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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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คํานํา

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน เรื่องคําราชาศัพท ชุดท่ี ๘ การใชคําราชาศัพท เรื่อง คําราชาศัพท
รายวิชา ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  จากท้ังหมด ๘ ชุด
ไดแก ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนชุดท่ี ๑ ความหมายและความเปนมาของราชาศัพท ชุดท่ี ๒
คําราชาศัพทหมวดรางกาย ชุดท่ี ๓ คําราชาศัพทหมวดเครือญาติ ชุดท่ี ๔ คําราชาศัพทหมวดคํากริยา
ชุดท่ี ๕ คําราชาศัพทหมวดคํานามและคําสรรพนาม ชุดท่ี ๖ คําราชาศัพทหมวดคําสําหรับพระภิกษุสงฆ
ชุดท่ี ๗ คําสุภาพและคําผวน ชุดท่ี ๘ การใชคําราชาศัพท

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนท้ังหมดสรางข้ึนเพ่ือใหนักเรียนใชประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน
ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองหรือนําไปใชในการเรียนการสอนซอมเสริม หรือใชในการสอนแทนไดเปน
อยางดี เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่องคําราชาศัพทอยางคงทนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

ครูผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา ชุดการสอนแบบศูนยการเรียนชุดนี้จะทําใหนักเรียนมีความรู
ความเขาใจเรื่องคําราชาศัพท ไดเปนอยางดี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  และนักเรียนสามารถใช
เพ่ือศึกษา  คนควาไดดวยตนเอง  เปนสื่อท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอํานวยประโยชนตอการเรียนการสอน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรได

สันธิฌา  สายจันทร
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สารบัญ

เรื่อง หนา
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ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๑ เรื่อง การกราบบังคมทูล ๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๒ เรื่อง การถวายสิ่งของ ๑๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๓ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด ๒๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด (ตอ) ๓๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยสํารอง ๔๑
แบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๔
เฉลยแบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๗
บรรณานุกรม

สารบัญ

เรื่อง หนา

คํานํา ก
สารบัญ ข
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๑ เรื่อง การกราบบังคมทูล ๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๒ เรื่อง การถวายสิ่งของ ๑๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๓ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด ๒๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด (ตอ) ๓๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยสํารอง ๔๑
แบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๔
เฉลยแบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๗
บรรณานุกรม

สารบัญ

เรื่อง หนา

คํานํา ก
สารบัญ ข
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๑ เรื่อง การกราบบังคมทูล ๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๒ เรื่อง การถวายสิ่งของ ๑๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๓ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด ๒๒
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด (ตอ) ๓๑
ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน ชุดท่ี ๘ ศูนยสํารอง ๔๑
แบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๔
เฉลยแบบทดสอบประจําชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดท่ี ๘ ๔๗
บรรณานุกรม

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน
ชุดที่ ๘ การใชคําราชาศัพท

ศูนยที่ ๑ เรื่อง การกราบบังคมทูล

สันธิฌา  สายจันทร

โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๑ เร่ือง การกราบบังคมทูล
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิก
ในกลุมทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษา
บัตรเนื้อหาและการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจากนั้น

ใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นใหสมาชิก

ในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
สรางองคความรูรวมกันโดยการอภิปรายและสรุปองคความรู / ทักษะท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา

เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม  กระดาษตอบคําถามสําหรับ

ศูนยการเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอน

๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๑ เร่ือง การกราบบังคมทูล
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิก
ในกลุมทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษา
บัตรเนื้อหาและการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจากนั้น

ใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นใหสมาชิก

ในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
สรางองคความรูรวมกันโดยการอภิปรายและสรุปองคความรู / ทักษะท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา

เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม  กระดาษตอบคําถามสําหรับ

ศูนยการเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอน
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สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
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สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษา
บัตรเนื้อหาและการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจากนั้น

ใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นใหสมาชิก

ในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
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เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม  กระดาษตอบคําถามสําหรับ

ศูนยการเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอนwww.kr

oo
ba

nn
ok

.co
m



๒

จุดประสงคการเรียนรู
การกราบบังคมทูล

นักเรียนสามารถใชคําราชาศัพทในการกราบบังคมทูลได

๒

จุดประสงคการเรียนรู
การกราบบังคมทูล

นักเรียนสามารถใชคําราชาศัพทในการกราบบังคมทูลได

๒

จุดประสงคการเรียนรู
การกราบบังคมทูล

นักเรียนสามารถใชคําราชาศัพทในการกราบบังคมทูลได
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๓

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

การกราบบังคมทูลพระกรุณา หมายถึงการพูดกับพระเจาแผนดิน หรือพระราชวงศ ตามลําดับ ไมวา
จะเปนการถวายรายงานตามหนาท่ี ตอบคํารับสั่งถาม หรือ การสนทนาดวย เรียกอีกอยางหนึ่งวา เพ็ดทูล

ดังนั้น การใชคําราชาศัพทไดอยางถูกตอง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
อยางมาก นอกจากจะเปนการเทิดพระเกียรติองคพระประมุขของชาติ และพระราชวงศแลว ยังเปนการแสดง
ใหเห็นวาบุคคลนั้นๆ เปนผูมีวัฒนธรรม เปนผูรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเปน
ขาราชการ และผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูงของประเทศ อาทิ รัฐมนตรี ยอมจําเปนท่ีจะตองใชราชาศัพทใน
การกราบบังคมทูล กราบทูล หรือทูล แลวแตกรณีไดถูกตองตามสถานการณ

การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล
เม่ือจะกลาววาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กราบบังคมทูลคือ พูดกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

ลักษณะเปนการ "บอกหรือบอกเลา" "รายงาน" และ "หารือขอปฏิบัติ ตองใชคําราชาศัพทแทนคําพูดสามัญ
เหลานั้น ซึ่งมีคําแตกตางกันออกไป ดังนี้

๑. ถาจะกราบบังคมทูลถึงความสะดวกสบาย หรือรอดอันตรายของตนใหข้ึนตนวา
“ขอเดชะพระบารมีปกเกลาปกกระหมอม” กอนแลวคอยกราบทูลเรื่องอ่ืนตอไป

๒. ถาจะกราบบังคมทูลถึงเนื้อความท่ีหยาบคาย หรือนาเกลียด ควรใชดวยคําวา “พระราช
อาญาไมพนเกลาพนกระหมอม” แลวจึงกราบบังคมทูลเรื่องนั้นตอไป

๓. ถาจะกราบบังคมทูลถึงการท่ีไดทําผิดพลาด หรอืทําในสิ่งท่ีไมสมควรทํา ใชคํานําวา
“พระราชอาญาไมพนเกลาพนกระหมอม”

๔. ถาจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณใชคํานําวา “ขอพระบารมีปก
เกลาปกกระหมอม”

๕. ถาจะกราบบังคมทูล ซึ่งเปนการขอบพระเดชพระคุณใชคําวา “พระเดชพระคุณลนเกลา
ลนกระหมอม”

๖. ถาจะกราบบังคมทูลเปนกลาง ๆ เพ่ือจะไดทรงเลือกใหลงทายวา “ควรมิควรประการใดสุด
แลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม”

๗. ถาจะกราบบังคมทูลความเห็นของตนใชคําวา “เห็นดวยเกลาดวยกระหมอม”
๘. ถาจะกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใชคําวา “ขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต”
๙. ถาจะกราบบังคมทูลถึงสิ่งท่ีทราบมาใชคําวา “ทราบเกลาทราบกระหมอม”
๑๐. ถาจะกราบบังคมทูลถึงการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถวายใชคําวา “สนองพระมหากรุณาธิคุณ”
๑๑. ถาจะขอพระราชทานโอกาสทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใชคําวา “ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส”

๓

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

การกราบบังคมทูลพระกรุณา หมายถึงการพูดกับพระเจาแผนดิน หรือพระราชวงศ ตามลําดับ ไมวา
จะเปนการถวายรายงานตามหนาท่ี ตอบคํารับสั่งถาม หรือ การสนทนาดวย เรียกอีกอยางหนึ่งวา เพ็ดทูล

ดังนั้น การใชคําราชาศัพทไดอยางถูกตอง และมีความเหมาะสมกับสถานการณ จึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ
อยางมาก นอกจากจะเปนการเทิดพระเกียรติองคพระประมุขของชาติ และพระราชวงศแลว ยังเปนการแสดง
ใหเห็นวาบุคคลนั้นๆ เปนผูมีวัฒนธรรม เปนผูรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูเปน
ขาราชการ และผูดํารงตําแหนงบริหารระดับสูงของประเทศ อาทิ รัฐมนตรี ยอมจําเปนท่ีจะตองใชราชาศัพทใน
การกราบบังคมทูล กราบทูล หรือทูล แลวแตกรณีไดถูกตองตามสถานการณ

การกราบบังคมทูล กราบทูล และทูล
เม่ือจะกลาววาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง กราบบังคมทูลคือ พูดกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน

ลักษณะเปนการ "บอกหรือบอกเลา" "รายงาน" และ "หารือขอปฏิบัติ ตองใชคําราชาศัพทแทนคําพูดสามัญ
เหลานั้น ซึ่งมีคําแตกตางกันออกไป ดังนี้
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๔

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

การเขียนหนังสือ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คําข้ึนตน
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท...
สรรพนาม

ใตฝาละอองธุลีพระบาท แทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน

คําลงทาย
(๑) ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)
(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)

หรือ (๒) ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ) ขอเดชะ

(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ
๒. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

คําข้ึนตน
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

กราบบังคมทูล ทราบฝาละอองธุลีพระบาท...
สรรพนาม

ใตฝาละอองธุลพีระบาท แทน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน

คําลงทาย
ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)

(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
(หรือจะนําคําวา ขอเดชะมาไวทายลายมือชื่อก็ได)

คําจาหนาซอง
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ
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(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
(หรือจะนําคําวา ขอเดชะมาไวทายลายมือชื่อก็ได)

คําจาหนาซอง
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ

๔

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

การเขียนหนังสือ
๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

คําข้ึนตน
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส

กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท...
สรรพนาม

ใตฝาละอองธุลีพระบาท แทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน

คําลงทาย
(๑) ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)
(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)

หรือ (๒) ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ) ขอเดชะ

(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ
๒. สมเด็จพระบรมราชินีนาถ

คําข้ึนตน
ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระราชวโรกาส

กราบบังคมทูล ทราบฝาละอองธุลีพระบาท...
สรรพนาม

ใตฝาละอองธุลพีระบาท แทน สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน

คําลงทาย
ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)

(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
(หรือจะนําคําวา ขอเดชะมาไวทายลายมือชื่อก็ได)

คําจาหนาซอง
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะ
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๕

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓. พระบรมวงศและ พระอนุวงศ
๓.๑ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาละอองพระบาท
สรรพนาม ใตฝาละอองพระบาท แทน พระราชวงศ

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม)
๓.๒ สมเด็จเจาฟา
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน สมเด็จเจาฟา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๓ พระบรมวงศช้ันพระองคเจา หมายถึง พระองคเจา ท่ีเปนพระราชโอรส-ธิดา ของ

พระมหากษัตริย
คําข้ึนตน ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน พระบรมวงศชั้นพระองคเจา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ) (ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๔ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) พระอนุวงศช้ันพระวรวงศเธอ (ท่ีทรงกรม)
คําข้ึนตน กราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

เกลากระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
เกลากระหมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลากระหมอม หรือ เกลากระหมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง กราบทูล (ระบุพระนาม)

๕

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓. พระบรมวงศและ พระอนุวงศ
๓.๑ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาละอองพระบาท
สรรพนาม ใตฝาละอองพระบาท แทน พระราชวงศ

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม)
๓.๒ สมเด็จเจาฟา
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน สมเด็จเจาฟา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๓ พระบรมวงศช้ันพระองคเจา หมายถึง พระองคเจา ท่ีเปนพระราชโอรส-ธิดา ของ

พระมหากษัตริย
คําข้ึนตน ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน พระบรมวงศชั้นพระองคเจา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ) (ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๔ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) พระอนุวงศช้ันพระวรวงศเธอ (ท่ีทรงกรม)
คําข้ึนตน กราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

เกลากระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
เกลากระหมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลากระหมอม หรือ เกลากระหมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง กราบทูล (ระบุพระนาม)

๕

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓. พระบรมวงศและ พระอนุวงศ
๓.๑ สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาละอองพระบาท
สรรพนาม ใตฝาละอองพระบาท แทน พระราชวงศ

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบบังคมทูล (ระบุพระนาม)
๓.๒ สมเด็จเจาฟา
คําข้ึนตน ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน สมเด็จเจาฟา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ)
(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)

คําจาหนาซอง ขอพระราชทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๓ พระบรมวงศช้ันพระองคเจา หมายถึง พระองคเจา ท่ีเปนพระราชโอรส-ธิดา ของ

พระมหากษัตริย
คําข้ึนตน ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ใตฝาพระบาท แทน พระบรมวงศชั้นพระองคเจา

ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียน
คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อ) (ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ขอประทานกราบทูล (ระบุพระนาม)
๓.๔ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) พระอนุวงศช้ันพระวรวงศเธอ (ท่ีทรงกรม)
คําข้ึนตน กราบทูล (ระบุพระนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

เกลากระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
เกลากระหมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
เกลากระหมอม หรือ เกลากระหมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนงของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง กราบทูล (ระบุพระนาม)
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๖

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓.๕ พระอนุวงศ ช้ันพระวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
กระหมอม, หมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)
๓.๖ พระอนุวงศ ช้ันหมอมเจา เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุพระนาม)
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน หมอมเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย แลวแตจะโปรด
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)

