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องค์ความรู้ 

ของส านักงานประธานวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

เร่ือง 

หลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และค ากราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 

หรือประธานสภานติิบัญญัตแิหงชาตแิละรองประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

ของส านักงานประธานวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
อันเป็นแนวทางในการด าเนินงานแก่ผู้ปฏิบตัิงาน 
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หลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และค ากราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ  

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา 

หรือประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาตแิละรองประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

ของส านักงานประธานวุฒิสภา 

 

 

 

 

 

 

 



( ก ) 
 

สรุปสาระส าคัญ  

 ด้วยส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสนับสนุน 
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนวุฒสิภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ
และรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ซึ่งตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ เรื่อง 
กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของกลุ่มงำนประธำนวุฒิสภำและกลุ่มงำนรองประธำนวุฒิสภำ
ไว้หลำยประกำรด้วยกัน โดยหน้ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งที่ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งวิทยำกรและนิติกร
เป็นผู้รับผิดชอบและต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจ ำ ก็คือ กำรด ำเนินกำรร่ำงค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล 
สุนทรพจน์ สำร ค ำนิยม ค ำกล่ำวเปิดงำนและปิดงำน ค ำอวยพร ค ำบรรยำยทำงวิชำกำร และ
เอกสำรประกอบกำรบรรยำย และบทสัมภำษณ์ต่ำง ๆ ให้แก่ประธำนวุฒิสภำและรองประธำน
วุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนติบัญญัติแห่งชำติ ในกรณีที่
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 

 เนื่องจำกประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสูงของประเทศ ดังนั้น
กำรด ำเนินกำรเขียนค ำกล่ำวในโอกำสต่ำง ๆ ของประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือ
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ จึงมีควำมจ ำเป็นที่ผู้ที่มี
หน้ำที่เขียนค ำกล่ำวจะต้องเขียนค ำกล่ำวด้วยควำมระมัดระวังเพ่ือให้เกิดควำมผิดพลำดน้อยที่สุด 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
ซึ่งถือว่ำเป็นค ำกล่ำวที่มีควำมส ำคัญในล ำดับสูงสุด เนื่องจำกเป็นกำรกล่ำวหรือกำรกรำบบังคมทูลต่อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ ในกรณี
ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์ใดพระองค์
หนึ่งเป็นผู้แทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระรำชกรณียกิจแทนพระองค์  ประกอบกับสังคมไทย 
มีวัฒนธรรมด้ำนกำรใช้ภำษำในกำรกรำบบังคมทูลพระมหำกษัตริย์ หรือกรำบทูลพระบรมวงศ์  
หรือพระรำชวงศ์ ทั้งด้วยวำจำและด้วยกำรมีหนังสือกรำบบังคมทูลอย่ำงมีหลักเกณฑ์เป็นแบบแผน
เฉพำะ โดยเน้นกำรใช้ถ้อยค ำภำษำที่สุภำพไพเรำะ โดยให้ค ำจ ำกัดควำมภำษำดังกล่ำวนั้นว่ำ  
“รำชำศัพท”์  
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  ดังนั้น กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
ให้แก่ประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและ 
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ โดยใช้ค ำรำชำศัพท์ได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญอย่ำงมำก ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเทิดพระเกียรติองค์พระประมุข 
ของชำติและพระรำชวงศ์แล้ว ยังเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมเป็นผู้มีวัฒนธรรม เป็นผู้รักษำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของชำติ เนื่องจำกประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือ
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ
ย่อมจ ำเป็นที่จะต้องใช้รำชำศัพท์ในกำรกรำบบังคมทูล ได้ถูกต้องในแต่ละกรณีตำมสถำนกำรณ์ 

 จำกควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ท ำให้กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและ 
ค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ เป็นภำรกิจที่มีควำมส ำคัญและไม่ควรมีข้อผิดพลำดใด ๆ เกิดขึ้น  
แต่ในทำงปฏิบัตินั้นกลับพบว่ำข้ำรำชกำรรัฐสภำสำมัญต ำแหน่งวิทยำกรและนิติกรในส ำนักงำน
ประธำนวุฒสิภำ ต่ำงประสบปัญหำในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูล 
ในโอกำสต่ำง ๆ หลำยประกำรด้วยกัน อันเนื่องมำจำกมิได้เป็นผู้มีควำมรู้ในเรื่องดังกล่ำวโดยตรง 
และส ำเร็จกำรศึกษำมำในสำขำวิชำที่แตกต่ำงกัน ดังนั้น กำรเรียนรู้ในเรื่องกำรเขียนค ำกล่ำวถวำย 
พระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำงๆ จึงเป็นกำรศึกษำจำกผู้ที่เคยปฏิบัติมำก่อน 
ในลักษณะ “พ่ีสอนน้อง” โดยได้รับควำมช่วยเหลือแนะน ำจำกผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น  
และได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้โดยส ำนักพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ  
จัดฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล 
และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ จึงได้มีกำรรวมรวม 
องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำส
ต่ำง ๆ ให้แก่ประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและ 
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยจัดท ำขึ้น 
ในรูปแบบคู่มือปฏิบัติงำน  
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 ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำคู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง หลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล
และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 

 ๑. เพ่ือให้ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำมีแนวทำงที่ชัดเจนในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำย 
พระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยแสดงถึง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และเป็นกำรรวบรวมควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้จริง  
เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง  
(Job Description) ของข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกรและนิติกร ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 

 ๒. เพ่ือสร้ำงเครื่องมือและก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำงำน เพื่อให้
กำรจัดท ำร่ำงค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ของประธำน
วุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นไปอย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ ส่งผลใหก้ำรท ำงำนของส ำนักงำนประธำน
วุฒิสภำได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มี คุณภำพ เสร็จรวดเร็ว 
ทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย 

 



 

ค าน า 

  กำรด ำเนินกำรร่ำงค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
ให้แก่ประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและ 
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นงำนที่อยู่ในควำมรับผิดชอบโดยตรงของข้ำรำชกำรรัฐสภำ
สำมัญต ำแหน่งวิทยำกรและนิติกร ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ซึ่งถือเป็นภำรกิจที่มีควำมส ำคัญ  
ท่ีต้องอำศัยควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะด้ำน แต่ในปัจจุบันกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว
ประสบปัญหำและอุปสรรคหลำยประกำรด้วยกัน ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ จึงเห็นควำมส ำคัญใน
กำรจัดท ำคู่มือปฎิบัติงำนท่ีรวบรวมองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพร 
ชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ โดยรวบรวมและจัดท ำเป็นคู่มือกำรปฏิบัติงำน  
เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

  ดังนั้น กำรมีแนวทำงในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล และค ำกรำบบังคมทูล
ในโอกำสต่ำง ๆ ที่ถูกต้อง จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
ในอนำคต เพื่อให้สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัตไิดอ้ย่ำงถูกต้องได้ด้วยตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมเป็นเลิศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำโดยรวม ทั้งนี้ จะได้กล่ำวในรำยละเอียดของคู่มือฉบับนี้ ต่อไป 
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๑. บทน า / หลักการและเหตุผล 

 ในประเทศที่มีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข กำรกรำบบังคมทูลพระกรุณำและ 
กำรเข้ำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทเป็นธรรมเนียมส ำคัญซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติให้เรียบร้อย 
ถูกต้องงดงำมตำมระเบียบแบบแผนและโบรำณรำชประเพณี เพรำะถือเป็นวัฒนธรรมของชำติอย่ำงหนึ่ง 
แม้ในประเทศทั้งหลำยที่ปกครองด้วยระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข เช่น 
สหรำชอำณำจักร รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ รำชอำณำจักรเดนมำร์ก หรือประเทศญี่ปุ่น  
ก็มีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนท ำนองเดียวกัน จึงควรที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติให้เรียบร้อย 
ถูกต้องดีงำม เพ่ือรักษำวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป 

 ประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติหรือ 
รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ถือเป็นบุคคลส ำคัญที่มีต ำแหน่งเฝ้ำฯ มีหน้ำที่จะต้องไป 
“เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท” หรือ “เฝ้ำทูลละอองพระบำท” ในงำนพระรำชพิธี งำนรัฐพิธี หรือ 
งำนพิธีอื่น ๆ ที่มีกำรกรำบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ซึ่งในบำงครั้งประธำนวุฒิสภำและรองประธำน
วุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  ต้องเป็น 
ผู้กรำบบังคมทูลพระกรุณำ กรำบบังคมทูล กรำบทูล หรือทูลด้วยวำจำ แล้วแต่กรณี ซึ่งกำรเขียน 
ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ให้แก่ประธำนวุฒิสภำและ 
รองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  
ถือเป็นหน้ำที่หลักของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรฝ่ำยรัฐสภำ 
เรื่อง กำรก ำหนดหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำ ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและ 
ค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ นั้น ผู้ที่ ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ เขียนมักประสบปัญหำ 
หลำยประกำร เนื่องจำกขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงวิชำกำรที่ถูกต้อง  แม่นย ำ เนื่องจำกขำด 
กำรอบรมเฉพำะทำง และไม่ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้จัดท ำบ่อยครั้งนัก  จึงไม่เกิดควำมช ำนำญ  
ท ำให้ใช้เวลำค่อนข้ำงมำก และมีกำรแก้ไขปรับปรุงหลำยครั้ง โดยเฉพำะจำกผู้บั งคับบัญชำ 
ในแต่ละระดับ อีกทั้งยังต้องขอควำมอนุเครำะห์จำกส ำนักพระรำชวังตรวจสอบควำมถูกต้องให้  
จำกปัญหำดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของแนวคิดในกำรจัดท ำหลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล
และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ เพ่ือเป็นกำรรวบรวมข้อมูล
และจัดเก็บควำมรู้ที่ เกี่ยวกับกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูล  



๒ 
 

อันจะเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำให้มีประสิทธิภำพ 
และเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร  

 กำรจัดท ำหลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูล 
ในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ มีควำมมุ่งหวังให้ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 
มีองค์ควำมรู้ที่ถูกต้องในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำส 
ต่ำง ๆ โดยมีกำรจัดเก็บข้อมูลอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้โดยง่ำย และสืบค้นตัวอย่ำง 
ค ำกล่ำวที่ต้องกำรได้อย่ำงรวดเร็ว เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรฐำนก ำหนดต ำแหน่ง (Job Description) ของข้ำรำชกำรต ำแหน่งวิทยำกรและนิติกร 
ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ ตลอดจนเป็นกำรพัฒนำเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงหนึ่ง และเป็น
กำรสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำงำน เพ่ือให้กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพร 
ชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลของประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เป็นไปอย่ำงอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลใหก้ำรปฏิบัติหนำ้ท่ีของส ำนกังำนประธำนวุฒสิภำไดม้ำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผล
หรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็วทันตำมก ำหนดเวลำนัดหมำย และก่อให้เกิดให้เกิด
ภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยรวม 
 
๒. รายละเอียดเนื้อหา 

 กำรด ำเนินกำรจัดท ำหลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล และค ำกรำบ 
บังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ มีแผนงำนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรดังนี้ 

