใช้วา่ “ข้าพระพุทธเจ้า”
ถ้าแทนพระองค์ ใช้วา่ “ใต้ฝ่าละอองพระบาท”
ราชาศัพท์ทวั่ ไป ใช้เสมอเหมือนสมเด็จพระบรมราชินี.