๖

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓.๕ พระอนุวงศ ช้ันพระวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
กระหมอม, หมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)
๓.๖ พระอนุวงศ ช้ันหมอมเจา เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุพระนาม)
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน หมอมเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย แลวแตจะโปรด
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)

๖

บัตรเน้ือหา
การกราบบังคมทูล

๓.๕ พระอนุวงศ ช้ันพระวรวงศเธอ พระองคเจา (ท่ีมิไดทรงกรม) เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุนาม) ทราบฝาพระบาท
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน พระองคเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย ควรมิควรแลวแตจะโปรด
กระหมอม, หมอมฉัน (ลงลายมือชื่อ)

(ชื่อและตําแหนง ของเจาของหนังสือ)
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)
๓.๖ พระอนุวงศ ช้ันหมอมเจา เชน
คําข้ึนตน ทูล (ระบุพระนาม)
สรรพนาม ฝาพระบาท แทน หมอมเจา

กระหมอม แทน ผูเขียน (ชาย)
หมอมฉัน แทน ผูเขียน (หญิง)

คําลงทาย แลวแตจะโปรด
คําจาหนาซอง ทูล (ระบุพระนาม)
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๗

บัตรกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา เรื่อง การกราบบังคมทูล แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน

๗

บัตรกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา เรื่อง การกราบบังคมทูล แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน

๗

บัตรกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา เรื่อง การกราบบังคมทูล แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน
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๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให
(๔ คะแนน)
ตอบ

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน

๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให
(๔ คะแนน)
ตอบ

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน

๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ ..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให
(๔ คะแนน)
ตอบ

คําจาหนาซอง

คําลงทาย

สรรพนาม

คําข้ึนตน
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๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้

(แนวการตอบ)
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ พูดกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในลักษณะเปนการ "บอกหรือบอกเลา" "รายงาน" และ
"หารือขอปฏิบัติ ตองใชคําราชาศัพทแทนคําพูดสามัญ
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)
ตอบ

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะคําจาหนาซอง

ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)

(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)คําลงทาย

ใตฝาละอองธุลีพระบาท แทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียนสรรพนาม

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท...คําข้ึนตน

๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้

(แนวการตอบ)
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ พูดกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในลักษณะเปนการ "บอกหรือบอกเลา" "รายงาน" และ
"หารือขอปฏิบัติ ตองใชคําราชาศัพทแทนคําพูดสามัญ
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)
ตอบ

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะคําจาหนาซอง

ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)

(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)คําลงทาย

ใตฝาละอองธุลีพระบาท แทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียนสรรพนาม

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท...คําข้ึนตน

๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  การกราบบังคมทูล  แลวตอบคําถามดังตอไปนี้

(แนวการตอบ)
๑. กราบบังคมทูล หมายถึงอะไร (๑ คะแนน)

ตอบ พูดกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในลักษณะเปนการ "บอกหรือบอกเลา" "รายงาน" และ
"หารือขอปฏิบัติ ตองใชคําราชาศัพทแทนคําพูดสามัญ
๒. ใหนักเรียนแตละคนเติมคํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ ลงในชองท่ีกําหนดให

(๔ คะแนน)
ตอบ

ขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย ขอเดชะคําจาหนาซอง

ควรมิควรสุดแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ)

(ชื่อและตําแหนงเจาของหนังสือ)คําลงทาย

ใตฝาละอองธุลีพระบาท แทน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ขาพระพุทธเจา แทน ผูเขียนสรรพนาม

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธเจา (ออกชื่อเจาของหนังสือ) ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝาละอองธุลีพระบาท...คําข้ึนตน
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๑๐

บัตรคําถาม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

๑๐

บัตรคําถาม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

๑๐

บัตรคําถาม
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมwww.kr
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๑๑

บัตรเฉลย
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธลุีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

๑๑

บัตรเฉลย
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธลุีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม

๑๑

บัตรเฉลย
การกราบบังคมทูล

คําช้ีแจง ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑ แทนตัว
นักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒.ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒ แทน
พระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓.“ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละอองพระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสมท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธลุีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม

๕.คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมwww.kr
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๑๒

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๒ เร่ือง การถวายสิ่งของ
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิกในกลุม
ทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษาบัตรเนื้อหา
และการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจาก

นั้นใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นให

สมาชิกในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
สรางองคความรูรวมกันโดยการอภิปรายและสรุปองคความรู / ทักษะท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา

เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม กระดาษตอบคําถามสําหรับศูนย

การเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง  และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอน

๑๒

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๒ เร่ือง การถวายสิ่งของ
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิกในกลุม
ทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษาบัตรเนื้อหา
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๑๓

จุดประสงคการเรียนรู
การถวายสิ่งของ

นักเรียนสามารถอธิบายการถวายส่ิงของในโอกาสตาง ๆ ได
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การถวายสิ่งของ
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การถวายสิ่งของ
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๑๔

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

การถวายสิ่งของแกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จ ฯ พระบรมราชินีนาถหรือพระราชวงศอ่ืน ๆ
นอกจากจะถวายดวยวาจาแลวบางครั้งยังจะตองมีบัตรถวายติดอยูกับสิ่งของนั้นดวย

สิ่งของท่ีถวายนั้นมีท้ังสิ่งของขนาดเล็ก  ท่ีสามารถหยิบยกยื่นสงดวยมือกับสิ่งของขนาดใหญท่ีไม
สามารถหยิบยกยื่นสงดวยมือได  การถวายสิ่งของ ๒ ประเภทดังกลาวยอมตางกันคือ  ถาจะถวายของเล็กให
ใชคําวา ทูลเกลาทูลกระหมอม และถาของใหญก็ใหเปลี่ยนไปใชคําวา  นอมเกลานอมกระหมอม

อนึ่ง  วิธีการถวายของ  ถาเปนของเล็กใหใชพานทองวางของท่ีจะถวาย  เม่ือถวายยกพานข้ึน  ใชมือ
ท้ังสองประคองจับคอพานโดยใหผูรับหยิบของจากพานนั้น  แตถาเปนของใหญไมสามารถใสพานทอง
ทูลเกลาฯ ถวายได  ก็ใหวางของนั้นในท่ีอันสมควร เม่ือผูรับเสด็จมาถึง  ใหกลาวคําถวาย  หรือทําเปนหนังสือ
ใสพานถวายพรอมกลาวคําถวายดวยก็ได

การถวายสิ่งของแกบุคคลระดับตาง ๆ  ดังนี้

สิ่งของ คําราชาศัพทในการถวาย ใชสําหรับ
การถวายสิ่งของใหญ นอมเกลานอมกระหมอม

ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามบรมราชกุมาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

การถวายสิ่งของเล็ก ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย

ขอพระราชทานถวาย สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

การถวายสิ่งของใหญ
และเล็ก

ขอประทานถวาย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน
พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุขุมาภินันท
พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร

ถวาย หมอมเจา
ขอประทานถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก
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สมเด็จพระเจาภคินีเธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดา
สิริโสภาพัณณวดี

การถวายสิ่งของใหญ
และเล็ก

ขอประทานถวาย พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายาฯ
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
พระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธวงษวิจิตร
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจุไรรัตนศิริมาน
พระวรวงศเธอ พระองคเจาสุขุมาภินันท
พระวรวงศเธอ พระองคเจาวิมลฉัตร

ถวาย หมอมเจา
ขอประทานถวาย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก
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๑๕

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

คํากลาวรายงาน
๑. พระเจาแผนดิน  สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามมกุฎราชกุมารี
๑.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  ขาพระพุทธเจา (นาย นาง
นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน หนวยงาน) ...........................
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลหระหมอม (หรือนอมเกลานอมกระหมอม) ถวาย.......................(ชื่อสิ่งของ)...........
แดใตฝายละอองธุลีพระบาท

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ
๑.๒ บัตรติดของถวาย

วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๒. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจาภคินีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

๒.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอพระราชทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานทูลเกลาฯ (นอมเกลาฯ) ถวาย
แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ขอเดชะ

๑๕

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

คํากลาวรายงาน
๑. พระเจาแผนดิน  สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามมกุฎราชกุมารี
๑.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  ขาพระพุทธเจา (นาย นาง
นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน หนวยงาน) ...........................
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลหระหมอม (หรือนอมเกลานอมกระหมอม) ถวาย.......................(ชื่อสิ่งของ)...........
แดใตฝายละอองธุลีพระบาท

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ
๑.๒ บัตรติดของถวาย

วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๒. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจาภคินีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

๒.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอพระราชทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานทูลเกลาฯ (นอมเกลาฯ) ถวาย
แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ขอเดชะ

๑๕

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

คํากลาวรายงาน
๑. พระเจาแผนดิน  สมเด็จฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามมกุฎราชกุมารี
๑.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ

ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปกกระหมอม  ขาพระพุทธเจา (นาย นาง
นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน หนวยงาน) ...........................
ขอพระราชทานทูลเกลาทูลหระหมอม (หรือนอมเกลานอมกระหมอม) ถวาย.......................(ชื่อสิ่งของ)...........
แดใตฝายละอองธุลีพระบาท

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม  ขอเดชะ
๑.๒ บัตรติดของถวาย

วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๒. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
สมเด็จพระเจาภคินีธอ เจาฟาเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี

๒.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอพระราชทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานทูลเกลาฯ (นอมเกลาฯ) ถวาย
แด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ขอเดชะ
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๑๖

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

๑.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๓. พระเจาวรวงศเธอ พระเจาหลานเธอ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอประทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม
๓.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

การท่ีจะไดมีโอกาสถวายสิ่งใด ๆ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ นับเปนมงคลอยางสูง  จึงเม่ือมีโอกาสแลวก็ควรปฏิบัติใหถูกตองเพ่ือเปนการรักษา
ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอประทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................

๑๖

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

๑.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๓. พระเจาวรวงศเธอ พระเจาหลานเธอ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอประทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม
๓.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

การท่ีจะไดมีโอกาสถวายสิ่งใด ๆ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ นับเปนมงคลอยางสูง  จึงเม่ือมีโอกาสแลวก็ควรปฏิบัติใหถูกตองเพ่ือเปนการรักษา
ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอประทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................

๑๖

บัตรเน้ือหา
การถวายสิ่งของ

๑.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

๓. พระเจาวรวงศเธอ พระเจาหลานเธอ พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๓.๑ คํากลาวรายงานถวายสิ่งของ
พระบารมีปกเกลาปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา (นาย นาง นางสาว) .......................................ตําแหนง..........................(โรงเรียน  สถาบัน
หนวยงาน) ..........ขอประทานถวาย..............(ชื่อสิ่งของ)...........

(คําลงทาย) ดวยเกลาดวยกระหมอม
๓.๒ บัตรติดของถวาย
วางรูปและขนาดพองาม  มีขอความดังนี้

การท่ีจะไดมีโอกาสถวายสิ่งใด ๆ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ นับเปนมงคลอยางสูง  จึงเม่ือมีโอกาสแลวก็ควรปฏิบัติใหถูกตองเพ่ือเปนการรักษา
ระเบียบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี้สืบไป

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอประทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................

(โรงเรียน  สถาบัน  หนวยงานท่ีถวาย)
................................................................................

ขอพระราชทานถวายแด
(ระบุพระนาม)

................................................................................
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๑๗

บัตรกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๗

บัตรกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๗

บัตรกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน
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๑๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๘

บัตรบันทึกกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)

๑. นักเรียน ............................... (ถวาย) ท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานัน ............................... (ถวาย) หนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริ
แดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัด ............................... (ถวาย) รายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตาม
พระราชดํารสิมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชน ............................... (ถวาย) ผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียน ............................... (ถวาย) รถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน
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๑๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)
(แนวการตอบ)

๑. นักเรียนนอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานันทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัดขอพระราชทานถวายรายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชนขอประทานถวายผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียนขอประทานถวายรถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)
(แนวการตอบ)

๑. นักเรียนนอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานันทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัดขอพระราชทานถวายรายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชนขอประทานถวายผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียนขอประทานถวายรถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน

๑๙

บัตรเฉลยกิจกรรม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง การถวายสิ่งของ แลวเติมคําลงในชองวางดังตอไปนี้

(ขอละ ๑ คะแนน)
(แนวการตอบ)

๑. นักเรียนนอมเกลานอมกระหมอมถวายท่ีดิน ๕๐ ไรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒. กํานันทูลเกลาทูลกระหมอมถวายหนังสือรายงานผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริแดสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

๓. ผูวาราชการจังหวัดขอพระราชทานถวายรายงานการดําเนินโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

๔. ประชาชนขอประทานถวายผาไตรแดสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

๕. นักเรียนขอประทานถวายรถยนตแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ๑ คัน
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๒๐

บัตรคําถาม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

๒๐

บัตรคําถาม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

๒๐

บัตรคําถาม
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีwww.kr
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๒๑

บัตรเฉลย
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

๒๑

บัตรเฉลย
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

๒๑

บัตรเฉลย
การถวายสิ่งของ

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการถวายรถยนต
ดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๓. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย - สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

๔. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๕. ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวาอยางไร
ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี
ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารีwww.kr
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๒๒

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๓ เร่ือง คําราชาศัพทที่มักใชผิด
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิกในกลุม
ทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษาบัตรเนื้อหา
และการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจาก

นั้นใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นให

สมาชิกในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
สรางองคความรูรวมกันโดยการอภิปรายและสรุปองคความรู / ทักษะท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา

เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม  กระดาษตอบคําถามสําหรับศูนย

การเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง  และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอน
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จุดประสงคการเรียนรู
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

นักเรียนสามารถบอกคําราชาศัพทท่ีมักใชผิดได
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๒๔