 การรวบรวมองค์ความรู้ 
 เป็นกำรเสำะแสวงหำควำมรู้ต่ำง ๆ ที่ เกี่ยวกับกำรเขียนค ำกล่ำวที่ ใช้กล่ำวต่อ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์
พระองค์อื่น ๆ แล้วท ำกำรเก็บรวบรวมควำมรู้เหล่ำนั้นให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้เฉพำะที่ใช้ในกำร
ปฏิบัติงำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูล 
ในโอกำสต่ำง ๆ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ
สำมำรถเข้ำมำสืบค้นและใช้ประโยชน์ต่อไป 



๓ 
 

  หมายเหตุ 
  กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวกับกำรเขียนค ำกล่ำวที่ใช้กล่ำวต่อพระมหำกษัตริย์และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ ของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำในครั้งนี้ ได้ท ำกำรศึกษำและรวบรวมจัดเก็บ 
องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ในรัชสมัยของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช และกำรอ้ำงถึง
พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ ทั้งในล ำดับชั้นพระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ จะอ้ำงอิงถึง
รำชสกุลของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดลุยเดชเป็นหลัก ดังนั้น ในองค์ควำมรู้ฉบับนี้ 
ค ำว่ำ “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” หมำยถึง พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
ค ำว่ำ “สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ” หมำยถึง สมเด็จพระนำงเจ้ำ ฯ พระบรมรำชินีนำถ 
ในรัชกำลที่  ๙ และค ำว่ำ “สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร” หมำยถึง  
พระนำมำภิไธยเดิมของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ก่อนที่จะเสด็จ
ขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ 

  อนึ่ง นับแต่วันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช ฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร 
ได้มีพระรำชด ำรัสตอบรับกำรกรำบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงรำชย์เป็นพระมหำกษัตริย์ ถือได้ว่ำ  
รัชสมัยของรัชกำลที่ ๑๐ ได้เริ่มต้นขึ้น โดยมีรับสั่งโปรดเกล้ำ ฯ ให้เฉลิมพระปรมำภิไธยว่ำ “สมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หั วมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร” ทั้ งนี้  กำรเฉลิมพระปรมำภิไธย
พระมหำกษัตริย์เป็น “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” จะต้องประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
แล้วเท่ำนั้น โดยพระมหำกษัตริย์เมื่อขึ้นทรงรำชย์แล้วแต่ยังไม่ได้ทรงประกอบพระรำชพิธี 
บรมรำชำภิเษก จะขำนพระปรมำภิไธยว่ำ “สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” และจะเฉลิมพระปรมำภิไธย
พระมหำกษัตริย์เป็น “พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว” เมื่อทรงประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก 
ได้ขึ้นประทับที่พระรำชอำสน์หรือพระรำชบัลลังก์ ภำยใต้พระนพปฎลมหำเศวตฉัตรแล้วเท่ำนั้น 

  ส่วนกำรเฉลิมพระยศพระบรมวงศำนุวงศ์ต้องนับจำกองค์พระมหำกษัตริย์เป็นต้นไป 
เนื่องจำกพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น “พระกุลเชษฐ์แห่งพระบรมรำชวงศ์” คือ ทรงเป็นใหญ่ 
ในรำชสกุลโดยพระอิสริยยศ ดังนั้น กำรนับพระยศ พระศักดิ์ ต้องนับจำกพระม หำกษัตริย์ 
เป็นจุดเริ่มต้นแล้วดูว่ำพระรำชวงศ์แต่ละพระองค์มีควำมสัมพันธ์อย่ำงไรกับพระมหำกษัตริย์ และ
เมื่อมีกำรเฉลิมพระยศพระรำชวงศ์พระองค์ใดแล้ว อำจจะท ำให้กำรใช้ค ำรำชำศัพท์ในกำร  
กรำบบังคมทูลต่อพระรำชวงศ์พระองค์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตำมพระรำชอิสริยยศใหม่ 
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  อย่ำงไรก็ตำม องค์ควำมรู้ที่ถูกต้องและน่ำเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ และ
กำรกรำบบังคมทูลต่อพระมหำกษัตริย์พระองค์ใหม่ที่เสด็จขึ้นทรงรำชย์ต่อจำกพระมหำกษัตริย์
พระองค์ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ได้ทรงประกอบพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก ถือว่ำมีอยู่น้อยมำก  
จนไม่สำมำรถรวบรวมและน ำมำอ้ำงอิงในคู่มือองค์ควำมรู้ฉบับนี้ได้ ซึ่งส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ 
จะได้ท ำกำรศึกษำ ค้นคว้ำ และรวบรวมองค์ควำมรู้ในประเด็นนี้ รวมทั้งกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ในกำร
กรำบบังคมทูลต่อพระรำชวงศ์ที่ได้รับกำรเฉลิมพระยศใหม่ ในโอกำสต่อไป 

 ประเภทของค ากล่าว 
 จำกกำรส ำรวจภำรกิจที่ เกี่ยวกับกำรเขียนค ำกล่ำวของประธำนวุฒิ สภำหรือ
ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติต่อพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ของส ำนักงำนประธำน
วุฒิสภำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พบว่ำสำมำรถแยกประเภทค ำกล่ำวที่กล่ำวต่อพระมหำกษัตริย์และ
พระบรมวงศำนุวงศ์ ออกเป็น ๒ ประเภท ด้วยกัน คือ 

 ๑) ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล  

 ๒) ค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
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ประเภทของค ากลา่ว 
ที่กล่าวต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

 

 ๑. ค าถวายพระพรชัยมงคล 
•วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
- พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
- สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ ์ 
  พระบรมรำชนิีนำถ 

•วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 
- วนัที่ ๒๘ เมษำยน ของทุกปี 

•วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
- สมเด็จพระบรมโอรสำธริำช  
  สยำมมกุฎรำชกุมำร 
- สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ     
  สยำมบรมรำชกมุำร ี

•โอกาสมหามงคลอื่นๆ  
 
 
 

 ๒. ค ากราบบังคมทูลโอกาสต่างๆ 
•การกราบบังคมทูลถวาย    
  รายงานในงานที่มีการกราบ 
  บังคมทูลเชิญเสด็จฯ และการ 
  กราบทูลเชิญเสด็จ  
- พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
- สมเด็จพระนำงเจ้ำสิรกิิติ ์ 
  พระบรมรำชนิีนำถ 
- สมเด็จพระบรมโอรสำธริำช  
  สยำมมกุฎรำชกุมำร 
- สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำ ฯ     
  สยำมบรมรำชกมุำร ี
- พระบรมวงศำนวุงศ์พระองค์อื่นๆ 

•การกราบบังคมทูลในการเข้าเฝ้า  
  ทูลละอองธุลีพระบาท  
  หรือเฝ้าทลูละอองพระบาท 
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 ๑) ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 ความหมายของค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 ค ำกล่ำว หมำยถึง ค ำที่ใช้กล่ำวหรือใช้พูด 

 ถวำยพระพร หมำยถึง ให้พร หรืออวยพรพระมหำกษัตริย์ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ 

 ชัยมงคล หมำยถึง มงคลแห่งชัยชนะ หรือมงคลสูงสุด 

 ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล หมำยถึง ค ำที่ ใช้กล่ำวเพ่ือให้พรหรืออวยพร 
ให้พระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินีนำถ พระรำชินี และพระบรมวงศำนุวงศ์ มีมงคลแห่งชัยชนะ 
หรือมีมงคลสูงสุด 

 ดังนั้ น  ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล จึ งเป็นค ำกล่ำวที่ กล่ำวถวำยพระพร 
ให้พระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินีนำถ พระรำชินี และพระบรมวงศำนุวงศ์ มีชัยมงคล ซึ่งจะใช้
เนื่องในโอกำสวันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษำ หรือวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ หรือวัน
ครบรอบวันรำชำภิเษกสมรส เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
วันที่ ๕ ธันวำคม ของทุกปี หรือ วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
วันที่ ๑๒ สิงหำคม ของทุกปี เป็นต้น 

 ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล อำจเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ ค ำกล่ำวถวำยรำชสดุดีเฉลิม
พระเกียรติและถวำยพระพรชัยมงคล คือ เป็นกำรกล่ำวยกย่องสรรเสริญในพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระกรุณำธิคุณ  
ของพระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์ต่ำง ๆ พร้อมทั้งกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลไปในครำวเดียวกัน 
มักจะใช้ในงำนพระรำชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ หรือเนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช 
สยำมมกุฎรำชกุมำร และสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ สยำมบรมรำชกุมำรี 
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 เค้าโครงของค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล
ต่อพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์
พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง จะมีส่วนประกอบหรือเค้ำโครงในกำรเขียน ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ส่วนแรก 

  - ค ำขึ้นต้น 

  - บทเกริ่นน ำ 

 (๒) ส่วนกลาง 

  - เนื้อหำสำระ หรือ 

  - เนื้อควำม / ใจควำมส ำคัญ 

 (๓) ส่วนท้าย 

  - บทสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล 

  - ค ำลงท้ำย 

การเขียนย่อหน้าในค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชยัมงคล อำจจะประกอบด้วยย่อหนำ้จ ำนวน ๓ ย่อหน้ำ 
หรือ ๒ ย่อหน้ำ หรือ อำจมีเพียงย่อหน้ำเดียวก็เป็นได้  ขึ้นอยู่กับควำมถนัดและเทคนิคในกำร 
เรียบเรียงถ้อยค ำ หรือกำรประพันธ์ของแต่ละบุคคล  ดังนี้ 

 ๑. การเขียนแบบ ๓ ย่อหน้า 
 กำรเขียนแบบ ๓ ย่อหน้ำ เป็นกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลแบบง่ำย  ถือเป็น
แบบมำตรฐำนที่นิยมเขียนกันมำกที่สุด นอกจำกนี้ ยังเหมำะกับผู้ทีเ่ริ่มหัดเขียนที่ยังไม่มีควำมช ำนำญ
มำกนัก โดยในแต่ละย่อหน้ำจะประกอบด้วยเค้ำโครงแต่ละส่วนแยกกันอย่ำงชัดเจน ได้แก่ 
 ย่อหน้ำที่ ๑ เป็นบทเกริ่นน ำ 
 ย่อหน้ำที่ ๒ เป็นเนื้อหำสำระ หรือใจควำมส ำคัญ 
 ย่อหน้ำที่ ๓ เป็นบทสรุป หรือกำรถวำยพระพรชัยมงคล 
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 ๒. การเขียน แบบ ๒ ย่อหน้า 
 กำรเขียนแบบ ๒ ย่อหน้ำ เป็นกำรเขียนแบบที่มีควำมยำกขึ้น ผู้ เขียนจะต้องมี
ประสบกำรณ์ในกำรเขียนมำบำ้ง โดยเขียนบทเกริ่นน ำและเนื้อหำสำระหรือใจควำมส ำคัญรวมกันไว้
ในย่อหน้ำแรก ส่วนในย่อหน้ำที่ ๒ จะเป็นบทสรุป หรือกำรถวำยพระพรชัยมงคล ดังนี้ 
 ย่อหน้ำที่ ๑ เป็นบทเกริ่นน ำ และเนื้อหำสำระหรือใจควำมส ำคัญ  
 ย่อหน้ำที่ ๒ เป็นบทสรุป หรือกำรถวำยพระพรชัยมงคล 