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

เม่ือกลาวถึงราชาศัพทยอมเขาใจวาเปนคําท่ีใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
เพราะสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีมีความตอสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเราตองศึกษาคําราชาศัพท
ใหลึกซึ้งจะไดใชใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน

๑. คําวา “ถวายการตอนรับ” และ “ถวายความจงรักภักดี” มักมีผูชอบใชกันมาก ท้ังทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน และทางสื่อมวลชนอ่ืน ๆ เชน หนังสือพิมพ คํานี้เปนการใชท่ีไมถูกตอง ท้ังนี้
เพราะเรามีภาษาไทยสําหรับการนี้อยูแลว คือ “เฝาฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เชน เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเสด็จไปท่ีใด ถามีราษฎรมาชุมนุมคอยเฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน ก็ควรใชขอความวา “ราษฎรมา
เฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน” ไมใช “ราษฎรมาถวายการตอนรับอยางหนาแนน” ดังท่ีไดยินไดฟงกันอยู
บอย ๆ “ความจงรักภักด”ี ก็ทํานองเดียวกัน เปนสิ่งท่ีจะเอามาถวายกันไมได หากเปนสิ่งท่ีมีประจําอยูในจิตใจ
ของคนแตละคน เพราะฉะนั้น จึงควรใชวา “จงรักภักด”ีหรือ “มีความจงรักภักด”ี

๒. คํากริยาใดท่ีเปนราชาศัพทอยูแลว เชน เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ หามใชคําวา “ทรง” นําหนา คือ
จะใชวา ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไมได แตถาคํากริยานั้นเปนคําไทย ๆ เชน ถือ จับ วาด ฯลฯ เม่ือ
จะใชเปนราชาศัพท ก็ใหเติมคําวา “ทรง” ขางหนา เปน ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด ฯลฯ ได

๓. การใช “พระราช” หรือ “พระ” นําหนา ใหถือหลักวา เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินี ใช “พระราช” นําหนา เชน พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แตถาเปนอวัยวะก็
ใชเพียง “พระ” นําหนา เชน พระหัตถ พระกร พระพาหา ฯลฯ คํานามท่ีไมมีราชาศัพทถาตองการใชใหเปน
ราชาศัพท ใหเติมคําวา “พระ” ขางหนา เชน พระเกาอ้ี

๔. การใชคํา “พระบรม” นําหนานั้น ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น เชน พระบรม
ราชานุญาต พระบรมราชูปถัมภ พระบรมราชานุเคราะห พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิไธย (ซึ่งก็คือ พระ
บรมนามาภิไธย นั่นเอง) ฯลฯ สําหรับสมเด็จพระบรมราชินีใหตัดคําวา “บรม” ออก เชน พระนามาภิไธย พระ
ราโชวาท พระราชินูปถัมภ ฯลฯ ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงลงชื่อก็ใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

๕. พระราชวงศท่ีทรงฐานันดรศักดิ์ มี “พระ” นําหนา อันไดแก พระวรวงศเธอ พระเจาวรวงศเธอ
พระเจาบรมวงศเธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอใช “พระ” นําหนาราชาศัพท เชน พระหัตถ
พระกร ฯลฯ ถาเปนชั้นหมอมเจา ไมตองมี “พระ” นําหนา ใชเพียงราชาศัพทเฉย ๆ เชน หัตถ กร ฯลฯ
ตัวอยางเชน

“พระวรวงศเธอ พระองคเจา...ประชวรพระโรคพระหทัยสิ้นพระชนม พระราชทานน้ําสรงพระศพท่ี
วัด...”

“หมอมเจา..ประชวรโรคหทัย ถึงชีพิตักษัย พระราชทานน้ําสรงศพท่ีวัด...”
๖. เม่ือกลาวถึงการแสดงใด ๆ ถวายใหทอดพระเนตร มักจะใชกันวา “แสดงหนาพระพักตร” หรือ

“แสดงหนาพระท่ีนั่ง” อยางนี้ไมถูกตอง ในกรณีเชนนี้ตองใชวา “แสดงเฉพาะพระพักตร” หรือ “แสดงหนาท่ี
นั่ง” โดยเฉพาะขอความวา “แสดงหนาพระท่ีนั่ง” ก็ควรจะหมายถึงหนาปราสาทราชมนเฑียรในพระบรม
มหาราชวัง เชน พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ หรือ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย (อะ-มะ-ริน-
วิ-นิด-ไฉ) เปนตน
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๑. คําวา “ถวายการตอนรับ” และ “ถวายความจงรักภักดี” มักมีผูชอบใชกันมาก ท้ังทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน และทางสื่อมวลชนอ่ืน ๆ เชน หนังสือพิมพ คํานี้เปนการใชท่ีไมถูกตอง ท้ังนี้
เพราะเรามีภาษาไทยสําหรับการนี้อยูแลว คือ “เฝาฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เชน เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเสด็จไปท่ีใด ถามีราษฎรมาชุมนุมคอยเฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน ก็ควรใชขอความวา “ราษฎรมา
เฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน” ไมใช “ราษฎรมาถวายการตอนรับอยางหนาแนน” ดังท่ีไดยินไดฟงกันอยู
บอย ๆ “ความจงรักภักด”ี ก็ทํานองเดียวกัน เปนสิ่งท่ีจะเอามาถวายกันไมได หากเปนสิ่งท่ีมีประจําอยูในจิตใจ
ของคนแตละคน เพราะฉะนั้น จึงควรใชวา “จงรักภักด”ีหรือ “มีความจงรักภักด”ี

๒. คํากริยาใดท่ีเปนราชาศัพทอยูแลว เชน เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ หามใชคําวา “ทรง” นําหนา คือ
จะใชวา ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไมได แตถาคํากริยานั้นเปนคําไทย ๆ เชน ถือ จับ วาด ฯลฯ เม่ือ
จะใชเปนราชาศัพท ก็ใหเติมคําวา “ทรง” ขางหนา เปน ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด ฯลฯ ได

๓. การใช “พระราช” หรือ “พระ” นําหนา ใหถือหลักวา เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินี ใช “พระราช” นําหนา เชน พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แตถาเปนอวัยวะก็
ใชเพียง “พระ” นําหนา เชน พระหัตถ พระกร พระพาหา ฯลฯ คํานามท่ีไมมีราชาศัพทถาตองการใชใหเปน
ราชาศัพท ใหเติมคําวา “พระ” ขางหนา เชน พระเกาอ้ี

๔. การใชคํา “พระบรม” นําหนานั้น ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น เชน พระบรม
ราชานุญาต พระบรมราชูปถัมภ พระบรมราชานุเคราะห พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิไธย (ซึ่งก็คือ พระ
บรมนามาภิไธย นั่นเอง) ฯลฯ สําหรับสมเด็จพระบรมราชินีใหตัดคําวา “บรม” ออก เชน พระนามาภิไธย พระ
ราโชวาท พระราชินูปถัมภ ฯลฯ ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงลงชื่อก็ใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

๕. พระราชวงศท่ีทรงฐานันดรศักดิ์ มี “พระ” นําหนา อันไดแก พระวรวงศเธอ พระเจาวรวงศเธอ
พระเจาบรมวงศเธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอใช “พระ” นําหนาราชาศัพท เชน พระหัตถ
พระกร ฯลฯ ถาเปนชั้นหมอมเจา ไมตองมี “พระ” นําหนา ใชเพียงราชาศัพทเฉย ๆ เชน หัตถ กร ฯลฯ
ตัวอยางเชน

“พระวรวงศเธอ พระองคเจา...ประชวรพระโรคพระหทัยสิ้นพระชนม พระราชทานน้ําสรงพระศพท่ี
วัด...”

“หมอมเจา..ประชวรโรคหทัย ถึงชีพิตักษัย พระราชทานน้ําสรงศพท่ีวัด...”
๖. เม่ือกลาวถึงการแสดงใด ๆ ถวายใหทอดพระเนตร มักจะใชกันวา “แสดงหนาพระพักตร” หรือ

“แสดงหนาพระท่ีนั่ง” อยางนี้ไมถูกตอง ในกรณีเชนนี้ตองใชวา “แสดงเฉพาะพระพักตร” หรือ “แสดงหนาท่ี
นั่ง” โดยเฉพาะขอความวา “แสดงหนาพระท่ีนั่ง” ก็ควรจะหมายถึงหนาปราสาทราชมนเฑียรในพระบรม
มหาราชวัง เชน พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ หรือ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย (อะ-มะ-ริน-
วิ-นิด-ไฉ) เปนตน
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เม่ือกลาวถึงราชาศัพทยอมเขาใจวาเปนคําท่ีใชสําหรับพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
เพราะสถาบันพระมหากษัตริยเปนสถาบันท่ีมีความตอสังคมไทยจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีเราตองศึกษาคําราชาศัพท
ใหลึกซึ้งจะไดใชใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน

๑. คําวา “ถวายการตอนรับ” และ “ถวายความจงรักภักดี” มักมีผูชอบใชกันมาก ท้ังทาง
วิทยุกระจายเสียง ทางโทรทัศน และทางสื่อมวลชนอ่ืน ๆ เชน หนังสือพิมพ คํานี้เปนการใชท่ีไมถูกตอง ท้ังนี้
เพราะเรามีภาษาไทยสําหรับการนี้อยูแลว คือ “เฝาฯ รับเสด็จ” หรือ “รับเสด็จ” เชน เม่ือพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวเสด็จไปท่ีใด ถามีราษฎรมาชุมนุมคอยเฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน ก็ควรใชขอความวา “ราษฎรมา
เฝาฯ รับเสด็จอยางหนาแนน” ไมใช “ราษฎรมาถวายการตอนรับอยางหนาแนน” ดังท่ีไดยินไดฟงกันอยู
บอย ๆ “ความจงรักภักด”ี ก็ทํานองเดียวกัน เปนสิ่งท่ีจะเอามาถวายกันไมได หากเปนสิ่งท่ีมีประจําอยูในจิตใจ
ของคนแตละคน เพราะฉะนั้น จึงควรใชวา “จงรักภักด”ีหรือ “มีความจงรักภักด”ี

๒. คํากริยาใดท่ีเปนราชาศัพทอยูแลว เชน เสด็จ เสวย ตรัส ฯลฯ หามใชคําวา “ทรง” นําหนา คือ
จะใชวา ทรงเสด็จ ทรงเสวย ทรงตรัส ฯลฯ ไมได แตถาคํากริยานั้นเปนคําไทย ๆ เชน ถือ จับ วาด ฯลฯ เม่ือ
จะใชเปนราชาศัพท ก็ใหเติมคําวา “ทรง” ขางหนา เปน ทรงถือ ทรงจับ ทรงวาด ฯลฯ ได

๓. การใช “พระราช” หรือ “พระ” นําหนา ใหถือหลักวา เฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระบรมราชินี ใช “พระราช” นําหนา เชน พระราชหัตถเลขา พระราชโทรเลข ฯลฯ แตถาเปนอวัยวะก็
ใชเพียง “พระ” นําหนา เชน พระหัตถ พระกร พระพาหา ฯลฯ คํานามท่ีไมมีราชาศัพทถาตองการใชใหเปน
ราชาศัพท ใหเติมคําวา “พระ” ขางหนา เชน พระเกาอ้ี

๔. การใชคํา “พระบรม” นําหนานั้น ใชเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเทานั้น เชน พระบรม
ราชานุญาต พระบรมราชูปถัมภ พระบรมราชานุเคราะห พระบรมราโชวาท และพระปรมาภิไธย (ซึ่งก็คือ พระ
บรมนามาภิไธย นั่นเอง) ฯลฯ สําหรับสมเด็จพระบรมราชินีใหตัดคําวา “บรม” ออก เชน พระนามาภิไธย พระ
ราโชวาท พระราชินูปถัมภ ฯลฯ ถาจะกลาววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงลงชื่อก็ใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย

๕. พระราชวงศท่ีทรงฐานันดรศักดิ์ มี “พระ” นําหนา อันไดแก พระวรวงศเธอ พระเจาวรวงศเธอ
พระเจาบรมวงศเธอ (-บอ-รม-มะ-) สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอใช “พระ” นําหนาราชาศัพท เชน พระหัตถ
พระกร ฯลฯ ถาเปนชั้นหมอมเจา ไมตองมี “พระ” นําหนา ใชเพียงราชาศัพทเฉย ๆ เชน หัตถ กร ฯลฯ
ตัวอยางเชน

“พระวรวงศเธอ พระองคเจา...ประชวรพระโรคพระหทัยสิ้นพระชนม พระราชทานน้ําสรงพระศพท่ี
วัด...”

“หมอมเจา..ประชวรโรคหทัย ถึงชีพิตักษัย พระราชทานน้ําสรงศพท่ีวัด...”
๖. เม่ือกลาวถึงการแสดงใด ๆ ถวายใหทอดพระเนตร มักจะใชกันวา “แสดงหนาพระพักตร” หรือ

“แสดงหนาพระท่ีนั่ง” อยางนี้ไมถูกตอง ในกรณีเชนนี้ตองใชวา “แสดงเฉพาะพระพักตร” หรือ “แสดงหนาท่ี
นั่ง” โดยเฉพาะขอความวา “แสดงหนาพระท่ีนั่ง” ก็ควรจะหมายถึงหนาปราสาทราชมนเฑียรในพระบรม
มหาราชวัง เชน พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาทพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ หรือ พระท่ีนั่งอมรินทรวินิจฉัย (อะ-มะ-ริน-
วิ-นิด-ไฉ) เปนตน

www.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



๒๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

๗. ในเม่ือประมุขของตางประเทศมาเยือนประเทศไทย หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศใดก็ตาม มักจะใชคําวา “ราชอาคันตุกะ” และ “อาคันตุกะ” ผิด ๆ อยู
เสมอ คําวา “อาคันตุกะ” นี้ จะมีคําวา “ราช” นําหนาหรือไมนั้นตองแลวแตบุคคล ถาเปนแขกของ
พระมหากษัตริย จึงใชคําวา “ราช” นําหนา ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทรงเปนแขกของผูใด
ถาผูนั้นเปนพระมหากษัตริย ก็ใชวา “ทรงเปนราชอาคันตุกะ” เชน “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” แตถาทรงเปนแขกของประธานาธิบดี จะใชวา “ทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดี” ไมได เพราะประธานาธิบดี ไมใชพระมหากษัตริย ในกรณีเชนนี้ตองใช
วา “ทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดี” แตถาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะเปนแขกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในกรณีเชนนี้ ก็ถือวา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเปน
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๘. การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มัก
ใชกันไมถูกตอง เชน ใชวา “พระเจาอยูหัวและพระราชินี” “ในหลวงและราชินี” การใชเชนนี้ไมถูกตองและไม
งดงามอยางยิ่ง การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
หรือ “พระเจาอยูหัว” และไมควรใชวา “ลนเกลาลนกระหมอม” ซึ่งไมมีความหมายอะไรเลย เม่ือจะกลาวขาน
ถึงสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ใหใชวา “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ
“สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” อยาใชวา “พระราชิน”ี หรือ “ราชินี” ซึ่งแปลวา “พระเจาแผนดินผูหญิง” ถาจะ
เรียก “สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” ก็เรียกได แตอยาเรียก “สมเด็จพระนางเจาเอลิซาเบท” เพราะพระราช
สวามีของพระองคทานมิใชพระมหากษัตริย ถาจะพูดลําลองวา “ในหลวง สมเด็จ” อยางนี้ไมผิด

“ทูลกระหมอมชาย” ใชวา “สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ” และ “ทูลกระหมอมหญิง” ใชวา “สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ” ถาขานพระนามสั้น ๆ ใช “ทูลกระหมอมชาย ทูลกระหมอมหญิง ทูลกระหมอม" อยาใช
“ฟาชาย ฟาหญิง” หรือ “พระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ”

การเรียกทูลกระหมอม ไมตองใชวา “ทูลกระหมอมฟาชาย ทูลกระหมอมฟาหญิง” เพราะคําวา
“ทูลกระหมอม” หมายถึง “สมเด็จพระราชโอรส สมเด็จพระราชธิดา” ซึ่งทรงเปน “เจาฟา” อยูแลว ถาทรง
เปนเพียงพระราชโอรส พระราชธิดา เรียกลําลองวา “เสด็จ” คําวา “เสด็จ” ใชเฉพาะพระราชโอรสพระราช
ธิดา ซึ่งทรงเปนพระองคเจาเทานั้น เชน พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร เรียกลําลองวา
“เสด็จ” ได แตพระองคเจาท่ีมิไดทรงเปนพระราชโอรสพระราชธิดา จะเรียกพระองคทานวา “เสด็จ” ไมได

๙. การเรียกตําแหนงพระองคเจา หมอมเจา หมอมราชวงศ หมอมหลวงอยางลําลอง ถา
เปน “พระองคเจา” ใช “พระองคชาย-พระองคหญิง” ถาเปน “หมอมเจา” ใช “ทานชาย-ทานหญิง” ถา
เปน "หมอมราชวงศ” ใช “คุณชาย-คุณหญิง” ถาเปน “หมอมหลวง”ใช “คุณ” ท้ังชายและหญิง

๒๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

๗. ในเม่ือประมุขของตางประเทศมาเยือนประเทศไทย หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศใดก็ตาม มักจะใชคําวา “ราชอาคันตุกะ” และ “อาคันตุกะ” ผิด ๆ อยู
เสมอ คําวา “อาคันตุกะ” นี้ จะมีคําวา “ราช” นําหนาหรือไมนั้นตองแลวแตบุคคล ถาเปนแขกของ
พระมหากษัตริย จึงใชคําวา “ราช” นําหนา ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทรงเปนแขกของผูใด
ถาผูนั้นเปนพระมหากษัตริย ก็ใชวา “ทรงเปนราชอาคันตุกะ” เชน “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” แตถาทรงเปนแขกของประธานาธิบดี จะใชวา “ทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดี” ไมได เพราะประธานาธิบดี ไมใชพระมหากษัตริย ในกรณีเชนนี้ตองใช
วา “ทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดี” แตถาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะเปนแขกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในกรณีเชนนี้ ก็ถือวา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเปน
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๘. การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มัก
ใชกันไมถูกตอง เชน ใชวา “พระเจาอยูหัวและพระราชินี” “ในหลวงและราชินี” การใชเชนนี้ไมถูกตองและไม
งดงามอยางยิ่ง การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
หรือ “พระเจาอยูหัว” และไมควรใชวา “ลนเกลาลนกระหมอม” ซึ่งไมมีความหมายอะไรเลย เม่ือจะกลาวขาน
ถึงสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ใหใชวา “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ
“สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” อยาใชวา “พระราชิน”ี หรือ “ราชินี” ซึ่งแปลวา “พระเจาแผนดินผูหญิง” ถาจะ
เรียก “สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” ก็เรียกได แตอยาเรียก “สมเด็จพระนางเจาเอลิซาเบท” เพราะพระราช
สวามีของพระองคทานมิใชพระมหากษัตริย ถาจะพูดลําลองวา “ในหลวง สมเด็จ” อยางนี้ไมผิด

“ทูลกระหมอมชาย” ใชวา “สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ” และ “ทูลกระหมอมหญิง” ใชวา “สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ” ถาขานพระนามสั้น ๆ ใช “ทูลกระหมอมชาย ทูลกระหมอมหญิง ทูลกระหมอม" อยาใช
“ฟาชาย ฟาหญิง” หรือ “พระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ”

การเรียกทูลกระหมอม ไมตองใชวา “ทูลกระหมอมฟาชาย ทูลกระหมอมฟาหญิง” เพราะคําวา
“ทูลกระหมอม” หมายถึง “สมเด็จพระราชโอรส สมเด็จพระราชธิดา” ซึ่งทรงเปน “เจาฟา” อยูแลว ถาทรง
เปนเพียงพระราชโอรส พระราชธิดา เรียกลําลองวา “เสด็จ” คําวา “เสด็จ” ใชเฉพาะพระราชโอรสพระราช
ธิดา ซึ่งทรงเปนพระองคเจาเทานั้น เชน พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร เรียกลําลองวา
“เสด็จ” ได แตพระองคเจาท่ีมิไดทรงเปนพระราชโอรสพระราชธิดา จะเรียกพระองคทานวา “เสด็จ” ไมได

๙. การเรียกตําแหนงพระองคเจา หมอมเจา หมอมราชวงศ หมอมหลวงอยางลําลอง ถา
เปน “พระองคเจา” ใช “พระองคชาย-พระองคหญิง” ถาเปน “หมอมเจา” ใช “ทานชาย-ทานหญิง” ถา
เปน "หมอมราชวงศ” ใช “คุณชาย-คุณหญิง” ถาเปน “หมอมหลวง”ใช “คุณ” ท้ังชายและหญิง

๒๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

๗. ในเม่ือประมุขของตางประเทศมาเยือนประเทศไทย หรือเม่ือพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จ
พระราชดําเนินไปทรงเยือนประเทศใดก็ตาม มักจะใชคําวา “ราชอาคันตุกะ” และ “อาคันตุกะ” ผิด ๆ อยู
เสมอ คําวา “อาคันตุกะ” นี้ จะมีคําวา “ราช” นําหนาหรือไมนั้นตองแลวแตบุคคล ถาเปนแขกของ
พระมหากษัตริย จึงใชคําวา “ราช” นําหนา ถาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จฯ ไปทรงเปนแขกของผูใด
ถาผูนั้นเปนพระมหากษัตริย ก็ใชวา “ทรงเปนราชอาคันตุกะ” เชน “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” แตถาทรงเปนแขกของประธานาธิบดี จะใชวา “ทรงเปน
พระราชอาคันตุกะของประธานาธิบดี” ไมได เพราะประธานาธิบดี ไมใชพระมหากษัตริย ในกรณีเชนนี้ตองใช
วา “ทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดี” แตถาประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา มาเยือนประเทศไทยใน
ฐานะเปนแขกของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในกรณีเชนนี้ ก็ถือวา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเปน
ราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๘. การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ มัก
ใชกันไมถูกตอง เชน ใชวา “พระเจาอยูหัวและพระราชินี” “ในหลวงและราชินี” การใชเชนนี้ไมถูกตองและไม
งดงามอยางยิ่ง การกลาวขานถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ขอใหใชวา “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”
หรือ “พระเจาอยูหัว” และไมควรใชวา “ลนเกลาลนกระหมอม” ซึ่งไมมีความหมายอะไรเลย เม่ือจะกลาวขาน
ถึงสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ก็ใหใชวา “สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ” หรือ
“สมเด็จพระบรมราชินีนาถ” อยาใชวา “พระราชิน”ี หรือ “ราชินี” ซึ่งแปลวา “พระเจาแผนดินผูหญิง” ถาจะ
เรียก “สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบท” ก็เรียกได แตอยาเรียก “สมเด็จพระนางเจาเอลิซาเบท” เพราะพระราช
สวามีของพระองคทานมิใชพระมหากษัตริย ถาจะพูดลําลองวา “ในหลวง สมเด็จ” อยางนี้ไมผิด

“ทูลกระหมอมชาย” ใชวา “สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ” และ “ทูลกระหมอมหญิง” ใชวา “สมเด็จ
พระเจาลูกเธอ” ถาขานพระนามสั้น ๆ ใช “ทูลกระหมอมชาย ทูลกระหมอมหญิง ทูลกระหมอม" อยาใช
“ฟาชาย ฟาหญิง” หรือ “พระเจาลูกยาเธอ พระเจาลูกเธอ”

การเรียกทูลกระหมอม ไมตองใชวา “ทูลกระหมอมฟาชาย ทูลกระหมอมฟาหญิง” เพราะคําวา
“ทูลกระหมอม” หมายถึง “สมเด็จพระราชโอรส สมเด็จพระราชธิดา” ซึ่งทรงเปน “เจาฟา” อยูแลว ถาทรง
เปนเพียงพระราชโอรส พระราชธิดา เรียกลําลองวา “เสด็จ” คําวา “เสด็จ” ใชเฉพาะพระราชโอรสพระราช
ธิดา ซึ่งทรงเปนพระองคเจาเทานั้น เชน พระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาวาปบุษบากร เรียกลําลองวา
“เสด็จ” ได แตพระองคเจาท่ีมิไดทรงเปนพระราชโอรสพระราชธิดา จะเรียกพระองคทานวา “เสด็จ” ไมได

๙. การเรียกตําแหนงพระองคเจา หมอมเจา หมอมราชวงศ หมอมหลวงอยางลําลอง ถา
เปน “พระองคเจา” ใช “พระองคชาย-พระองคหญิง” ถาเปน “หมอมเจา” ใช “ทานชาย-ทานหญิง” ถา
เปน "หมอมราชวงศ” ใช “คุณชาย-คุณหญิง” ถาเปน “หมอมหลวง”ใช “คุณ” ท้ังชายและหญิงwww.kr
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๒๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๒๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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๒๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ ..................................................................................................................................................

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ ..................................................................................................................................................

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ ..................................................................................................................................................

๒๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ ..................................................................................................................................................

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ ..................................................................................................................................................

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ ..................................................................................................................................................

๒๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ ..................................................................................................................................................

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ ..................................................................................................................................................

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ..................................................................................................................................................

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ ..................................................................................................................................................
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๒๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตใหม

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ นักศึกษาพยาบาล เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ประชาชนตางไปเฝา ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ นายกรัฐมนตรีเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตใหม

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ นักศึกษาพยาบาล เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ประชาชนตางไปเฝา ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ นายกรัฐมนตรีเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๒๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง

(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนราชอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน
ตอบ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนอาคันตุกะของประธานาธิบดีคลินตัน

๒. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตใหม
ตอบ สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานพระราโชวาทแกบัณฑิตใหม

๓. นักศึกษาพยาบาล ถวายการตอนรับสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ตอบ นักศึกษาพยาบาล เฝาฯ รับเสด็จ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ

๔. ประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน
ตอบ ประชาชนตางไปเฝา ฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อยางเนืองแนน

๕. นายกรัฐมนตรีเปนพระอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ตอบ นายกรัฐมนตรีเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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๒๙

บัตรคําถาม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. “เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินไปยังจังหวัดสกลนคร  ผูวาราชการ
จังหวัดไดจัดใหมีการแสดงละคร................” ขอความในขอใดเหมาะสมท่ีจะนําไปเติมในชองวาง

ก. เฉพาะหนาพระพักตร
ข. หนาพระพักตร
ค. หนาท่ีประทับ
ง. หนาท่ีนั่ง

๒. “ทุกครั้งท่ีไดชมพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท สมใจรูสึกประทับทับใจเปนพิเศษ เม่ือไดเห็นภาพวาด
สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน” คําราชาศัพทท่ีถูกตองสําหรับ “ภาพวาด” คือขอใด

ก. พระบรมรูปฉายาลักษณ
ข. พระบรมฉายาลักษณ
ค. พระบรมสาทิสลักษณ
ง. พระบรมรูปฉายา

๓. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล
ก. ราษฎรนอมฯ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ข. ราษฎรทูลฯ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ค. ราษฎรถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ง. ราษฎรมีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๔. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล
ก. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางเนืองแนน
ข. ประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐเยอรมนีและภริยาเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินออก  ณ  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  พระราชทาน