 ๓. การเขียนแบบย่อหน้าเดียว 
 กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรแบบมีย่อหน้ำเดียว เป็นกำรเขียนที่มีควำมยำกมำก 
ผู้เขียนจะต้องมีประสบกำรณ์และควำมช ำนำญในกำรเขียน โดยจะต้องเขียนส่วนส ำคัญทั้ง  ๓ ส่วน 
รวมกันไว้ในย่อหน้ำเดียว โดยเชื่อมโยงข้อควำมเข้ำด้วยกันอย่ำงกลมกลืน เนื้อควำมมีควำมสัมพันธ์
ต่อนื่องกัน อีกทั้ง มีควำมสละสลวยและยังคงไว้ซึ่งใจควำมส ำคัญของแต่ละส่วนอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์ 
ดังนี้ 

 ย่อหน้ำที่ ๑ (มีย่อหน้ำเดียว) รวมโครงสร้ำงทุกส่วนอยู่ภำยในย่อหน้ำเดียวกัน ทั้งบท
เกริ่นน ำ เนื้อหำสำระหรือใจควำมส ำคัญ และเป็นบทสรุป หรือกำรถวำยพระพรชัยมงคล 

 แนวทางการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลให้มีประสิทธิภาพ 

 การเขียนส่วนประกอบของค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 (๑) ส่วนแรก  

 - ค าขึ้นต้น   

 ค ำขึ้นต้นในค ำถวำยพระพรชัยมงคลต่อพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์แต่ละ
พระองค์ มีควำมส ำคัญเป็นล ำดับแรก ที่ผู้เขียนจะต้องเลือกใช้ค ำขึ้นต้นให้ถูกต้อง ตำมพระอิสริยยศ
ของแต่ละพระองค์ 
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 การใช้ค าขึ้นต้นในค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ค าขึ้นต้น 
 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 ๒. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 ค าขึ้นต้น 
 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 ๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ค าขึ้นต้น 
 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 

 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 ค าขึ้นต้น 
 “ขอพระรำชทำนกรำบทูล ทรำบฝ่ำพระบำท” 

 ๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
 ค าขึ้นต้น 
 “กรำบทูล ทรำบฝ่ำพระบำท”  

 

 

 



๑๐ 
 

 - บทเกร่ินน า 

 บทเกริ่นน ำจะอยู่ถัดจำกค ำขึ้นต้น โดยอยู่ในย่อหน้ำแรกของค ำกล่ำวถวำยพระพร  
ชัยมงคล โดยทั่วไปบทเกริ่นน ำจะประกอบด้วยส่วนประกอบย่อย ๓ ส่วน ด้วยกัน คือ 
 ๑) ส่วนที่บอกให้ทรำบถึงโอกำสที่กล่ำว เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันคล้ำย 
วันรำชำภิเษกสมรส วันคล้ำยวันพระรำชสมภพ เป็นต้น  

 ๒) ส่วนที่บอกให้ทรำบว่ำผู้กล่ำวเป็นใคร เป็นกำรถวำยรำยงำนว่ำผู้ที่ก ำลังกล่ำวถวำย
พระพรชัยมงคลเป็นใคร มีต ำแหน่งอะไร อำจจะเป็นบุคคลคนเดียวหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้  

 ๓) ส่วนที่กล่ำวแสดงถึงควำมปลื้มปิติยินดีและส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ หรือ 
พระกรุณำธิคุณที่ได้มีโอกำสแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีในกำรถวำยพระพรชัยมงคล 

 ทั้งนี้ กำรเขียนส่วนประกอบทั้ง ๓ ส่วน จะไม่เขียนแยกส่วนกันแต่จะเขียนให้มี
สัมพันธภำพต่อกัน คือเขียนข้อควำมให้มีควำมต่อเนื่องสัมพันธ์กันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเลือกใช้ค ำ  
ที่มีควำมไพเรำะ มีควำมหมำยที่ดีเป็นมงคลและมีควำมสละสลวย นอกจำกนี้ กำรใช้ค ำสรรพนำม
แทนบุรุษที่ ๑ แทนผู้กล่ำว และสรรพนำมบุรุษที่ ๒ แทนพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์
แต่ละพระองค์นั้น ควรระมัดระวังและเลือใช้ค ำสรรพนำมที่ถูกต้อง ดังต่อไปนี้ 

 การใช้ค าสรรพนามในค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  ค าสรรพนาม  
  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน พระมหำกษัตริย์ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูลพระกรุณำ  

 ๒. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
  ค าสรรพนาม 
  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 
 
 



๑๑ 
 

 ๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
  ค าสรรพนาม 
  ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  แทน พระบรมวงศ์  
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 

 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
  ค าสรรพนาม 
  ใต้ฝ่ำพระบำท  แทน สมเด็จเจ้ำฟ้ำ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบทูล 

 ๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
  ค าสรรพนาม 
  ฝ่ำพระบำท   แทน พระองค์เจ้ำ 
  เกล้ำกระหม่อม  แทน ผู้กรำบทูล (ชำย) 
  เกล้ำกระหม่อมฉัน  แทน ผู้กรำบทูล (หญิง) 

 (๒) ส่วนกลาง 

 - เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ในส่วนนี้ จะเป็นกำรกล่ำวยกย่องสรรเสริญชื่นชมพระบำรมี โดยกำรพรรณำหรือ
บรรยำยเพื่อเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จ 
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระกรุณำธิคุณของพระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์อื่น ๆ หรือ
พระรำชกรณียกิจที่แต่ละพระองค์ได้ทรงบ ำเพ็ญเพ่ือประโยชน์สุขของพสกนิกรชำวไทย หรืออำจจะ



๑๒ 
 

กล่ำวถึงหลักกำรทรงงำน หรือพระอัฉริยภำพ ตลอดจนพระปรีชำสำมำรถด้ำนต่ำง  ๆ ของแต่ละ
พระองค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติในด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ 

 (๓) ส่วนท้าย 

 - บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล 

 ในส่วนบทสรุป จะเป็นกำรขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม
ถวำยพระพรชัยมงคลแด่องค์พระมหำกษัตริย์และพระบรมรำชินีนำถ มีพระชนมพรรษำยิ่งยืนนำน 
หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ ให้มีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ซึ่งมักจะเป็ นกำรขออ ำนำจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่คนไทยเคำรพสักกำระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล หรือขอพระบำรมีแห่งองค์บูรพกษัตริย์ในอดีต
ช่วยปกปักรักษำ และดลบันดำลพระรำชทำนพรแด่องค์พระมหำกษัตริย์และพระบรมรำชินีนำถ 
ตลอดจนพระบรมวงศำนุวงศ์แต่ละพระองค์ ซึ่งในกำรเขียนส่วนที่เป็นกำรถวำยพระพรชัยมงคลนี้ 
จะต้องเลือกใช้รำชำศพัท์ หรือถ้อยค ำที่มีควำมหมำยที่ดี เป็นมงคล มีควำมไพเรำะสละสลวย ในกำร
ถวำยพระพรและแสดงควำมเคำรพเทิดทูนองค์พระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรม
วงศำนุวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคำรพรักของคนไทย 

 - ค าลงท้าย  

 ค ำลงท้ำยในค ำถวำยพระพรชัยมงคลต่อพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์แต่ละ
พระองค์ มีควำมส ำคัญเช่นเดียวกันกับค ำขึ้นต้น ซึ่งจะเกิดควำมผิดพลำดขึ้นมิได้ จ ำเป็นที่ผู้เขียน
จะต้องเลือกใช้ค ำลงท้ำยให้ถูกต้อง ตำมพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์ 

 การใช้ค าลงท้ายในค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

 ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ค าลงท้าย 
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” 

 ๒. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
 ค าลงท้าย 
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” 
 



๑๓ 
 

 ๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 ค าลงท้าย 
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” หรือ 
 “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 

 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 ค าลงท้าย 
 “ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 

 ๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 
 ค าลงท้าย 
 “ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด”   

 ตัวอย่าง การเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสต่าง ๆ 
 ๑. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ค าขึ้นต้น   
 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 บทเกร่ินน า 

 ตัวอย่างที่ ๑  
 “เนื่องในอภิลักขิตสมัย มหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท 
ได้เวียนมำบรรจบอีกวำระหนึ่งในวันนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำ  
นิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อมด้วยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ มีควำมปลื้มปิติยินดีและส ำนึกใน  
พระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 



๑๔ 
 

พระรำชทำนพระรำชวโรกำส ให้ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยได้มำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท เพ่ือแสดง
ควำมจงรักภักดี และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลในโอกำสมหำมงคลยิ่งนี้” 

 ตัวอย่างที่ ๒  
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยนิคม ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง และข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส 
มีควำมปลำบปลื้มปีติโสมนัสยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระรำชทำนพระบรมรำช
วโรกำส ให้เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัยมงคลแสดงควำมจงรักภักดี เนื่องในมหำ
มงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษำที่ได้เวียนมำบรรจบอีกค ำรบหนึ่ง” 

 ตัวอย่างที่ ๓  
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส และปวงชนชำวไทย มีควำมปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละออง 
ธุลีพระบำททรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส ให้เหล่ำ
ข้ำพระพุทธเจ้ำได้มำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทเพ่ือแสดงควำมจงรักภักดี และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม
ถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกำสมหำมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษำของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท 
ที่เวียนมำบรรจบอีกวำระหนึ่งในวันนี้” 

 ตัวอย่างที่ ๔  
 “เนื่องในมหำมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษำแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียน
มาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ๘๑ 
พรรษา ข้าพระพุทธเจ้า นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา นายนิคม ไวยรัชพานิช  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  รองศาสตราจารย์ทัศนา บุญทอง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง และข้าราชการของส านักงานเลขาธิการ
วุฒิสภา ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้ อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล  
ด้วยความจงรักภักดีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้”  

 

 

 

 



๑๕ 
 

 เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ตัวอย่างที่ ๑  
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และปวงชนชำวไทย ต่ำงประจักษ์และส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ทรงมีน้ ำพระรำชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตำ ทรงอำทรห่วงใยอำณำประชำรำษฎร์ 
นับเป็นบุญกุศลใหญ่หลวงยิ่งนักที่ได้เกิดมำเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภำยใต้ร่มพระบรม  
โพธิสมภำรของพระผู้ทรงด ำรงในทศพิธรำชธรรม สมกับค ำกล่ำวที่ ว่ำ “บุญของคนไทยที่ มี 
ในหลวง” สมควรอย่ำงยิ่งที่ปวงชนชำวไทยได้เรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท และน้อมน ำพระบรมรำโชวำท 
ใส่เกล้ำใส่กระหม่อม เป็นแนวทำงในกำรด ำรงตนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป” 