วโรกาสใหเอกอัครราชทูตเยอรมนีเขาเฝา
ง. นายกสมาคมพอคาไทยเขาเฝาทูลลองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือทูลเกลาฯ ถวาย

พระราชทรัพยโดยเสด็จพระราชกุศล
๕. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........ของประธานธิบดีฟลิปปนส” ขอความในขอใดเหมาะสม

ท่ีจะนําไปเติมในชองวาง
ก. ทรงเปนพระราชอาคันตุกะ
ข. ทรงเปนพระอาคันตุกะ
ค. ทรงเปนอาคันตุกะ
ง. ทรงเปนแขก

๒๙

บัตรคําถาม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด

คําช้ีแจง
ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว แลวกากบาท()ลงในกระดาษคําตอบ

๑. “เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เสด็จพระราชดําเนินไปยังจังหวัดสกลนคร  ผูวาราชการ
จังหวัดไดจัดใหมีการแสดงละคร................” ขอความในขอใดเหมาะสมท่ีจะนําไปเติมในชองวาง

ก. เฉพาะหนาพระพักตร
ข. หนาพระพักตร
ค. หนาท่ีประทับ
ง. หนาท่ีนั่ง

๒. “ทุกครั้งท่ีไดชมพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท สมใจรูสึกประทับทับใจเปนพิเศษ เม่ือไดเห็นภาพวาด
สมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน” คําราชาศัพทท่ีถูกตองสําหรับ “ภาพวาด” คือขอใด

ก. พระบรมรูปฉายาลักษณ
ข. พระบรมฉายาลักษณ
ค. พระบรมสาทิสลักษณ
ง. พระบรมรูปฉายา

๓. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล
ก. ราษฎรนอมฯ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ข. ราษฎรทูลฯ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ค. ราษฎรถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ง. ราษฎรมีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

๔. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล
ก. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตางไปถวายการตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จ

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถอยางเนืองแนน
ข. ประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐเยอรมนีและภริยาเปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินออก  ณ  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท  พระราชทาน

วโรกาสใหเอกอัครราชทูตเยอรมนีเขาเฝา
ง. นายกสมาคมพอคาไทยเขาเฝาทูลลองธุลีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือทูลเกลาฯ ถวาย
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๕. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........ของประธานธิบดีฟลิปปนส” ขอความในขอใดเหมาะสม

ท่ีจะนําไปเติมในชองวาง
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ข. ราษฎรทูลฯ ถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ค. ราษฎรถวายความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
ง. ราษฎรมีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
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๓๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๔ เร่ือง คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิกในกลุม
ทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษาบัตรเนื้อหา
และการสรางองคความรูรวมกัน

แจกบัตรเนื้อหาใหกับสมาชิกศึกษา
แจกบัตรกิจกรรมใหสมาชิกในกลุมฝกปฏิบัติและบันทึกลงในบัตรบันทึกกิจกรรมหลังจาก

นั้นใหสมาชิกในกลุมแลกบัตรบันทึกกิจกรรมกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยกิจกรรมมาเฉลย
แจกบัตรคําถามประจําศูนยใหสมาชิกทุกคนทําลงในกระดาษคําตอบ  หลังจากนั้นให

สมาชิกในกลุมแลกกระดาษคําตอบกันตรวจ  ประธานกลุมนําบัตรเฉลยคําถามมาเฉลย
สรางองคความรูรวมกันโดยการอภิปรายและสรุปองคความรู / ทักษะท่ีไดจากเร่ืองท่ีศึกษา

เลขานุการกลุมบันทึกลงในบัตรบันทึกผลการเรียนรูของชุดการสอนท่ีกําหนดให
เลขานุการนําบันทึกผลการเรียนรู  บัตรบันทึกกิจกรรม  กระดาษตอบคําถามสําหรับศูนย

การเรียนของสมาชิกในกลุมสงครูเมื่อเรียนครบทุกศูนยการเรียน
๓. เมื่อประกอบกิจกรรมเรียบรอยแลวสมาชิกในกลุมชวยกันเก็บบัตรคําส่ัง บัตรเนื้อหา

บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง  และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
กอนยายไปทํางานศูนยอื่นๆ ถาไมมีศูนยใดวางใหไปเรียนศูนยสํารองกอน

๓๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๔ เร่ือง คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. เลือกประธานกลุม  รองประธานและเลขานุการกลุม
๒. ประธานและเลขานุการรวมกันดําเนินการดังนี้

แจงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของการเรียนรูประจําศูนยการเรียนใหแกสมาชิกในกลุม
ทราบ

สรางขอตกลงในการเรียนในศูนยการเรียนกับสมาชิกในกลุมเกี่ยวกับการศึกษาบัตรเนื้อหา
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บัตรกิจกรรม บัตรคําถามและบัตรเฉลยเขาซอง  และเก็บส่ือการเรียนการสอนทุกอยางใหเรียบรอย
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๓๒

จุดประสงคการเรียนรู
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

นักเรียนสามารถบอกคําราชาศัพทท่ีมักใชผิดได

๓๒

จุดประสงคการเรียนรู
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

นักเรียนสามารถบอกคําราชาศัพทท่ีมักใชผิดได

๓๒

จุดประสงคการเรียนรู
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

นักเรียนสามารถบอกคําราชาศัพทท่ีมักใชผิดได
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๓๓

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๑๐. การเรียกราชทินนามหรือสมณศักดิ์ ถาเปนทางการใหเรียกตามราชทินนาม หรือสมณศักดิ์
นั้น เชน “พระยาอนุรักษราชมณเฑียร” ก็เรียก “พระยาอนุรักษราชมณเฑียร” อยาเรียก “เจาคุณอนุรักษ
ราชมณเฑียร” หรือ “พระศาสนโสภณ” ก็อยาเรียกวา “เจาคุณศาสนโสภณ” เวนแตการเรียกลําลอง จะ
เรียกวา “ทานเจาคุณ” หรือ “เจาคุณ” นั้นไมหาม

ผูมีบรรดาศักดิ์เปน “นาย” เชน “นายจํานงราชกิจ นายวรการบัญชา” อยาเปลี่ยน “นาย” เปน
“คุณ” เพราะ “นาย” ในท่ีนี้เปนราชทินนามบรรดาศักดิ์ คําวา “นาย” ในกรณีเชนนี้มักไมคอยคุนกัน ทําให
บางคนเขาใจวาเปนชื่อกับนามสกุล จึงเขียนแยกกันเปน “นายจํานงราชกิจ” “นายวรการ บัญชา” เปนตน
หรือแมสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ ซึ่งเราเรียกลําลองวา “เจาคุณ” หรือ “ทานเจาคุณ” นั้น มีคําวา “พระ”
นําหนาราชทินนาม เชน “พระกวีวรญาณ” บางคนก็เขาใจวาชื่อ “พระกวี” นามสกุล “วรญาณ” ก็เลยเขียน
แยกกันเปน “พระกวีวรญาณ” กลายเปนพระธรรมดาไป ยิ่งถาพระราชาคณะรูปนั้นอายุยังนอยเพียงสัก ๓๐ ป
ดวยแลว แมเห็นหนาก็ยังเขาใจวาเปนพระธรรมดารูปหนึ่ง เวลาโดยสารรถไฟไปในกิจของสงฆ ตามปรกติก็จะ
ไดหองนอนเอก แตนายสถานีเห็นชื่อสมณศักดิ์ ก็เขาใจวาเปนพระธรรมดา โดยแยกชื่อสมณศักดิ์นั้นเปนชื่อกับ
นามสกุล เลยใหไปอยูชั้น ๒ ก็เคยมีมาแลว อยางนี้ไมถูกตอง

บรรดาศักดิ์ของผูเปนราชสกุลอีกอยางหนึ่ง ไมสูคุนกัน คือ บรรดาศักดิ์ “หมอม” เชน หมอมทวีวงศ
ถวัลยศักดิ์ หมอมสนิทวงศเสนี คําวา “หมอม” ในท่ีนี้เปนบรรดาศักดิ์เชนเดียวกับ หลวง พระ พระยา ผูท่ีมี
บรรดาศักดิ์ “หมอม” ไมใชเจา เปน หมอมราชวงศ

๑๑. นางสนองพระโอษฐ นางพระกํานัล ถาไมมีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ให
ใช “คุณ” นําหนาชื่อ แตถาเปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ก็ไมตองเปลี่ยนคํานําหนาเปน “คุณ”

๑๒. สุภาพสตรีท่ีไดรับพระราชทานอิสริยาภรณจุลจอมเกลา มักจะเขาใจวาตองเรียก “คุณหญิง”
เสมอ เปนการไมถูกตอง ถาสุภาพสตรีนั้นเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง ก็คงเรียก หมอมราชวงศ
หมอมหลวง ตามเดิม เชน หมอมราชวงศเบญจวรรณ จักรพันธุ เปนตนถาสุภาพสตรีมีฐานันดรศักดิ์ และสมรส
แลว เรียก “คุณหญิง” เชน คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ คุณหญิงสุธรรมา อวยชัย ถายังไมไดสมรสเรียก
“คุณ” เชน คุณรัญจวน อินทรกําแหง คุณเพียร เวชบุล

ถาไดรับพระราชทานทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ถึงแมจะมีฐานันดรศักดิ์เปน หมอมราชวงศ หมอมหลวง
ก็ตาม ก็เรียก “ทานผูหญิง” เชน ทานผูหญิงประยงค สนิทวงศฯ ทานผูหญิงทวีวงศ ถวัลยศักดิ์ (หมอม
ราชวงศพรพรรณ ทวีวงศ) แตถามีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมของพระราชวงศไมเรียกเปน “ทานผูหญิง” คงเรียก
ตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน หมอมหลวงสรอยระยา ยุคล เปนตน

สุภาพสตรีท่ีสมรสแลว แตไมไดเปนภริยาของพระยา หรือไมไดรับพระราชทานราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา อยาเรียก “คุณหญิง” คงเปน “นาง” หรือเรียกลําลองวา “คุณนาย” ก็ได

๓๓

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)
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ผูมีบรรดาศักดิ์เปน “นาย” เชน “นายจํานงราชกิจ นายวรการบัญชา” อยาเปลี่ยน “นาย” เปน
“คุณ” เพราะ “นาย” ในท่ีนี้เปนราชทินนามบรรดาศักดิ์ คําวา “นาย” ในกรณีเชนนี้มักไมคอยคุนกัน ทําให
บางคนเขาใจวาเปนชื่อกับนามสกุล จึงเขียนแยกกันเปน “นายจํานงราชกิจ” “นายวรการ บัญชา” เปนตน
หรือแมสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ ซึ่งเราเรียกลําลองวา “เจาคุณ” หรือ “ทานเจาคุณ” นั้น มีคําวา “พระ”
นําหนาราชทินนาม เชน “พระกวีวรญาณ” บางคนก็เขาใจวาชื่อ “พระกวี” นามสกุล “วรญาณ” ก็เลยเขียน
แยกกันเปน “พระกวีวรญาณ” กลายเปนพระธรรมดาไป ยิ่งถาพระราชาคณะรูปนั้นอายุยังนอยเพียงสัก ๓๐ ป
ดวยแลว แมเห็นหนาก็ยังเขาใจวาเปนพระธรรมดารูปหนึ่ง เวลาโดยสารรถไฟไปในกิจของสงฆ ตามปรกติก็จะ
ไดหองนอนเอก แตนายสถานีเห็นชื่อสมณศักดิ์ ก็เขาใจวาเปนพระธรรมดา โดยแยกชื่อสมณศักดิ์นั้นเปนชื่อกับ
นามสกุล เลยใหไปอยูชั้น ๒ ก็เคยมีมาแลว อยางนี้ไมถูกตอง

บรรดาศักดิ์ของผูเปนราชสกุลอีกอยางหนึ่ง ไมสูคุนกัน คือ บรรดาศักดิ์ “หมอม” เชน หมอมทวีวงศ
ถวัลยศักดิ์ หมอมสนิทวงศเสนี คําวา “หมอม” ในท่ีนี้เปนบรรดาศักดิ์เชนเดียวกับ หลวง พระ พระยา ผูท่ีมี
บรรดาศักดิ์ “หมอม” ไมใชเจา เปน หมอมราชวงศ

๑๑. นางสนองพระโอษฐ นางพระกํานัล ถาไมมีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ให
ใช “คุณ” นําหนาชื่อ แตถาเปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ก็ไมตองเปลี่ยนคํานําหนาเปน “คุณ”

๑๒. สุภาพสตรีท่ีไดรับพระราชทานอิสริยาภรณจุลจอมเกลา มักจะเขาใจวาตองเรียก “คุณหญิง”
เสมอ เปนการไมถูกตอง ถาสุภาพสตรีนั้นเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง ก็คงเรียก หมอมราชวงศ
หมอมหลวง ตามเดิม เชน หมอมราชวงศเบญจวรรณ จักรพันธุ เปนตนถาสุภาพสตรีมีฐานันดรศักดิ์ และสมรส
แลว เรียก “คุณหญิง” เชน คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ คุณหญิงสุธรรมา อวยชัย ถายังไมไดสมรสเรียก
“คุณ” เชน คุณรัญจวน อินทรกําแหง คุณเพียร เวชบุล

ถาไดรับพระราชทานทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ถึงแมจะมีฐานันดรศักดิ์เปน หมอมราชวงศ หมอมหลวง
ก็ตาม ก็เรียก “ทานผูหญิง” เชน ทานผูหญิงประยงค สนิทวงศฯ ทานผูหญิงทวีวงศ ถวัลยศักดิ์ (หมอม
ราชวงศพรพรรณ ทวีวงศ) แตถามีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมของพระราชวงศไมเรียกเปน “ทานผูหญิง” คงเรียก
ตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน หมอมหลวงสรอยระยา ยุคล เปนตน

สุภาพสตรีท่ีสมรสแลว แตไมไดเปนภริยาของพระยา หรือไมไดรับพระราชทานราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา อยาเรียก “คุณหญิง” คงเปน “นาง” หรือเรียกลําลองวา “คุณนาย” ก็ได

๓๓

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๑๐. การเรียกราชทินนามหรือสมณศักดิ์ ถาเปนทางการใหเรียกตามราชทินนาม หรือสมณศักดิ์
นั้น เชน “พระยาอนุรักษราชมณเฑียร” ก็เรียก “พระยาอนุรักษราชมณเฑียร” อยาเรียก “เจาคุณอนุรักษ
ราชมณเฑียร” หรือ “พระศาสนโสภณ” ก็อยาเรียกวา “เจาคุณศาสนโสภณ” เวนแตการเรียกลําลอง จะ
เรียกวา “ทานเจาคุณ” หรือ “เจาคุณ” นั้นไมหาม

ผูมีบรรดาศักดิ์เปน “นาย” เชน “นายจํานงราชกิจ นายวรการบัญชา” อยาเปลี่ยน “นาย” เปน
“คุณ” เพราะ “นาย” ในท่ีนี้เปนราชทินนามบรรดาศักดิ์ คําวา “นาย” ในกรณีเชนนี้มักไมคอยคุนกัน ทําให
บางคนเขาใจวาเปนชื่อกับนามสกุล จึงเขียนแยกกันเปน “นายจํานงราชกิจ” “นายวรการ บัญชา” เปนตน
หรือแมสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ ซึ่งเราเรียกลําลองวา “เจาคุณ” หรือ “ทานเจาคุณ” นั้น มีคําวา “พระ”
นําหนาราชทินนาม เชน “พระกวีวรญาณ” บางคนก็เขาใจวาชื่อ “พระกวี” นามสกุล “วรญาณ” ก็เลยเขียน
แยกกันเปน “พระกวีวรญาณ” กลายเปนพระธรรมดาไป ยิ่งถาพระราชาคณะรูปนั้นอายุยังนอยเพียงสัก ๓๐ ป
ดวยแลว แมเห็นหนาก็ยังเขาใจวาเปนพระธรรมดารูปหนึ่ง เวลาโดยสารรถไฟไปในกิจของสงฆ ตามปรกติก็จะ
ไดหองนอนเอก แตนายสถานีเห็นชื่อสมณศักดิ์ ก็เขาใจวาเปนพระธรรมดา โดยแยกชื่อสมณศักดิ์นั้นเปนชื่อกับ
นามสกุล เลยใหไปอยูชั้น ๒ ก็เคยมีมาแลว อยางนี้ไมถูกตอง

บรรดาศักดิ์ของผูเปนราชสกุลอีกอยางหนึ่ง ไมสูคุนกัน คือ บรรดาศักดิ์ “หมอม” เชน หมอมทวีวงศ
ถวัลยศักดิ์ หมอมสนิทวงศเสนี คําวา “หมอม” ในท่ีนี้เปนบรรดาศักดิ์เชนเดียวกับ หลวง พระ พระยา ผูท่ีมี
บรรดาศักดิ์ “หมอม” ไมใชเจา เปน หมอมราชวงศ

๑๑. นางสนองพระโอษฐ นางพระกํานัล ถาไมมีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ให
ใช “คุณ” นําหนาชื่อ แตถาเปนหมอมราชวงศหรือหมอมหลวง ก็ไมตองเปลี่ยนคํานําหนาเปน “คุณ”

๑๒. สุภาพสตรีท่ีไดรับพระราชทานอิสริยาภรณจุลจอมเกลา มักจะเขาใจวาตองเรียก “คุณหญิง”
เสมอ เปนการไมถูกตอง ถาสุภาพสตรีนั้นเปนหมอมราชวงศ หมอมหลวง ก็คงเรียก หมอมราชวงศ
หมอมหลวง ตามเดิม เชน หมอมราชวงศเบญจวรรณ จักรพันธุ เปนตนถาสุภาพสตรีมีฐานันดรศักดิ์ และสมรส
แลว เรียก “คุณหญิง” เชน คุณหญิงบุญเจือ ไชยภัฏ คุณหญิงสุธรรมา อวยชัย ถายังไมไดสมรสเรียก
“คุณ” เชน คุณรัญจวน อินทรกําแหง คุณเพียร เวชบุล

ถาไดรับพระราชทานทุติยจุลจอมเกลาวิเศษ ถึงแมจะมีฐานันดรศักดิ์เปน หมอมราชวงศ หมอมหลวง
ก็ตาม ก็เรียก “ทานผูหญิง” เชน ทานผูหญิงประยงค สนิทวงศฯ ทานผูหญิงทวีวงศ ถวัลยศักดิ์ (หมอม
ราชวงศพรพรรณ ทวีวงศ) แตถามีฐานันดรศักดิ์เปนหมอมของพระราชวงศไมเรียกเปน “ทานผูหญิง” คงเรียก
ตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน หมอมหลวงสรอยระยา ยุคล เปนตน

สุภาพสตรีท่ีสมรสแลว แตไมไดเปนภริยาของพระยา หรือไมไดรับพระราชทานราชอิสริยาภรณ
จุลจอมเกลา อยาเรียก “คุณหญิง” คงเปน “นาง” หรือเรียกลําลองวา “คุณนาย” ก็ไดwww.kr
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๓๔

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๑๓. คําวา “ภริยา” มีท่ีใชแตกตางกัน คือ:
ก. สําหรับหมอม (ภริยา) ของพระราชวงศ ถามีฐานันดรศักดิ์ ก็เรียกตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน

หมอมเจาสุวินิต กิติยากร และพระวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธศิริโสภา หมอมเจาภีศเดช และหมอม
ราชวงศดัชรีรัตน รัชนี เปนตน

ข. ถาเปนสตรีธรรมดา เรียกวา “หมอม” นามสกุลของ “หมอม” เปลี่ยนเปนราชสกุล แตมี
“ณ อยุธยา” ตอทาย เชน หมอมเจาชุมปกบุตร ชุมพล และหมอมสมจิตรชุมพล ณ อยุธยา เปนตน

ค. ถาสุภาพสตรีเปนหมอมเจา เรียกวา “ชายา” ถาเปนพระองคเจาเรียกวา “พระชายา”
๑๔. คําท่ีเปน “คําสั่ง” “คําพูด” “ความดําริ” สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช “พระบรม

ราชโองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชดํารัส” “พระราชดําริ” “กระแสพระราชดําริ” สําหรับพระ
บรมราชินี ใชเชนเดียวกัน เวนแต “คําสั่ง” ใชวา “พระราชเสาวนีย” (คําวา “พระบรมราชโองการ” นั้นใชเม่ือ
ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว)

ขอใหระมัดระวัง การใชคําวา “พระบรมราชโองการ” หรือ “พระราชเสาวนีย” ๒ คํานี้เปนการพูดท่ี
เปนคําสั่ง คือมีผลบังคับ ไมใชเปนการพูดธรรมดา อยางเชนนิสิตกราบบังคมทูล ขอใหพูด ตองใชวา “ขอ
พระราชทานพระราชกระแส” หรือ “ขอพระราชทานกระแสพระราชดํารัส” ไมใช “ขอพระราชทานพระบรม
ราชโองการ” หรือ “ขอพระราชทานพระราชเสาวนีย”

๑๕. การใชคํา “ถวาย” ถาสิ่งของนั้นเปนของเล็ก ใช “ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย” ถาเปนของใหญ
ใช “นอมเกลานอมกระหมอมถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ

๑๖. คําวา “บอก” มักใชผิดเสมอ คือชอบใช “กราบถวายบังคมทูล” ท่ีถูกตองใชวา
“กราบบังคมทูล” เชน “กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบังคมทูลรายงานกิจการ”

๑๗. คําวา “ขอบใจ” ถาจะกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขอบใจก็ใชวา “ทรงขอบใจ”
หรือ “พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไมใช “ขอบพระทัย” เวนแตผูท่ีทรงขอบใจนั้นเปนพระราชวงศ
จึงใช “ขอบพระทัย”เชน :

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน”
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบพระทัย พลตรีพระเจาวรวงศเธอ

กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ”
๑๘. การใชราชาศัพทตองระมัดระวังในทุก ๆ ดาน เชน ทูลกระหมอมชายเสด็จรานคา เจาของราน

ถวายหมวก เชนนี้จะใชวา “ถวายพระมาลา” ไมได เพราะหมวกนั้นยังไมไดเปนของพระองคทาน คําวา
“ฉลองพระองค” ระวังอยาใชวา “ทรงฉลองพระองคขาสั้น” เพราะฉลองพระองค คือ “เสื้อ” หรือคําวา
“พระภูษา” แปลวา “ผานุง” อยาใชในกรณีแปลวา “ผาคลุม” ตองใชวา “ทรงพระสนับเพลาขาสั้น” ถาเปน
ผาคลุม ตองใชวา “ผาคลุมพระเกศา”

๑๙. คําใหม ๆ ท่ีไมมีราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน กระเปา เครื่องสําอาง ลิปสติก นาฬิกา เซตผม
สเปรยผม เม่ือจะใชใหเปนราชาศัพท คําใดท่ีเปลี่ยนไดก็เปลี่ยน ท่ีเปลี่ยนไมไดก็ควรคงรูปศัพทเดิมไว เชน
กระเปาทรงถือ เครื่องพระสําอาง นาฬิกา ลิปสติก ทรงแตงพระเกศา ทรงฉีดเสนพระเกศา เปนตน
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บัตรเน้ือหา
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๑๓. คําวา “ภริยา” มีท่ีใชแตกตางกัน คือ:
ก. สําหรับหมอม (ภริยา) ของพระราชวงศ ถามีฐานันดรศักดิ์ ก็เรียกตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน

หมอมเจาสุวินิต กิติยากร และพระวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธศิริโสภา หมอมเจาภีศเดช และหมอม
ราชวงศดัชรีรัตน รัชนี เปนตน

ข. ถาเปนสตรีธรรมดา เรียกวา “หมอม” นามสกุลของ “หมอม” เปลี่ยนเปนราชสกุล แตมี
“ณ อยุธยา” ตอทาย เชน หมอมเจาชุมปกบุตร ชุมพล และหมอมสมจิตรชุมพล ณ อยุธยา เปนตน

ค. ถาสุภาพสตรีเปนหมอมเจา เรียกวา “ชายา” ถาเปนพระองคเจาเรียกวา “พระชายา”
๑๔. คําท่ีเปน “คําสั่ง” “คําพูด” “ความดําริ” สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช “พระบรม

ราชโองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชดํารัส” “พระราชดําริ” “กระแสพระราชดําริ” สําหรับพระ
บรมราชินี ใชเชนเดียวกัน เวนแต “คําสั่ง” ใชวา “พระราชเสาวนีย” (คําวา “พระบรมราชโองการ” นั้นใชเม่ือ
ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว)

ขอใหระมัดระวัง การใชคําวา “พระบรมราชโองการ” หรือ “พระราชเสาวนีย” ๒ คํานี้เปนการพูดท่ี
เปนคําสั่ง คือมีผลบังคับ ไมใชเปนการพูดธรรมดา อยางเชนนิสิตกราบบังคมทูล ขอใหพูด ตองใชวา “ขอ
พระราชทานพระราชกระแส” หรือ “ขอพระราชทานกระแสพระราชดํารัส” ไมใช “ขอพระราชทานพระบรม
ราชโองการ” หรือ “ขอพระราชทานพระราชเสาวนีย”

๑๕. การใชคํา “ถวาย” ถาสิ่งของนั้นเปนของเล็ก ใช “ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย” ถาเปนของใหญ
ใช “นอมเกลานอมกระหมอมถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ

๑๖. คําวา “บอก” มักใชผิดเสมอ คือชอบใช “กราบถวายบังคมทูล” ท่ีถูกตองใชวา
“กราบบังคมทูล” เชน “กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบังคมทูลรายงานกิจการ”

๑๗. คําวา “ขอบใจ” ถาจะกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขอบใจก็ใชวา “ทรงขอบใจ”
หรือ “พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไมใช “ขอบพระทัย” เวนแตผูท่ีทรงขอบใจนั้นเปนพระราชวงศ
จึงใช “ขอบพระทัย”เชน :

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน”
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบพระทัย พลตรีพระเจาวรวงศเธอ

กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ”
๑๘. การใชราชาศัพทตองระมัดระวังในทุก ๆ ดาน เชน ทูลกระหมอมชายเสด็จรานคา เจาของราน

ถวายหมวก เชนนี้จะใชวา “ถวายพระมาลา” ไมได เพราะหมวกนั้นยังไมไดเปนของพระองคทาน คําวา
“ฉลองพระองค” ระวังอยาใชวา “ทรงฉลองพระองคขาสั้น” เพราะฉลองพระองค คือ “เสื้อ” หรือคําวา
“พระภูษา” แปลวา “ผานุง” อยาใชในกรณีแปลวา “ผาคลุม” ตองใชวา “ทรงพระสนับเพลาขาสั้น” ถาเปน
ผาคลุม ตองใชวา “ผาคลุมพระเกศา”

๑๙. คําใหม ๆ ท่ีไมมีราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน กระเปา เครื่องสําอาง ลิปสติก นาฬิกา เซตผม
สเปรยผม เม่ือจะใชใหเปนราชาศัพท คําใดท่ีเปลี่ยนไดก็เปลี่ยน ท่ีเปลี่ยนไมไดก็ควรคงรูปศัพทเดิมไว เชน
กระเปาทรงถือ เครื่องพระสําอาง นาฬิกา ลิปสติก ทรงแตงพระเกศา ทรงฉีดเสนพระเกศา เปนตน