 ตัวอย่างที่ ๒  
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ตลอดจนพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน รู้สึกซำบซึ้งในพระกรุณำธิคุณ
แห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจอันส ำคัญนำนัปกำร  
เพื่อยังผลให้เกิดควำมผำสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของรำษฎร์เสมอมำ พระองค์
ทรงธ ำรงไว้ซึ่งทศพิธรำชธรรม น ำควำมร่มเย็นเป็นสุขมำสู่ปวงประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ” 

 ตัวอย่างที่ ๓  
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ต่ำงส ำนึกอยู่เสมอว่ำ ตลอดรัชสมัยของใต้ฝ่ำละอองธุลี 
พระบำท ประเทศไทยมีควำมสงบสุข พสกนิกรชำวไทยทุกเชื้อชำติ มีควำมสุขร่มเย็นทั่วหน้ำกัน 
ก็ด้วยพระบำรมีปกเกล้ำปกกระหม่อม ทรงห่วงใยคุณภำพชีวิตของพสกนิกรชำวไทยในทุกด้ำน  
ไม่ว่ำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น พ่ึงพำตนเองได้ ทรงมีพระรำชด ำริให้
จัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนำเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
และเป็นกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรพัฒนำที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับโครงกำรของรัฐ อันเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริม
และประสำนงำนให้โครงกำรต่ำง ๆ เกิดควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ โดยไม่ถูกจ ำกัดด้วยเงื่อนไขหรือกฎระเบียบต่ำง ๆ นับเป็นพระอัจฉริยภำพ
ที่ยำกจะหำผู้ใดเสมอเหมือน อันควรน ำไปเป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ว่ำภำครัฐหรือ
ภำคเอกชนเป็นอย่ำงยิ่ง” 

 

 



๑๖ 
 

 ตัวอย่างที่ ๔ 
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ต่ำงปลำบปลื้ม ปีติยินดี  เป็นอย่ำงยิ่งที่ใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำท หำยจำกพระอำกำรประชวร ทรงพระเกษมส ำรำญและทรงมีพระพลำมัยแข็งแรงสมบูรณ์ 
ตลอดระยะเวลำอันยำวนำนกว่ำ ๖ ทศวรรษนับแต่เสด็จขึ้นครองสิริรำชสมบัติ ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท
ได้ทรงอุทิศเวลำ ก ำลังพระวรกำย ก ำลังพระปัญญำ และก ำลังพระรำชทรัพย์ปฏิบัติบ ำเพ็ญพระรำช
กรณียกิจนำนัปกำร เพ่ือควำมผำสุกร่มเย็นของอำณำประชำรำษฎร์ และเพ่ือควำมมั่นคงของ
ประเทศชำติตลอดมำ ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทได้พระรำชทำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
มำกกว่ำสำมพันโครงกำรที่ได้น ำพสกนิกรไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน และยังควำมผำสุกมำสู่พสกนิกร 
ทุกหมู่ เหล่ำ ทรงครองสิริรำชสมบัติด้วยทศพิธรำชธรรม เปี่ ยมด้วยพระปรีชำสำมำรถ 
พระอัจฉริยภำพ และพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชำติบ้ำนเมืองเจริญรุ่งเรืองอและพสกนิกรมีควำมผำสุก
ร่วมเย็นภำยใต้ร่มพระบำรมีแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง” 

 บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล 

 ตัวอย่างที่ ๑   
 “ในศุภมหำมงคลนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม 
ถวำยพระพรชัยมงคล ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนุภำพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล  
โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษม
ส ำรำญ ปรำศจำกโรคำพำธและภยันตรำยทั้งปวง มีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้ำ
ชำวไทย ตลอดกำลนิรันดร์เทอญ” 

 ตัวอย่างที่ ๒   
 “ในศุภมหำมงคลนี้ ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสน้อมเกล้ำ
น้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลด้วยควำมจงรักและภักดียิ่ง ขอตั้งจิตอธิษฐำนอัญเชิญอำนุภำพ
แห่งพระไตรรัตน์ และพระสยำมเทวำธิรำช อีกทั้งพระบำรมีของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ
ทุกพระองค์ได้โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยื นนำน  
ทรงพระเกษมส ำรำญปรำศจำก โรคำพยำธิภัยพำล มีพระรำชปณิธำนใด จงสัมฤทธิ์ เจริญด้วย 
จตุรพิธพรชัย สถิตสถำพร เป็นมิ่งขวัญสูงสุดแก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์” 

 



๑๗ 
 

 ตัวอย่างที่ ๓   
 “ในโอกำสมหำมงคลนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส
น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม ถวำยพระพรชัยมงคล ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนุภำพ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล โปรดอภิบำลบันดำลดลให้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว จงทรงพระเจริญด้วย 
จตุรพิธพรชัยทุกประกำร พระเกียรติคุณแผ่ไพศำล มีพระรำชประสงค์จ ำนงหมำยสิ่งใด จงสัมฤทธิ์  
ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้ำของเหล่ำพสกนิกรตรำบจิรัฐิติกำลเทอญ” 

 ตัวอย่างที่ ๔   
 “ในศุภวำระอันเป็นมิ่งมงคลนี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ขอพระรำชทำนพระบรม 
รำชำนุญำตน้อมเกล้ำน้อมกระหมอ่มถวำยพระพรชัยมงคล ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรรีัตนตรัยและ
สรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล ตลอดจนพระบรมเดชำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำชและสมเด็จพระ
บูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงพระ
เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย มีพระพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคำพยำธิภัยและอุปัทวันตรำยใด ๆ 
ทรงพระเกษมส ำรำญ พระชนมพรรษำยิ่งยืนนำน พระบำรมีแผ่ไพศำล ทรงสถิตเป็นร่มโพธิ์ทอง 
ของปวงชนชำวไทยตรำบกำลนิรันดร” 

 ค าลงท้าย   
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ” 

 ๒. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 ค าขึ้นต้น   

 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 บทเกร่ินน า 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “เนื่องในมหำมงคลสมัย คล้ำยวันพระรำชสมภพแหง่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทที่เวียนมำ
บรรจบครบรอบอีกวำระหนึ่ง ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยนิคม ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของ
สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต่ำงรู้สึกซำบซึ้งในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงมีต่อปวงพสกนิกรเสมอมำ ด้วยตลอดระยะเวลำที่ทรง



๑๘ 
 

ด ำรงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เคียงคู่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำททรงอุทิศพระองค์บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นเอนก
ประการ” 

 ตวัอย่างที่ ๒  
 “เนื่ อ งในศุ ภมงคลสมั ยคล้ ำยวันพระรำชสมภพแห่ งสม เด็ จพระนำงเจ้ ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถที่ เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๑ 
ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยประสพสุข บุญเดช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของสมำชิกวุฒิสภำและคู่สมรส 
พร้อมด้วยข้ำรำชกำรกำรเมือง และข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีควำมปลำบปลื้มปิติ 
ยิ่งนักที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัย
มงคลแสดงควำมจงรักภักดีในใต้เบื้องพระยุคลบำทอีกวำระหนึ่ง” 

 เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ตัวอย่างที่ ๑  
 “ด้วยสำยพระเนตรที่ยำวไกล ดวงพระรำชหฤทัยที่มุ่งมั่นจะด ำเนินตำมรอยเบื้อง 
พระยุคลบำทแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในอันที่จะยังควำมำสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกร
ชำวไทย โครงกำรที่สนองแนวพระรำชด ำริที่เกิดขึ้น อำทิ โครงกำรป่ำรักน้ ำ โครงกำรบ้ำนเล็ก 
ในป่ำใหญ่ เพื่อนุรักษ์ธรรมชำติ ชีวิตสัตว์ป่ำนำนำพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงกำรศิลปำชีพ
เพื่อฟ้ืนฟูส่งเสริมและธ ำรงรักษำไว้ซึ่งงำนศิลปหัตถกรรม มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ จึงไม่เพียง
จะน ำมำซึ่งควำมกินดีอยู่ดี ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพชีวิตของอำณำประชำรำษฎร์ และเป็นที่
ยอมรับในระดับสำกล ทรงได้รับกำรเทิดพระเกียรติจำกองค์กำรสหประชำชำติหลำยครั้งหลำยครำ 
น ำมำซึ่งควำมภำคภูมิใจแก่ปวงพสกนิกรชำวไทย ที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ในพระอัฉริยภำพ และ  
พระปรีชำญำณ” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ต่ำงส ำนึกและซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ แห่งใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำทอย่ำงหำที่สุดมิ ได้  นับแต่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทเสด็จเป็นมิ่ งขวัญคู่พระบำรมี
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวจวบจนถึงปัจจุบัน ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงจ ำเริญรอยตำม  
พระยุคลบำทแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในอันที่จะทรงอุทิศพระวรกำยบ ำเพ็ญพระรำช



๑๙ 
 

กรณี ยกิจน้ อยใหญ่ นำนั ปกำร ใต้ ฝ่ ำละอองธุลีพ ระบำททรงเป็ นองค์ เอกอัครอุปถั มภ์ 
งำนศิลปหัตถกรรม ทรงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพร้อมทั้งส่งเสริมศิลปำชีพ จนพระเกียรติคุณแผ่ขยำย  
ไปยังนำนำอำรยประเทศ เป็นเหตุให้ศิลปะไทย เอกลักษณ์ไทย และนำมประเทศไทยเป็นที่เลื่องลือ 
ขจรไกล และเป็นที่ภำคภูมิใจของคนไทยทั้งชำติ”  

 บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ในศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๘ นี้  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ 
ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำส น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญอ ำนำจ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยำมเทวำธิรำช อีกทั้งพระบำรมีแห่งสมเด็จบูรพมหำกษัตริยำธิรำช
เจ้ำทุกพระองค์  ได้ โปรดอภิบำลพระรำชทำนพรให้ ใต้ฝ่ ำละอองธุลีพระบำททรงเจริญ  
พระชนมพรรษำทีฆำยุ ทรงเกษมสุขส ำรำญพระรำชหฤทัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย  
พระเกียรติยศเกริกไกรแผ่ไพศำล สถิตยั่งยืนนำนเคียงคู่พระบำรมีแห่งองค์พระบำทสมเด็จ  
พระเจ้ำอยู่หัวตรำบกำลนิรันดร์” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ในวโรกำสอันเป็นมิ่งมหำมงคลนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนพระบรม
รำชวโรกำสถวำยพระพรชัยมงคล ขออ ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงเทพ
ทั้งหลำย ได้โปรดอภิบำลดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 
พระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงมีพระรำชปณิธำนใดจงสัมฤทธิ์  ทรงสถิตเป็นมิ่ งขวัญร่มเกล้ำ 
แด่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กำล”  

 ค าลงท้าย   

 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”  

 ๓. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  

 ค าขึ้นต้น 

 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 

  



๒๐ 
 

 บทเกร่ินน า 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส ต่ำงปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ศุภวำร 
มงคลสมัย คล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำทได้เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่ง  
ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยต่ำงน้อมร ำลึกในพระกรุณำธิคุณเป็นที่ยิ่ง” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ในศุภมงคลสมัยคล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำทที่เวียนมำบรรจบ
ครบรอบอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๒ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยประสพสุข บุญเดช 
ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต่ำงปิติยินดีที่ใต้ฝ่ละอองพระบำท ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมให้ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำเข้ำเฝ้ำเพื่อแสดงควำมจงรักภักดีในวันนี้” 

 เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ตัวอย่างที่ ๑  
 “วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ของทุกปี เป็นวันส ำคัญยิ่งของปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ที่จักได้แสดง
ควำมจงรักภักดี เทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่ำละอองพระบำท ซึ่งเป็นมิ่งขวญัของปวงชนชำวไทย พระรำช
กรณียกิจนำนัปกำร ที่ทรงพระรำชวิรยิะอุตสำหะบ ำเพ็ญ ล้วนเป็นไปเพ่ือบรรเทำทุกข์ และพระรำชทำน
ควำมร่มเย็นเป็นสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์และบ้ำนเมืองเสมอมำ  โดยมิทรงย่อท้อ ด้วยพระมหำ
กรุณำธิคุณ  และพระเมตตำคุณที่ทรงปฏิบัติอย่ำงมำกมำยล้วนจำรึกอยู่ ในหัวใจของปวง
ข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิกรตลอดไป”  

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย มีควำมปลื้มปิติยินดีเป็นยิ่งนัก ที่ใต้ฝ่ำละอองพระบำท 
ทรงพระเกษมส ำรำญ มีพระหฤทัยชื่นบำนและพระพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเสียสละบ ำเพ็ญ 
พระรำชกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชำติและพสกนิกรอย่ำงมิทรงย่ อท้อ 
ด้วยพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตำธิคุณ ซึ่งเป็นกำรแบ่งเบำพระรำชกรณียกิจอันมำกล้นแห่ง  



๒๑ 
 

องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถให้สัมฤทธิ์ผล  
สมดังพระรำชปณิธำน” 

 บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล  

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย
พระพรชัยมงคล ขอตั้งจิตอธิษฐำนอัญเชิญอำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยำมเทวำธิรำช 
อีกทั้งเดชะพระบำรมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบำล
พระรำชทำนพรให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท ทรงเจริญพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงเกษมสุขส ำรำญ 
พระรำชหฤทัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศเกริกไกรแผ่ไพศำล มีพระรำชปณิธำน  
ให้สัมฤทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชำวไทยตรำบจิรัฐกำล” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ณ ศุภวำรอันประเสริฐนี้ ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยจึงขอพระรำชทำนพระรำช
วโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลด้วยควำมจงรักภักดีเป็นที่ยิ่ง ขออำนุภำพ
แห่งพระไตรรัตน์อันศักดิ์สิทธิ์ พระเดชำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำช และพระบำรมีแห่งสมเด็จ
พระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบำลดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  
ทรงเจริญพระชนมำยุศุภสวัสดิ์ พระเกียรติยศเรืองจ ำรัสแผ่ไพศำล ทรงพระเกษมส ำรำญพระรำช
หฤทัย สรรพโรคำพำธภัยพำลจงปลำต มีพระรำชปณิธำนใดให้สัมฤทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่ปวง
ข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิกรชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์” 

 ค าลงท้าย 

 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” หรือ 

 “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 

 ๓. วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 ค าขึ้นต้น 

 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 



๒๒ 
 

 บทเกร่ินน า 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ในศุภมงคลสมัยวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่เวียนมำ
บรรจบครบรอบในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ นี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติพร้อมด้วยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำพร้อมด้วยคู่สมรสต่ำงปีติยินดี ที่ใต้ฝ่ำละออง  
พระบำททรงเจริญพระชนมำยุ ๕ รอบนักษัตร อีกทั้งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้
ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำเข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำทแสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณในวันนี้” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “เนื่องในโอกำสอันเป็นมิ่งมหำมงคลวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของใต้ฝ่ำละออง 
พระบำทที่เวียนบรรจบครบปีอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๗ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยนิคม 
ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง และ
ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส มีควำมปีติโสมนัสยินดีเป็นล้นพ้นที่  
ใต้ฝ่ำละอองพระบำทพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำทูลละออง  
พระบำทแสดงควำมจงรักภักดี ในวันนี้” 

 เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ใต้ฝ่ำละอองพระบำททรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร อันเป็นประโยชน์แก่
แผ่นดินและรำษฎร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตเด็กและผู้ยำกไร้ในชนบท  
ทรงส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและแก้ไขปัญหำภำวะทุพโภชนำในท้องถิ่น ทรงพระวิริยะอุตสำหะ  
ในกำรทรงศึกษำหำควำมรู้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในรำชอำณำจักร และนำนำประเทศ”  

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำและเหล่ำพสกนิกรชำวไทย น้อมร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของ 
ใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่ได้ทรงแบ่งเบำพระรำชภำรกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จ 
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเสียสละอุทิศพระองค์บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร  



๒๓ 
 

ด้วยพระวิริยะอุตสำหะ ตรำกตร ำพระวรกำยโดยไม่เห็นแก่ควำมเหนื่อยยำก เพ่ือควำมร่มเย็นเป็นสุข
ของพสกนิกรและประโยชน์ของชำติบ้ำนเมือง เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงอำณำประชำรำษฎร์เสมอมำ” 

  บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ในวำระอันเป็นมหำมงคลยิ่งนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนพระรำช
วโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหมอ่มถวำยพระพรชัยมงคล ด้วยควำมจงรกัภักด ีขออำรำธนำคุณพระศรี
รัตนตรัย อำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำช ตลอดจนพระบรมเดชำนุภำพแห่งสมเด็จพระมหำ
กษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยได้โปรดดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท
ทรงพระเกษมส ำรำญ มีพระพลำนำมัยแข็งแรง พระเกียรติคุณแผ่ไพศำล ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน 
เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์เทอญ” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ในวำระอันเป็นมหำมงคลยิ่งนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนน้อมเกล้ำ 
น้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล ขอน้อมจิตอธิษฐำน ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  
พระสยำมเทวำธิรำชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกลพิภพ กับทั้งพระบรมเดชำนุภำพแห่งสมเด็จพระมหำ
กษัตริยำธิรำช ได้โปรดอภิบำลรักษำใต้ฝ่ำละอองพระบำทให้ทรงพระเกษมส ำรำญ ทรงพร้อมด้วย
จตุรพิธพรชัย ยิ่งด้วยพระปัญญำบำรมี ทรงสำมำรถปฏิบัติพระรำชกรณียกิจให้สัมฤทธิ์ผลไพศำล  
สมดังพระรำชปณิธำน เป็นมิ่งขวัญของประชำชนชำวไทยตลอดไป” 

 ค าลงท้าย 

 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” หรือ 
 “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 

 ๔. วันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 

 ค าขึ้นต้น 

 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 



๒๔ 
 

 บทเกร่ินน า 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ณ  ศุภดิถีมงคลสมัยคล้ำยวันรำชำภิเษกสมรสของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท  ที่ได้
เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่งในวันนี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  นำยพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธำน 
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อมด้วยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง  
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และคู่สมรส  ต่ำงปีติยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง  อีกทั้ งน้อมร ำลึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และพระรำชจริยำวัตรนำนัปกำรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตำธรรม  ทรงห่วงใย 
ในทุกข์สุขของปวงพสกนิกรชำวไทย  ดุจดังบิดำมำรดำห่วงใยในบุตร ทรงอุทิศพระองค์ปกป้อง
คุ้มครอง ประชำรำษฎร์  และประเทศชำติให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอมำ”  

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “เนื่องในอภิลักขิตสมัย คล้ำยวันรำชำภิเษกสมรสแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทที่ได้
เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๒๘ เมษำยน ๒๕๕๖ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยนิคม 
ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ต่ำงปิติยินดีในพระบำรมีแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์ อีกทั้งตระหนักในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำร เพ่ือยังประโยชน์สุขแก่ปวงพสก
นิกรชำวไทยเสมอมำ”  

 เนื้อหาสาระ หรือใจความส าคัญ 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “พระมหำกรุณำธิคุณแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์ ที่ทรงไว้ซึ่ง
ทศพิธรำชธรรม เป็นที่เคำรพสักกำระและเป็นที่พ่ึงของอำณำประชำรำษฎร์ ทรงอุทิศพระองค์
บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำรด้วยพระวิริยะอุตสำหะ อดทนเสียสละเคียงคู่กันตลอดมำ  
พระรำชจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตำธรรม ห่วงใยในทุกข์สุขของปวงพสกนิกรดุจดังบิดำมำรดำ
ห่วงใยบุตร จนพระเกียรติเกริกก้องเลื่องระบือไปทั่วสกล นับว่ำเป็นโชคดีของปวงชนชำวไทยที่ได้มี
องค์พระประมุขที่สุดประเสริฐ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชำติอย่ำงเอนกอนันต์เสมอมำ” 

 

 



๒๕ 
 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “พระมหำกรุณำธิคุณที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินนั้น
ใหญ่หลวงนำนัปกำร ซึ่งข้ำพระพุทธเจ้ำมิอำจน ำมำพรรณำได้หมดสิ้นในโอกำสนี้ พระเกียรติคุณ
แห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทในฐำนะพระมหำกษัตริย์และพระบรมรำชินีนำถผู้ประเสริฐภำยใต้
ระบอบประชำธิปไตยยังได้เลื่องลือไปทั่วทิศำ แม้นผู้น ำต่ำงแดนก็ยกย่องชื่นชมในพระปรีชำสำมำรถ 
ควำมเสียสละและกำรเข้ำถึงประชำชนอยู่เป็นนิจ พระองค์จึงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งมวล 
อันยำกที่จะหำประมุขของชำติใดเทียมเท่ำได้ นับเป็นบุญอันประเสริฐของพสกนิกรชำวไทยท่ีเกิดมำ
ใต้เบื้องพระยุคลบำท อีกทั้งชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำพ่ึงบรมโพธิสมภำร ได้อำศัยพระบำรมีปกเกล้ำ  
ปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมำ” 

 บทสรุป หรือการถวายพระพรชัยมงคล 

 ตัวอย่างที่ ๑ 
 “ในศุภมหำมงคลนี้   ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส 
น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล  ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยในสำกลพิภพ  อีกทั้งพระบำรมีของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ  
ทุกพระองค์  ได้โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์  ทรงเจริญ  
พระชนม์ยิ่งยืนนำน  ทรงพระเกษมสุข  มีพระรำชปณิธำนใดจงสัมฤทธิ์  ด้วยจตุรพิธพรชัย  สถิตสถำพร  
เคียงคู่ ในมหำรำไชศวรรย์ เป็นมิ่งขวัญสูงสุดแก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิรชำวไทย 
ตรำบนิรันดร์กำล” 

 ตัวอย่างที่ ๒ 
 “ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสน้อมเกล้ำน้อม
กระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย
ในสำกลพิภพ ได้โปรดอภิบำลดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระเกมส ำรำญ ปรำศจำกอุปัทวันตรำย ให้ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษำ
ยิ่งยืนนำน สถิตในมไหศวรรยรำชสมบัติเจริญจ ำรัสด้วยพระเกียรติคุณอดุลยศ ปรำกฏขจรไปทั่ว
ทิศำนุทิศ เพ่ือทรงเป็นศรีสง่ำแก่รัฐสีมำอำณำจักร ทั้งทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงประชำชนไทย
ตลอดชั่วกำลนำน” 



๒๖ 
 

 ค าลงท้าย 

 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”   

 ข้อพึงระวัง : หลังค ำว่ำ “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” จะต้องเว้นวรรคทุกครั้ง แล้วจึง
ตำมด้วยค ำว่ำ “ขอเดชะ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 
 

ตัวอย่าง แสดงแบบฟอร์มการเขียนค ากล่าวถวายพระพรในโอกาสต่างๆ 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 

ของ ....................................   
------------------------------------ 

 

(ค ำขึ้นต้น) ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 

 

 (บทเกริ่นน ำ) .................................................................................................................. 