๓๔

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๑๓. คําวา “ภริยา” มีท่ีใชแตกตางกัน คือ:
ก. สําหรับหมอม (ภริยา) ของพระราชวงศ ถามีฐานันดรศักดิ์ ก็เรียกตามฐานันดรศักดิ์เดิม เชน

หมอมเจาสุวินิต กิติยากร และพระวรวงศเธอ พระองคเจาสุทธศิริโสภา หมอมเจาภีศเดช และหมอม
ราชวงศดัชรีรัตน รัชนี เปนตน

ข. ถาเปนสตรีธรรมดา เรียกวา “หมอม” นามสกุลของ “หมอม” เปลี่ยนเปนราชสกุล แตมี
“ณ อยุธยา” ตอทาย เชน หมอมเจาชุมปกบุตร ชุมพล และหมอมสมจิตรชุมพล ณ อยุธยา เปนตน

ค. ถาสุภาพสตรีเปนหมอมเจา เรียกวา “ชายา” ถาเปนพระองคเจาเรียกวา “พระชายา”
๑๔. คําท่ีเปน “คําสั่ง” “คําพูด” “ความดําริ” สําหรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใช “พระบรม

ราชโองการ” “พระราชกระแส” “กระแสพระราชดํารัส” “พระราชดําริ” “กระแสพระราชดําริ” สําหรับพระ
บรมราชินี ใชเชนเดียวกัน เวนแต “คําสั่ง” ใชวา “พระราชเสาวนีย” (คําวา “พระบรมราชโองการ” นั้นใชเม่ือ
ทรงรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว)

ขอใหระมัดระวัง การใชคําวา “พระบรมราชโองการ” หรือ “พระราชเสาวนีย” ๒ คํานี้เปนการพูดท่ี
เปนคําสั่ง คือมีผลบังคับ ไมใชเปนการพูดธรรมดา อยางเชนนิสิตกราบบังคมทูล ขอใหพูด ตองใชวา “ขอ
พระราชทานพระราชกระแส” หรือ “ขอพระราชทานกระแสพระราชดํารัส” ไมใช “ขอพระราชทานพระบรม
ราชโองการ” หรือ “ขอพระราชทานพระราชเสาวนีย”

๑๕. การใชคํา “ถวาย” ถาสิ่งของนั้นเปนของเล็ก ใช “ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย” ถาเปนของใหญ
ใช “นอมเกลานอมกระหมอมถวาย” หรือ “ถวาย” เฉย ๆ

๑๖. คําวา “บอก” มักใชผิดเสมอ คือชอบใช “กราบถวายบังคมทูล” ท่ีถูกตองใชวา
“กราบบังคมทูล” เชน “กราบบังคมทูลถวายรายงาน” “กราบบังคมทูลรายงานกิจการ”

๑๗. คําวา “ขอบใจ” ถาจะกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขอบใจก็ใชวา “ทรงขอบใจ”
หรือ “พระราชทานพระราชกระแสขอบใจ” ไมใช “ขอบพระทัย” เวนแตผูท่ีทรงขอบใจนั้นเปนพระราชวงศ
จึงใช “ขอบพระทัย”เชน :

“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบใจประชาชน”
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระราชกระแสขอบพระทัย พลตรีพระเจาวรวงศเธอ

กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ”
๑๘. การใชราชาศัพทตองระมัดระวังในทุก ๆ ดาน เชน ทูลกระหมอมชายเสด็จรานคา เจาของราน

ถวายหมวก เชนนี้จะใชวา “ถวายพระมาลา” ไมได เพราะหมวกนั้นยังไมไดเปนของพระองคทาน คําวา
“ฉลองพระองค” ระวังอยาใชวา “ทรงฉลองพระองคขาสั้น” เพราะฉลองพระองค คือ “เสื้อ” หรือคําวา
“พระภูษา” แปลวา “ผานุง” อยาใชในกรณีแปลวา “ผาคลุม” ตองใชวา “ทรงพระสนับเพลาขาสั้น” ถาเปน
ผาคลุม ตองใชวา “ผาคลุมพระเกศา”

๑๙. คําใหม ๆ ท่ีไมมีราชาศัพทโดยเฉพาะ เชน กระเปา เครื่องสําอาง ลิปสติก นาฬิกา เซตผม
สเปรยผม เม่ือจะใชใหเปนราชาศัพท คําใดท่ีเปลี่ยนไดก็เปลี่ยน ท่ีเปลี่ยนไมไดก็ควรคงรูปศัพทเดิมไว เชน
กระเปาทรงถือ เครื่องพระสําอาง นาฬิกา ลิปสติก ทรงแตงพระเกศา ทรงฉีดเสนพระเกศา เปนตน
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๓๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๒๐. คําวา “พระสุธารส” เดิมหมายถึง “น้ําชา” แตในปจจุบัน ใชหมายถึง “น้ําเย็น” ธรรมดา ๆ
ถาเปน “น้ําชา” ก็ใชวา “พระสุธารสชา” แตถาเปน กาแฟ โอวัลติน เปปซี่โคลา โคคาโคลา ฯลฯ ก็คงใชอยาง
เดิม ไมตองเปลี่ยนเปน พระสุธารสกาแฟ พระสุธารสโอวัลติน พระสุธารสเปปซี่โคลา พระสุธารสโคคาโคลา
ฯลฯ

๒๑. คําวา “ทูล” จะเปน “ทูลเกลาฯ” หรือ “ทูลกระหมอม” ก็ใหเขียนวา “ทูล” อยาเปลี่ยนเปน
“ทูน” เพราะ “ทูน” ไมใชราชาศัพท

มีผูสงสัยอยูเสมอวา เม่ือกลาวถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระมหากษัตริยและพระราชวงศ
ตางประเทศ หรือตัวละครในวรรณคดีท่ีเปนเจา เชน อิเหนา จะตองใชราชาศัพทหรือไม เรื่องนี้ตองใชตาม
ฐานันดรศักดิ์ท่ีแทจริง เวนแตคําวา “บรม” ใชสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึง่เปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทยเทานั้น

การใช “ราชาศัพท” นี้ ไมใชใชเม่ือกราบบังคมทูลหรือกราบทูลเฉพาะพระองคทานเทานั้น แมจะ
เปนการกลาวถึงหรือกลาวลับหลังก็ตองใชราชาศัพท อยาคิดวาเปนการพูดกันเอง หรือประสงคจะพูดเร็ว จึง
ใชคําธรรมดาแทนใชราชาศัพท ซึ่งจะเปนการไมถวายความเคารพไป

๒๒. การใชราชาศัพทแตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมราชกุมารี ไดมีประกาศสํานักพระราชวังกําหนดใหใชดังนี้

คําข้ึนตน ใชวา “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท”
คําลงทาย ใชวา “ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม”
สรรพนาม ถาแทนผูพูด ใชวา “ขาพระพุทธเจา”

ถาแทนพระองค ใชวา “ใตฝาละอองพระบาท”
ราชาศัพทท่ัวไป ใชเสมอเหมือนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๓๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๒๐. คําวา “พระสุธารส” เดิมหมายถึง “น้ําชา” แตในปจจุบัน ใชหมายถึง “น้ําเย็น” ธรรมดา ๆ
ถาเปน “น้ําชา” ก็ใชวา “พระสุธารสชา” แตถาเปน กาแฟ โอวัลติน เปปซี่โคลา โคคาโคลา ฯลฯ ก็คงใชอยาง
เดิม ไมตองเปลี่ยนเปน พระสุธารสกาแฟ พระสุธารสโอวัลติน พระสุธารสเปปซี่โคลา พระสุธารสโคคาโคลา
ฯลฯ

๒๑. คําวา “ทูล” จะเปน “ทูลเกลาฯ” หรือ “ทูลกระหมอม” ก็ใหเขียนวา “ทูล” อยาเปลี่ยนเปน
“ทูน” เพราะ “ทูน” ไมใชราชาศัพท

มีผูสงสัยอยูเสมอวา เม่ือกลาวถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระมหากษัตริยและพระราชวงศ
ตางประเทศ หรือตัวละครในวรรณคดีท่ีเปนเจา เชน อิเหนา จะตองใชราชาศัพทหรือไม เรื่องนี้ตองใชตาม
ฐานันดรศักดิ์ท่ีแทจริง เวนแตคําวา “บรม” ใชสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึง่เปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทยเทานั้น

การใช “ราชาศัพท” นี้ ไมใชใชเม่ือกราบบังคมทูลหรือกราบทูลเฉพาะพระองคทานเทานั้น แมจะ
เปนการกลาวถึงหรือกลาวลับหลังก็ตองใชราชาศัพท อยาคิดวาเปนการพูดกันเอง หรือประสงคจะพูดเร็ว จึง
ใชคําธรรมดาแทนใชราชาศัพท ซึ่งจะเปนการไมถวายความเคารพไป

๒๒. การใชราชาศัพทแตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมราชกุมารี ไดมีประกาศสํานักพระราชวังกําหนดใหใชดังนี้

คําข้ึนตน ใชวา “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท”
คําลงทาย ใชวา “ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม”
สรรพนาม ถาแทนผูพูด ใชวา “ขาพระพุทธเจา”

ถาแทนพระองค ใชวา “ใตฝาละอองพระบาท”
ราชาศัพทท่ัวไป ใชเสมอเหมือนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

๓๕

บัตรเน้ือหา
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

๒๐. คําวา “พระสุธารส” เดิมหมายถึง “น้ําชา” แตในปจจุบัน ใชหมายถึง “น้ําเย็น” ธรรมดา ๆ
ถาเปน “น้ําชา” ก็ใชวา “พระสุธารสชา” แตถาเปน กาแฟ โอวัลติน เปปซี่โคลา โคคาโคลา ฯลฯ ก็คงใชอยาง
เดิม ไมตองเปลี่ยนเปน พระสุธารสกาแฟ พระสุธารสโอวัลติน พระสุธารสเปปซี่โคลา พระสุธารสโคคาโคลา
ฯลฯ

๒๑. คําวา “ทูล” จะเปน “ทูลเกลาฯ” หรือ “ทูลกระหมอม” ก็ใหเขียนวา “ทูล” อยาเปลี่ยนเปน
“ทูน” เพราะ “ทูน” ไมใชราชาศัพท

มีผูสงสัยอยูเสมอวา เม่ือกลาวถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระมหากษัตริยและพระราชวงศ
ตางประเทศ หรือตัวละครในวรรณคดีท่ีเปนเจา เชน อิเหนา จะตองใชราชาศัพทหรือไม เรื่องนี้ตองใชตาม
ฐานันดรศักดิ์ท่ีแทจริง เวนแตคําวา “บรม” ใชสําหรับพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึง่เปนพระมหากษัตริยแหงประเทศไทยเทานั้น

การใช “ราชาศัพท” นี้ ไมใชใชเม่ือกราบบังคมทูลหรือกราบทูลเฉพาะพระองคทานเทานั้น แมจะ
เปนการกลาวถึงหรือกลาวลับหลังก็ตองใชราชาศัพท อยาคิดวาเปนการพูดกันเอง หรือประสงคจะพูดเร็ว จึง
ใชคําธรรมดาแทนใชราชาศัพท ซึ่งจะเปนการไมถวายความเคารพไป

๒๒. การใชราชาศัพทแตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระบรมราชกุมารี ไดมีประกาศสํานักพระราชวังกําหนดใหใชดังนี้

คําข้ึนตน ใชวา “ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝาละอองพระบาท”
คําลงทาย ใชวา “ควรมิควรสุดแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอม”
สรรพนาม ถาแทนผูพูด ใชวา “ขาพระพุทธเจา”

ถาแทนพระองค ใชวา “ใตฝาละอองพระบาท”
ราชาศัพทท่ัวไป ใชเสมอเหมือนสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
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๓๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย

๓๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย

๓๖

บัตรกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
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๓๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๓๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๓๗

บัตรบันทึกกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ ..........................................................................................................................................................

๕.พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ ..........................................................................................................................................................
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๓๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง
(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ พระราชกระแสขอบพระทัย

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ พระราชกระแสขอบใจ

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ พระราโชวาท

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ สนับเพลา

๕. ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ พระราชทานพร

๓๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง
(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ พระราชกระแสขอบพระทัย

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ พระราชกระแสขอบใจ

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ พระราโชวาท

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ สนับเพลา

๕. ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ พระราชทานพร

๓๘

บัตรเฉลยกิจกรรม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)

คําช้ีแจง
เม่ือนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบัตรเนื้อหา  เรื่อง  คําราชาศัพทท่ีมักใชผิด แลวเติมคําลงในชองวางให

ถูกตอง
(แนวการตอบ)

๑. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ พลตรีพระเจาวรวงศเธอ
กรมหม่ืนนราธิปพงศประพันธ
ตอบ พระราชกระแสขอบพระทัย

๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯพระราชทาน.....................(ขอบใจ)........ ประชาชน
ตอบ พระราชกระแสขอบใจ

๓. สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน.....................(โอวาท)........ แกบัณฑิตใหม
ตอบ พระราโชวาท

๔. พระเจาลูกเธอท้ังสองพระองคทรงฉลองพระองค.....................(กางเกง)........ สั้น
ตอบ สนับเพลา

๕. ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........(อวยพร)......ปใหมแกประชาชนชาวไทย
ตอบ พระราชทานพร
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๓๙

บัตรคําถาม
คําราชาศัพทที่มักใชผิด(ตอ)
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ง. ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร
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๔๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๕ ศูนยสํารอง
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
ศูนยสํารอง

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. ประธานกลุมแจกบัตรคําส่ัง บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยกิจกรรมใหกับสมาชิกในกลุมทุกคน
๒. นักเรียนทุกคนในกลุมลงมือปฏิบัติงานของตนตามคําส่ังกิจกรรม  โดยตอบคําถามท่ีถูกตอง

ตรงกับคําถามในบัตรกิจกรรม
๓. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเก็บอุปกรณใหเรียบรอย  หรือเมื่อศูนยการเรียน ๑ ใน ๔ วาง

ใหเปล่ียนไปศูนยดังกลาว

หมายเหตุ
ศูนยสํารองนี้ไมจําเปนตองทําจนเสร็จกิจกรรม  เปนศูนยการเรียนท่ีรอศูนยการเรียน ๑ – ๔ วาง

๔๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๕ ศูนยสํารอง
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
ศูนยสํารอง

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. ประธานกลุมแจกบัตรคําส่ัง บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยกิจกรรมใหกับสมาชิกในกลุมทุกคน
๒. นักเรียนทุกคนในกลุมลงมือปฏิบัติงานของตนตามคําส่ังกิจกรรม  โดยตอบคําถามท่ีถูกตอง

ตรงกับคําถามในบัตรกิจกรรม
๓. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเก็บอุปกรณใหเรียบรอย  หรือเมื่อศูนยการเรียน ๑ ใน ๔ วาง

ใหเปล่ียนไปศูนยดังกลาว

หมายเหตุ
ศูนยสํารองนี้ไมจําเปนตองทําจนเสร็จกิจกรรม  เปนศูนยการเรียนท่ีรอศูนยการเรียน ๑ – ๔ วาง

๔๑

ชุดการสอนแบบศูนยการเรียน  ชุดที่ ๘ ศูนยที่ ๕ ศูนยสํารอง
สาระท่ี ๔ หลักการใชภาษาไทย มาตรฐาน ท ๔.๑ ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
หนวยการเรียนรูท่ี ๔ เรื่อง คําราชาศัพท จํานวน ๑๖ ช่ัวโมง
แผนการจัดการเรียนรูท่ี ๘ เรื่อง การใชคําราชาศัพท จํานวน ๒ ช่ัวโมง

บัตรคําสั่ง
ศูนยสํารอง

คําช้ีแจง ใหนักเรียนแตละกลุมดําเนินการตอไปนี้
๑. ประธานกลุมแจกบัตรคําส่ัง บัตรกิจกรรม และบัตรเฉลยกิจกรรมใหกับสมาชิกในกลุมทุกคน
๒. นักเรียนทุกคนในกลุมลงมือปฏิบัติงานของตนตามคําส่ังกิจกรรม  โดยตอบคําถามท่ีถูกตอง

ตรงกับคําถามในบัตรกิจกรรม
๓. เมื่อทํากิจกรรมเสร็จแลวใหเก็บอุปกรณใหเรียบรอย  หรือเมื่อศูนยการเรียน ๑ ใน ๔ วาง

ใหเปล่ียนไปศูนยดังกลาว

หมายเหตุ
ศูนยสํารองนี้ไมจําเปนตองทําจนเสร็จกิจกรรม  เปนศูนยการเรียนท่ีรอศูนยการเรียน ๑ – ๔ วาง
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๔๒

บัตรกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ๕พ

๒ ๓ร

๔

๓พ

๔ใ อ

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

๔๒

บัตรกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ๕พ

๒ ๓ร

๔

๓พ

๔ใ อ

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

๔๒

บัตรกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ๕พ

๒ ๓ร

๔

๓พ

๔ใ อ

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
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๔๓

บัตรเฉลยกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ๕พ
า ร ร

๒พ ร ะ ป ๓ร ม า ภิ ไ ธ ย ะ
พ บ า บ
ร ร ช ร
ะ ม อ ๔ฝ ม
พุ ร า า ร
ท า คั ๓พ ร ะ สุ ธ า ร ส
ธ ช น ร ช
เ า ตุ ะ า
จ นุ ก บ โ
า เ ะ า ช

ค ท ว
ร า

๔ใ ต ฝ า ล ะ อ อ ง ธุ ลี พ ร ะ บ า ท
ะ
น

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

๔๓

บัตรเฉลยกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ๕พ
า ร ร

๒พ ร ะ ป ๓ร ม า ภิ ไ ธ ย ะ
พ บ า บ
ร ร ช ร
ะ ม อ ๔ฝ ม
พุ ร า า ร
ท า คั ๓พ ร ะ สุ ธ า ร ส
ธ ช น ร ช
เ า ตุ ะ า
จ นุ ก บ โ
า เ ะ า ช

ค ท ว
ร า

๔ใ ต ฝ า ล ะ อ อ ง ธุ ลี พ ร ะ บ า ท
ะ
น

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

๔๓

บัตรเฉลยกิจกรรม
ศูนยสํารอง

เกมตอคําศัพท

๒ข ๑พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ๕พ
า ร ร

๒พ ร ะ ป ๓ร ม า ภิ ไ ธ ย ะ
พ บ า บ
ร ร ช ร
ะ ม อ ๔ฝ ม
พุ ร า า ร
ท า คั ๓พ ร ะ สุ ธ า ร ส
ธ ช น ร ช
เ า ตุ ะ า
จ นุ ก บ โ
า เ ะ า ช

ค ท ว
ร า

๔ใ ต ฝ า ล ะ อ อ ง ธุ ลี พ ร ะ บ า ท
ะ
น

แนวตั้ง
๑. ความชวยเหลือ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๒. ผูพูด พูดกับพระเจาแผนดิน
๓. แขกของพระเจาแผนดิน
๔. ผูฟง ใชสําหรับสมเด็จเจาฟา
๕. คําสอน ใชสําหรับพระเจาแผนดิน

แนวนอน
๑. พระมหากรุณาธิคุณ
๒. ลายมือชื่อ ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
๓. น้ําชา
๔. ผูฟง ใชสําหรับพระเจาแผนดิน
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๔๔

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย

แบบทดสอบกอน – หลังเรียน
ประจําชุดการสอนท่ี ๘
เรื่อง การใชคําราชาศัพท แผนการจัดการเรียนท่ี ๘

ปฏิบัติรายบุคคล
๑. ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๑
แทนตัวนักเรียนตามขอใด
ก. กระหมอม
ข. กระหมอมฉัน
ค. เกลากระหมอม
ง. ขาพระพุทธเจา

๒. ถานักเรียนจะกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว นักเรียนจะใชคําสรรพนามบุรุษท่ี ๒
แทนพระองคทานตามขอใด
ก. ฝาพระบาท
ข. ใตฝาพระบาท
ค. ใตฝาละอองพระบาท
ง. ใตฝาละอองธุลีพระบาท

๓. “ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝาละออง
พระบาท” เปนคํากราบบังคมทูลท่ีไมเหมาะสม
ท่ีจะใชแกใคร
ก. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ข. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม

บรมราชกุมาร
ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี
ง. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย

ลักษณ อัครราชกุมารี
๔. คําข้ึนตนในการกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวใชวาอยางไร
ก. ขอเดชะฝาละอองพระบาทปกเกลาปก

กระหมอม
ข. ขอเดชะใตฝาละอองพระบาทปกเกลาปก

กระหมอม
ค. ขอเดชะฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปก

กระหมอม
ง. ขอเดชะใตฝาละอองธุลีพระบาทปกเกลาปก

กระหมอม

๕. คําลงทายในการกราบบังคมทูลพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวใชวาอยางไร

ก. ควรมิควรแลวแตจะโปรด
ข. ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ค. ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ง. ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา

โปรดกระหมอม
๖. ใหเรือพระเจาอยู  ใชคําราชาศัพทวาอยางไร

ก. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ข. ทูลเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ค. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบตอพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

ง. นอมเกลาฯ ถวายเรือใบแดพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

๗. ถาทานตองจะถวายรถยนตใหพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว สัก ๑ คัน คําพูดท่ีถูกตองในการ
ถวายรถยนตดังกลาว คือใด

ก. ทูลเกลาทูลกระหมอมถวาย
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย
ค. ทูลเหนือเกลาทูลเหนือกระหมอมถวาย
ง. นอมเหนือเกลานอมเหนือกระหมอมถวาย

๘. คําราชาศัพทตอไปนี้ขอใดใชไมถูกตอง
ก. ถวาย - หมอมเจาชาตรีเฉลิม ยุคล
ข. นอมเกลานอมกระหมอมถวาย –

สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ
ค. ขอพระราชทานถวาย – สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ง. ขอประทานถวาย - พระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุwww.kr
oo

ba
nn

ok
.co

m



๔๕

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย

แบบทดสอบกอน – หลังเรียน
ประจําชุดการสอนท่ี ๑

เรื่อง ความหมายและความเปนมาของราชาศัพท แผนการจัดการเรียนท่ี ๑

ปฏิบัติรายบุคคล
๙. คําราชาศัพทในการถวายสิ่งของเล็กแดพระเจา

หลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา คือขอใด
ก. ขอถวาย
ข. ขอประทานถวาย
ค. ขอพระราชทานถวาย
ง. ขออนุญาตประทานถวาย

๑๐.ใหท่ีดินสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอัครราชกุมารี ใชคําราชาศัพทวา
อยางไร

ก. ขอประทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

ข. ขอประทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี

ค. ขอพระราชทานถวายท่ีดินตอสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

ง. ขอพระราชทานถวายท่ีดินแดสมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราช
กุมารี

๑๑. “เม่ือคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เสด็จพระราชดําเนินไปยังจังหวัดสกลนคร
ผูวาราชการจังหวัดไดจัดใหมีการแสดงละคร
................” ขอความในขอใดเหมาะสมท่ี
จะนําไปเติมในชองวาง

ก. เฉพาะหนาพระพักตร
ข. หนาพระพักตร
ค. หนาท่ีประทับ
ง. หนาท่ีนั่ง

๑๒. “ทุกครั้งท่ีไดชมพระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
สมใจรูสึกประทับใจเปนพิเศษ เม่ือไดเห็น
ภาพวาดสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน”
คําราชาศัพทสําหรับ “ภาพวาด” คือขอใด

ก. พระบรมรูปฉายาลักษณ
ข. พระบรมฉายาลักษณ
ค. พระบรมสาทิสลักษณ
ง. พระบรมรูปฉายา

๑๓. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล
ก. ราษฎรนอมฯ ถวายความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ข. ราษฎรทูลฯ ถวายความจงรักภักดีตอ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ค. ราษฎรถวายความจงรักภักดีตอพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว
ง. ราษฎรมีความจงรักภักดีตอพระบาท

สมเด็จพระเจาอยูหัว
๑๔. ขอใดใชภาษาไดเหมาะสมแกบุคคล

ก. นักเรียน นักศึกษาและประชาชนตางไปถวาย
การตอนรับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
อยางเนืองแนน

ข. ประธานาธิบดีแหงสหพันธรัฐเยอรมนีและภริยา
เปนพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ

ค. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดําเนินออก  ณ  พระท่ีนั่งจักรีมหาปราสาท
พระราชทานวโรกาสใหเอกอัครราชทูตเยอรมนี
เขาเฝา

ง. นายกสมาคมพอคาไทยเขาเฝาทูลลองธุลี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือทูลเกลาฯ
ถวายพระราชทรัพยโดยเสด็จพระราชกุศล
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๔๖

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖
ท๓๓๑๐๑ ภาษาไทย

แบบทดสอบกอน – หลังเรียน
ประจําชุดการสอนท่ี ๑

เรื่อง ความหมายและความเปนมาของราชาศัพท แผนการจัดการเรียนท่ี ๑

ปฏิบัติรายบุคคล
๑๕. “พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ.........ของ

ประธานธิบดีฟลิปปนส” ขอความในขอใด
เหมาะสมท่ีจะนําไปเติมในชองวาง

ก. ทรงเปนพระราชอาคันตุกะ
ข. ทรงเปนพระอาคันตุกะ
ค. ทรงเปนอาคันตุกะ
ง. ทรงเปนแขก

๑๖. ขอใดใชราชาศัพทถูกตอง
ก. พระยาเศวตพาหะ ชางสําคัญสิ้นแลว
ข. หมายกําหนดการซอมรับปริญญาบัตร
ค. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สิ้นพระชนม
ง. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯมีพระบรมราช

โองการโปรดเกลาฯแตงตั้งองคมนตรี
๑๗. ขอใดเปนคําราชาศัพทท่ีใชแทนคํากริยาในวงเล็บ
ไดถูกตองตามลําดับ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ

(ด)ู ผลการดําเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ
แลว (ทักทาย) กับราษฎรท่ีมาเฝารับเสด็จ

ก. ทรงทอดพระเนตร ทรงทักทาย
ข. ทรงทอดพระเนตร ทรงมีพระราชปฏิสันถาร
ค. ทอดพระเนตร ทรงพระราชปฏิสันถาร
ง. ทอดพระเนตร มีพระปฏิสันถาร

๑๙. ขอใดใชคําราชาศัพทถูก
ก. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯทรงหวงใยทุกข

สุข พสกนิกร
ข. พระเจาอยูหัวทรงพระราชทานกฐินตนทุกป
ค. พระเจาหลานเธอทรงไมโปรดพระสุธารส
ง. พระเจาอยูหัวทรงซูบพระองค

๒๐. การใช  พระ  พระราช  พระบรม  พระบรมราช
ในขอใดไมถูกตอง

ก. พระบรมราชโทรเลข
ข. พระราชหัตถเลขา
ค. พระบรมอิฐ
ง. พระเกาอ้ี
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๔๗

เฉลยแบบทดสอบกอน – หลังเรียน

๑.ง. ๒.ง. ๓. ก. ๔. ง. ๕. ง.
๖. ง. ๗. ก. ๘. ค. ๙. ข. ๑๐. ง.
๑๑. ข. ๑๒. ค. ๑๓. ง. ๑๔. ข. ๑๕. ค.
๑๖. ง. ๑๗. ข. ๑๘. ก. ๑๙. ง. ๒๐. ก.
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