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

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

 (เนื้อหำ /ใจควำมส ำคัญ) ................................................................................................ 

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

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

 (ส่วนสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล) ......................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 ส่วนแรก 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้าย 



๒๘ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 

ของ ....................................   
------------------------------------ 

 

(ค ำขึ้นต้น) ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 

 

 (บทเกริ่นน ำ) .................................................................................................................. 

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

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

 (เนื้อหำ /ใจควำมส ำคัญ) ................................................................................................ 

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

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

 (ส่วนสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล) ......................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 ส่วนแรก 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้าย 



๒๙ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 

ของ ....................................   
------------------------------------ 

 

(ค ำขึ้นต้น) ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท 

 

 (บทเกริ่นน ำ)................................................................................................................... 

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

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

 (เนื้อหำ /ใจควำมส ำคัญ) ................................................................................................ 

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

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

 (ส่วนสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล) ......................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม หรือ  
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

 ส่วนแรก 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้าย 



๓๐ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 

ของ ....................................   
------------------------------------ 

 

(ค ำขึ้นต้น) ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท 

 

 (บทเกริ่นน ำ)................................................................................................................... 

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

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

 (เนื้อหำ /ใจควำมส ำคัญ) ................................................................................................ 

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

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

 (ส่วนสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล) ......................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม หรือ  
 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม 

 ส่วนแรก 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้าย 



๓๑ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 
วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 

ของ ....................................   
------------------------------------ 

 

(ค ำขึ้นต้น) ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม 

 

 (บทเกริ่นน ำ)................................................................................................................... 

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

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

 (เนื้อหำ /ใจควำมส ำคัญ) ................................................................................................ 

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

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

 (ส่วนสรุป / กำรถวำยพระพรชัยมงคล) ......................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

 

 ส่วนแรก 

ส่วนกลาง 

ส่วนท้าย 



๓๒ 
 

 สรุปหลักการเขียนค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคลให้มีประสิทธิภาพ 

 ตำมที่ได้อธิบำยแนวทำงกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลให้มีประสิทธิภำพ
ประกอบกับกำรยกตัวอย่ำงกำรเขียนส่วนประกอบของค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลแต่ละส่วน
มำแล้วข้ำงต้น สำมำรถสรุปเป็นหลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลให้มีประสิทธิภำพ  
ได้ดังนี้ 
 ๑. ควรศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับโอกำสที่เขียนค ำกล่ำวนั้นว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
 ๒. จะใช้กำรเขียนแบบย่อหน้ำเดียวหรือหลำยย่อหน้ำก็ได้ แต่ไม่ควรเกิน ๔-๕ ย่อหน้ำ 
 ๓. เขียนส่วนประกอบให้ครบ ทั้ง ๓ ส่วน โดยเขียนให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ ไม่กล่ำวซ้ ำ
ประเด็น และไม่ควรยำวเกินไป ประกอบด้วย 

 ๓.๑  ส่วนแรก ได้แก่ ค ำขึ้นต้น และบทเกริ่นน ำ  

 ใช้ค ำขึ้นต้นให้ถูกต้องตำมพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์ แล้วเขียนบทเกริ่น
น ำให้ครอบคลุมรำยละเอียดที่ส ำคัญ คือ บอกให้ทรำบถึงโอกำสที่กล่ำว บอกให้ทรำบว่ำ 
ผู้กล่ำวเป็นใคร มีต ำแหน่งอะไร และกล่ำวแสดงถึงควำมปลื้มปิติยินดีและส ำนึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณ หรือพระกรุณำธิคุณที่ได้มีโอกำสแสดงออกถึงควำมจงรักภักดีในกำรถวำยพระพร  
ชัยมงคลในครังนี้ โดยใช้หลักกำรเขียนที่ดี กล่ำวคือ เขียนให้มีสัมพันธภำพและสำรัตถภำพต่อกัน  
หมำยถึง กำรเขียนข้อควำมให้มีควำมต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน สอดคล้องและสัมพันธ์กัน  และเน้นย้ ำ
ประเด็นส ำคัญ โดยเลือกใช้ค ำที่มีควำมไพเรำะ มีควำมหมำยที่ดีเป็นมงคลและมีควำมสละสลวย 
นอกจำกนี้ ควรระมัดระวังกำรใช้ค ำสรรพนำม แทนพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์แต่ละ
พระองค์ให้ถูกต้อง 

 ๓.๒  ส่วนกลำง ได้แก่ เนื้อหำสำระหรือเนื้อควำมควำมส ำคัญ 

 เนื่องจำกกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล เป็นกำรกล่ำวในโอกำส 
มหำมงคลต่ำง ๆ ของพระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ชั้นสูง ดังนั้น  
ในส่วนเนื้อหำ มักจะเป็นกำรกล่ำวรำชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ หรือกำรกล่ำวยกย่องสรรเสริญชื่นชม 
พระบำรมี โดยกำรพรรณำหรือบรรยำยเพ่ือเป็นกำรน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระกรุณำธิคุณของ 
พระบรมวงศำนุวงศ์พระองค์อื่น  ๆ หรือพระรำชกรณียกิจที่แต่ละพระองค์ได้ทรงบ ำเพ็ญ 



๓๓ 
 

เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชำวไทย ทั้งนี้ อำจจะกล่ำวถึงหลักกำรทรงงำน หรือพระอัฉริยภำพ 
ตลอดจนพระปรีชำสำมำรถด้ำนต่ำง ๆ ของแต่ละพระองค์ เพ่ือเทิดพระเกียรติในด้ำนใดด้ำนหนึ่ง
โดยเฉพำะก็ได้  

 ๓.๓  ส่วนท้ำย ได้แก่ กำรถวำยพระพรชัยมงคลและค ำลงท้ำย 

 ในส่วนท้ ำยจะเป็นกำรขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน้อม เกล้ ำ 
น้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลแด่องค์พระมหำกษัตริย์และพระบรมรำชินีนำถ  
มีพระชนมพรรษำยิ่งยืนนำน หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ ให้มีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน สิ่งที่ส ำคัญในกำร
เขียนส่วนที่เป็นกำรถวำยพระพรชัยมงคลนี้ คือกำรคัดสรรรำชำศัพท์ หรือถ้อยค ำที่มีควำมหมำยที่ดี  
เป็นมงคล มีควำมไพเรำะสละสลวย ในกำรถวำยพระพรและแสดงควำมเคำรพเทิดทูน  
องค์พระมหำกษัตริย์ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ที่ทรงเป็นที่เคำรพรักของคนไทย 
และจบด้วยค ำลงท้ำยที่ถูกต้องตรงตำมค ำขึ้นต้นตำมพระอิสริยยศของพระบรมวงศำนุวงศ์ 
แต่ละพระองค์ 

 ๔. กำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล ถือเป็นงำนเขียนที่ใช้ทั้งควำมรู้และศิลปะ
ผสมผสำนเข้ำไว้ด้วยกัน จึงจะท ำให้เขียนได้ไพเรำะสละสลวย เปี่ยมไปด้วยควำมหมำยที่ดีงำมตรง
ตำมเจตนำรมณ์ในกำรถวำยพระพรชัยมงคลในแต่ละโอกำส  ดังนั้น ผู้เขียนควรฝึกเขียนบ่อย ๆ  
ให้เกิดทักษะควำมช ำนำญ และศึกษำจำกค ำกล่ำวของบุคคลส ำคัญในอดีต  และเก็บรวบค ำศัพท์ 
ท่ีเกี่ยวข้องที่ใช้อยู่เป็นประจ ำ จนเกิดเป็นคลังค ำศัพท์ขึ้นมำจะท ำให้กำรเขียนง่ำยขึ้นและใช้เวลำ
น้อยลง 

 ๒) ค ากราบบังคมทลูในโอกาสต่าง ๆ 

 ความหมายของค ากราบบังคมทูล 
 ค ำกรำบบังคมทูล หมำยถึง ค ำพูดที่เสนอ บอก กล่ำว หรือรำยงำนด้วยกำรแสดงควำม
เคำรพต่อองค์พระมหำกษัตริย์ สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ และพระบรมรำชวงศ์ชั้นสูง 
 กำรเขียนค ำกรำบบังคมทูลมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกำรเขียนค ำกล่ำวโดยทั่วไป แต่มี
ลักษณะคล้ำยกับกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล กล่ำวคือ จะต้องเลือกใช้ค ำที่ถูกต้องตำม
พระอิสริยศ ซึ่งกำรเขียนค ำกรำบบังคมทูลจะต้องระมัดระวังเป็นอย่ำงมำกในกำรใช้รำชำศัพท์และ
ส ำนวนที่มีควำมถูกต้องและเหมำะสม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ค ำขึ้นต้น ค ำสรรพนำม และค ำลงท้ำย 



๓๔ 
 

 เค้าโครงของค ากราบบังคมทูล 
 กำรเขียนค ำค ำกรำบบังคมทูล ไม่ว่ำจะเป็นกำรค ำกรำบบังคมทูลต่อพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ หรือพระบรมวงศำนุวงศ์ จะมีส่วนประกอบ
หรือเค้ำโครงในกำรเขียน ๓ ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 (๑) ค ำขึ้นต้น และบทเกริ่นน ำ 
 (๒) เรื่องรำว 
 (๓) ค ำลงท้ำย 

 แนวทางการเขียนค ากราบบังคมทูลให้มีประสิทธิภาพ 

 การเขียนส่วนประกอบของค ากราบบังคมทูล 
 ค ำกรำบบั งคมทูลต่อพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุ วงศ์ แต่ละพระองค์  
จะประกอบด้วยค ำขึ้นต้น บทเกริ่นน ำ ซึ่งเป็นกำรเกริ่นแนะน ำตัวผู้กรำบบังคมทูลก่อนที่จะกรำบ
บังคมทูลต่อไป เรื่องที่กรำบบังคมทูล และค ำลงท้ำย ซึ่งค ำขึ้นต้นและลงท้ำยจะมีรูปแบบเดียวกับ
กำรเขียนค ำกล่ ำวถวำยพระพรชัยมงคล ที่ ผู้ เขี ยนจะต้องเลือกใช้ค ำขึ้ นต้น ให้ ถู กต้อง  
ตำมพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์ ดังนี้ 

 ๑. กราบบังคมทูลพระกรุณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

 - ค าขึ้นต้น   
 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 - บทเกร่ินน า 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ออกชื่อและต ำแหน่งของตนเอง) ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส  
 - กรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท (แล้วด ำเนินกำรต่อไป)............. 
 - เบิกผู้เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกุล)........................................... 
  (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป).....................................................................................................  

  การใช้ค าสรรพนาม  
  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน พระมหำกษัตริย์ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูลพระกรุณำ 



๓๕ 
 

 - ค าลงท้าย    
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”   

 ๒. กราบบังคมทูลพระกรุณา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

 - ค าขึ้นต้น  
 “ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 - บทเกร่ินน า 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ออกชื่อและต ำแหน่งของตนเอง) ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส  
 - กรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำท (แล้วด ำเนินกำรต่อไป)............. 
 - เบิกผู้เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกุล)........................................... 
  (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป).....................................................................................................  

  การใช้ค าสรรพนาม  
  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูลพระกรุณำ 

 - ค าลงท้าย    
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”   

 ๓. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 - ค าขึ้นต้น   
 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล ทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 

 - บทเกร่ินน า 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ออกชื่อและต ำแหน่งของตนเอง) ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำส  
 - กรำบบังคมทูลทรำบฝ่ำละอองพระบำท (แล้วด ำเนินกำรต่อไป).................................. 
 - เบิกผู้เฝ้ำทูลละอองพระบำท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกุล)............................................... 
  (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 
 



๓๖ 
 

 -  ถวำยรำยงำน เรื่อง .................................................................................................... 
 (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 

  การใช้ค าสรรพนาม  
  ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  แทน พระบรมวงศ์ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 

 - ค าลงท้าย    
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” หรือ 
 “ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม”   

 ๔. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

 - ค าขึ้นต้น   
 “ขอพระรำชทำนกรำบทูล ทรำบฝ่ำพระบำท” 

 - บทเกร่ินน า 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ออกชื่อและต ำแหน่งของตนเอง) ขอพระรำชทำนกรำบทูล ฝ่ำพระบำท      
 - เบิกผู้เฝ้ำทูลใต้ฝ่ำพระบำท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกุล)............................................... 
  (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 
 -  ถวำยรำยงำน เรื่อง .................................................................................................... 
 (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 

  การใช้ค าสรรพนาม  
  ใต้ฝ่ำพระบำท  แทน สมเด็จเจ้ำฟ้ำ 
  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 

 - ค าลงท้าย    
 “ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม”  

 

 
 



๓๗ 
 

 ๕. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ 
     พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 
                   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

 - ค าขึ้นต้น   
 “กรำบทูล ทรำบฝ่ำพระบำท” 

 - บทเกร่ินน า 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ (ออกชื่อและต ำแหน่งของตนเอง) ขอประทำนนกรำบทูล ฝ่ำพระบำท      
 - เบิกผู้เฝ้ำทูลฝ่ำพระบำท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกุล)............................................... 
  (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 
 -  ถวำยรำยงำน เรื่อง .................................................................................................... 
 (แล้วด ำเนินกำรตอ่ไป)..................................................................................................... 

  การใช้ค าสรรพนาม  
  ฝ่ำพระบำท   แทน พระองค์เจ้ำ 
  เกล้ำกระหม่อม แทน ผู้กรำบทูล (ชำย) 
  เกล้ำกระหม่อมฉัน  แทน ผู้กรำบทูล (หญิง)  

 - ค าลงท้าย    
 “ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด” 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

 ตัวอย่างการเขียนค ากราบบังคมทูล 

 ตัวอย่างที่ ๑ ค ากราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
   เนื่องในพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา คร้ังที่ ๑๒๒  
   ของ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา 

 ค าขึ้นต้น 
 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 

 เร่ืองราว 
 “ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยประสพสุข บุญเดช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของสมำชิกรัฐสภำ 
และข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรรัฐสภำ และสมำชิก รัฐสภำจำก ๑๓๑ ประเทศ และ 
ผู้สังเกตกำรณ์ ๔๐ ประเทศ ที่เข้ำร่วมประชุมสมัชชำสหภำพรัฐสภำ ครั้งที่ ๑๒๒ และกำรประชุม
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้สึกทรำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นเกล้ำล้นกระหม่อมที่ พระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่ ำละอองพระบำท เสด็จพระรำช
ด ำเนินแทนพระองคม์ำทรงเปน็ประธำนเปิดกำรประชุมสมัชชำสหภำพรัฐสภำ ครั้งที่ ๑๒๒ และกำร
ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นครั้งที่สำมที่รัฐสภำไทยได้รับเกียรติจำกสหภำพรัฐสภำให้เป็น
เจ้ำภำพจัดกำรประชุมสมัชชำสหภำพรัฐสภำในวันนี้ 

 สหภำพรัฐสภำถือเป็นสถำบันหลัก ในกำรน ำมิติของรัฐสภำมำสนับสนุนควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ ส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐสภำกับสหประชำชำติ และองค์กรระหว่ำงประเทศ
ทั่วโลก เพ่ือน ำกระบวนกำรทำงรัฐสภำและนิติบัญญัติมำแก้ปัญหำระหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบ
ทำงกำรเมือง สันติภำพ เศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของมนุษยชำติ ตลอดจนเป็นเวทีกระชับ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐสภำด้วยกัน 

 ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ สถำบันนิติบัญญัติของแต่ละประเทศเป็นสถำบันหลักในกำร
พัฒนำกำรเมือง กำรปกครอง และระบอบประชำธิปไตยของประเทศให้มั่นคง ซึ่งถือเป็นรำกฐำน
ส ำคัญในกำรส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ สังคม กำรศึกษำ และสิทธิมนุษยชน อันเป็นปัจจัยที่
ส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภำพ เจริญก้ำวหน้ำ และน ำมำซึ่งสันติสุขของคนในชำติ 

 



๓๙ 
 

 ท่ำมกลำงโลกำภิวัฒน์และควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีได้น ำมำซึ่งผลกระทบทั้งด้ำน
กำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม สหภำพรัฐสภำได้เป็นผู้น ำในกำรน ำช่องทำงด้ำนนิติบัญญัติมำ
สนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ อย่ำงได้ผลดี ทั้งได้เป็นสะพำนเชื่อมควำมเข้ำใจกับประชำชน และ
กระตุ้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและภำคประชำสังคมในกำรพัฒนำประชำธิปไตยอย่ำงยั่งยืน 

 นอกจำกนั้นแล้วในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ โลกของเรำยังคงเผชิญควำมไม่สมดุลย์ของกำร
พัฒนำและกำรรักษำสภำพแวดล้อมที่ยั่งยืน อันได้แก่ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ  กำรแพร่ระบำดของโรคติดต่อร้ำยแรง อำชญำกรรมข้ำมชำติในรูปแบบต่ำง  ๆ รวมทั้ง
วิกฤตด้ำนเศรษฐกิจ และกำรเงิน กำรจัดกำรกับปัญหำเหล่ำนี้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทุกภำคส่วนในโลก
ต้องร่วมมือกันอย่ำงจริงจังในกำรแก้ปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้โลกมีเสถียรภำพ และประชำชนมี
ควำมผำสุกและอยู่ดีกินดี กำรผนึกก ำลังกันของรัฐสภำทั่วโลกดังเช่นกำรประชุมสหภำพรัฐสภำใน
ครั้งนี้  จึงนับเป็นกลไกส ำคัญอย่ำงยิ่งที่จะเป็นพลังผลักดันให้ กำรแก้ปัญหำเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เป็นคุณประโยชน์ และน ำมำซึ่งสันติสุขแก่ประชำชำติทั้งปวง 

 ในนำมของรัฐสภำไทย และประชำชนชำวไทย ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำน
พระรำชำนุญำตกล่ำวตอ้นรับสมำชิกรัฐสภำทีเ่ข้ำรว่มประชุมในครั้งนี้ดว้ยควำมจริงใจ และขอให้กำร
ประชุมครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมรำบรื่น บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยทุกประกำร” 

 ค าลงท้าย 

 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” 

 ตัวอย่างที่ ๒ ค ากราบบังคมทูล ต่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จ 
   พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ของ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา 
   ท าหน้าท่ีประธานวุฒิสภา ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนารัฐสภา 

 ค าขึ้นต้น 
 “ขอเดชะ ฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อม” 

 

 

 



๔๐ 
 

 เร่ืองราว 
 “เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำรัฐสภำ ได้เวียนมำบรรจบครบรอบอีกวำระหนึ่ง 
เป็นปีที่ ๗๙ ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำส กรำบบังคมทูลพระกรุณำทรำบ  
ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ว่ำกำรที่บรรดำข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ซึ่งมีพลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธำน
วุฒิสภำ ท ำหน้ำที่ประธำนรัฐสภำ นำยนิคม ไวรัชพำนิช รองประธำนวฒุิสภำ คนที่หนึ่ง นำงพรทิพย์ 
โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดำ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ เลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร เลขำธิกำรวุฒสิภำ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร ส ำนักงำนเลขำธกิำรวฒุิสภำ ได้รับพระมหำกรณุำธิคุณให้พึ่งพำอำศัยเขตพระรำชฐำน
นี้เป็นที่ปฏิบัติรำชกำร มีควำมร่มเย็นเป็นสุขด้วยดีตรำบเท่ำทุกวันนี้ ก็ด้วยพระมหิทธำนุภำพ  
บุญบำรมีของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทปกเกล้ำปกกระหม่อมตลอดมำ 
 ในศุภวโรกำสนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยน้อมร ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณของใต้ฝ่ำ
ละอองธุลีพระบำท จึงแต่งเครื่องสักกำระและเครื่องบวงสรวง มำสักกำระต่อพระวิญญำณของใต้ฝ่ำ
ละอองธุลีพระบำท ดังเช่นที่เคยปฏิบัติมำ อีกวำระหนึ่ง 
 ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ของกรำบบังคมทูลอัญเชิญพระวิญญำณของสมเด็จพระบูรพ
มหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ ที่เคยประทับทรงส ำรำญพระรำชหฤทัยหรือเคยทรงปฏิบัติ 
พระรำชภำรกิจอยู่ ณ มณฑลสถำนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โปรดเสด็จมำทรงรับเครื่องสักกำระและ
เครื่องสังเวย ณ โอกำสนี้ 
 อนึ่ง บรรดำกิจกำรใด ๆ ที่ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยได้ปฏิบัติไปแล้วในอดีตก็ดี ก ำลัง
ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันก็ดี และหรือจะได้ปฏิบัติต่อไปในอนำคตก็ดี หำกเป็นกำรมิบังควร มิต้องด้วย
พระรำชประสงค์ หรือเป็นที่ระคำยเคืองเบื้องพระยุคลบำท แม้ประทับอยู่ ณ ทิพยสถำนวิมำนใด 
โปรดพระรำชทำนอภัยให้แก่บรรดำข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งปวง และขอได้ทรงพระเมตตำ อภิบำลรักษำ 
ให้บรรดำข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยแคล้วคลำดปรำศจำกสรรพภัยภิบัติอุปัทวันตรำยทั้งหลำย ทั้งปวง 
ได้รับแต่ควำมเป็นสริิสวัสดิพิ์พัฒนมงคล อเนกศุภผล สกลเกียรติยศสถำพรในหน้ำที่กำรงำน กระท ำ
กำรสิ่งใดอันเป็นหิตำนุหิตประโยชน์แก่ปวงชนจงสัมฤทธิ์ ประสบควำมร่มเย็นเป็นนิจ ตลอดกำล
นิรันดร เทอญ” 

 ค าลงท้าย 
 “ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”  



๔๑ 
 

 ตัวอย่างที่ ๓ (ร่าง) ค ากราบบังคมทูลถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิด 
   นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  
   โดย นายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 
   วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา 

 ค าขึ้นต้น 
 “ขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูลทรำบฝ่ำละอองพระบำท” 

 เร่ืองราว 
 ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในนำมของ
ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ พร้อมด้วยผู้ที่มำเข้ำเฝ้ำ 
ทูลละอองพระบำท ณ ที่นี้ มีควำมปลื้มปีติในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละอองพระบำท
เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเป็นประธำนเปิดนิทรรศกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสกรำบบังคมทูลรำยงำนถึงควำมเป็นมำ
ของโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำรก ำกับดูแลของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้ 

  รัฐบำลได้จัดงำนเฉลิมฉลองพระเกียรติและสนับสนุนเชิญชวนให้ทุกหน่วยงำน 
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชนได้มสี่วนร่วมในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม - ๓๑ 
ธันวำคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ พระอัจฉริยภำพ และ
พระเกียรติคุณนำนัปกำรที่ทรงมีต่อประชำชนและประเทศชำติ 

  โดยสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่  
พระรำชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภำให้เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง และให้ประชำชนทั่วไปได้ร่วม
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ จ ำนวน  ๖  โครงกำร ประกอบด้วย 
  ๑. โครงกำรอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ๒. โครงกำรจัดท ำสำรำนุกรมกำรเมืองไทยส ำหรับเยำวชน 
 ๓. โครงกำรจัดนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
  ๔. โครงกำรยกย่องเยำวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ 



๔๒ 
 

  ๕. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติประกวดกำรขับร้องบทเพลงพระรำชนิพนธ์ 
  ๖. โครงกำรจัดหำรำยได้สนับสนุนสภำกำชำดไทยเฉลิมพระเกียรติฯ 

  บัดนี้ ได้เวลำอันเป็นมหำมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนกรำบทูล
เชิญเสด็จตัดแถบแพรเปิดพิพิธภัณฑ์รัฐสภำ ทั้งนี้ ขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำต 
  - ฉำยพระฉำยำลักษณ์ร่วมกับสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ณ ห้องประชุมรัฐสภำ 
  - เบิกนำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่หนึ่ง  
กรำบบังคมทูลเบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลที่ระลึก จ ำนวน.......รำย  และเบิกผู้มีอุปกำระคุณเข้ำ
รับพระรำชทำนของที่ระลึก จ ำนวน......รำย 
 - ฉำยพระฉำยำลักษณ์ร่วมกับเยำวชนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรยกย่องเยำวชน
ต้นแบบ อดีตประธำนรัฐสภำ อดีตรองประธำนรัฐสภำ อดีตเลขำธิกำรวุฒิสภำ อดีตเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ  
  พร้อมทั้งขอพระรำชทำนกรำบทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยสืบไป 

 ค าลงท้าย 
  “ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
 

  ตัวอย่าง แสดงแบบการเขียนค ากราบบังคมทูล 

 
ค ากราบบังคมทูล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาส........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส   

 - กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท…............................................ 

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  (ค ำน ำหนำ้ชื่อ, ชือ่-สกุล)......................................... 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 

สรรพนาม  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน พระมหำกษัตริย์ 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบงัคมทูลพระกรุณำ 



๔๔ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในโอกาส........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส   

 - กราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท…............................................ 

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  (ค ำน ำหนำ้ชื่อ, ชือ่-สกุล)......................................... 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

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

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

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

 

สรรพนาม  ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท แทน พระมหำกษัตริย์ 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบงัคมทูลพระกรุณำ 



๔๕ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  
เนื่องในโอกาส........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส   

 - กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท…............................................................. 

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลละอองพระบาท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกลุ).............................................. 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

 -  ถวายรายงาน เร่ือง ................................................................................................... 

(แล้วด ำเนินกำรต่อไป)......................................................................................................................... 

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ  

 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

 

สรรพนาม  ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  แทน พระบรมวงศ์ 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 



๔๖ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในโอกาส........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) ขอพระราชทานกราบบังคมทูล ทราบฝ่าละอองพระบาท 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอพระราชทาน พระราชวโรกาส   

 - กราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท…............................................................. 

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลละอองพระบาท  (ค ำน ำหน้ำชื่อ, ชื่อ-สกลุ).............................................. 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

 -  ถวายรายงาน เร่ือง ................................................................................................... 

(แล้วด ำเนินกำรต่อไป)......................................................................................................................... 

(ค ำลงท้ำย)  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม หรือ  

 ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

 

สรรพนาม  ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  แทน พระบรมวงศ์ 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 



๔๗ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
เนื่องในโอกาส........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) ขอพระราชทานกราบทูล ทราบฝ่าพระบาท 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอพระราชทานกราบทูล ฝ่าพระบาท      

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลใตฝ้่าพระบาท  (ค ำน ำหนำ้ชื่อ, ชือ่-สกุล)................................................ 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

 -  ถวายรายงาน เร่ือง ................................................................................................... 

(แล้วด ำเนินกำรต่อไป)......................................................................................................................... 

(ค ำลงท้ำย)  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

 

สรรพนาม  ใต้ฝ่ำพระบำท  แทน สมเด็จเจ้ำฟ้ำ 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  แทน ผู้กรำบบังคมทูล 

 

 



๔๘ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล  

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
เนื่องในโอกาส ........................................ 

วันที่ ...... (วัน / เดือน ปื พ.ศ. ....) 
ของ ................................................. 

 

(ค ำขึน้ตน้) กราบทูล ทราบฝ่าพระบาท 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ................................(ออกชื่อและต ำแหนง่ของตนเอง)............................
ขอประทานนกราบทูล ฝ่าพระบาท      

 - เบิกผูเ้ฝ้าทูลฝ่าพระบาท  (ค ำน ำหนำ้ชื่อ, ชื่อ-สกุล).................................................... 

 (แลว้ด ำเนนิกำรต่อไป) ....................................................................................................................... 

 -  ถวายรายงาน เร่ือง ................................................................................................... 

(แล้วด ำเนินกำรต่อไป)......................................................................................................................... 

(ค ำลงท้ำย)  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

 

สรรพนาม  ฝ่ำพระบำท   แทน พระองค์เจ้ำ 

  เกล้ำกระหม่อม แทน ผู้กรำบทูล (ชำย) 

  เกล้ำกระหม่อมฉัน  แทน ผู้กรำบทูล (หญิง)  

 



๔๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่าง  

ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และค ากราบบังคมทูล 

ของส านักงานประธานวุฒิสภา 

 ที่จะจัดเก็บในระบบฐานข้อมูล(คูม่ือ) เพื่อการค้นคว้าและใช้ประโยชน์ 



๕๐ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ของนายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
------------------------------------ 

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ พร้อมด้วย
สมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส และปวงชนชำวไทย มีควำม
ปีติยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำน
พระบรมรำชวโรกำส ให้เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำได้มำเฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทเพ่ือแสดงควำม
จงรักภักดี และน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล เนื่องใน โอกำสมหำมงคลวันเฉลิม
พระชนมพรรษำของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ที่เวียนมำบรรจบอีกวำระหนึ่งในวันนี้ 

 ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และปวงชนชำวไทย ต่ำงประจักษ์และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ที่ทรงมีน้ ำพระรำชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตำ ทรงอำทรห่วงใยอำณำประชำรำษฎร์ นับเป็นบุญ
กุศลใหญ่หลวงยิ่งนักที่ได้เกิดมำเป็นคนไทย อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ภำยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภำร
ของพระผู้ทรงด ำรงในทศพิธรำชธรรม สมกับค ำกล่ำวที่ว่ำ “บุญของคนไทยที่มีในหลวง” สมควร
อย่ำงยิ่งที่ปวงชนชำวไทยได้เรียนรู้ตำมรอยพระยุคลบำท และน้อมน ำพระบรมรำโชวำทใส่เกล้ำ  
ใส่กระหม่อมเป็นแนวทำงในกำรด ำรงตนตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสืบไป” 

   ในศุภมหำมงคลนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม 
ถวำยพระพรชัยมงคล ขออำรำธนำคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนุภำพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำกล  
โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษม
ส ำรำญ ปรำศจำกโรคำพำธและภยันตรำยทั้งปวง มีพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้ำ
ชำวไทย ตลอดกำลนิรันดร์เทอญ  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 



๕๑ 
 

 
ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

ของนายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา 

------------------------------------ 

ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยนิคม ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง และข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส 
มีควำมปลำบปลื้มปีติโสมนัสยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระรำชทำนพระบรมรำช
วโรกำส ให้เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัยมงคลแสดงควำมจงรักภักดี เนื่องในมหำ
มงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษำที่ได้เวียนมำบรรจบอีกค ำรบหนึ่ง 

 ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ตลอดจนพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน รู้สึกซำบซึ้งในพระกรุณำธิคุณ
แห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในกำรปฏิบัติพระรำชกรณียกิจอันส ำคัญนำนัปกำร 
เพื่อยังผลให้เกิดควำมผำสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์ ทรงห่วงใยทุกข์สุขของรำษฎร์เสมอมำ พระองค์
ทรงธ ำรงไว้ซึ่งทศพิธรำชธรรม น ำควำมร่มเย็นเป็นสุขมำสู่ปวงประชำชนชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ 

 ในศุภมหำมงคลนี้ ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสน้อมเกล้ำ
น้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลด้วยควำมจงรักและภักดียิ่ง ขอตั้งจิตอธิษฐำนอัญเชิญอำนุภำพ
แห่งพระไตรรัตน์ และพระสยำมเทวำธิรำช อีกทั้งพระบำรมีของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำช
เจ้ำทุกพระองค์ได้โปรดอภิบำลบันดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนำน  
ทรงพระเกษมส ำรำญปรำศจำก โรคำพยำธิภัยพำล มีพระรำชปณิธำนใด จงสัมฤทธิ์ เจริญด้วย  
จตุรพิธพรชัย สถิตสถำพร เป็นมิ่งขวัญสูงสุดแก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 



๕๒ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

ของ นายพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธานวุฒิสภานิติบญัญัตแิห่งชาติ 
------------------------------------ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 เนื่องในมหำมงคลสมัย คล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทที่เวียนมำ
บรรจบครบรอบอีกวำระหนึ่ง ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยนิคม ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของ
สมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต่ำงรู้สึกซำบซึ้งในพระมหำ
กรุณำธิคุณที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงมีต่อปวงพสกนิกรเสมอมำ ด้วยตลอดระยะ เวลำที่ทรง
ด ำรงพระอิสริยศักดิ์สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ เคียงคู่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำททรงอุทิศพระองค์บ าเพ็ญพระราชกรณียกิจ อันยังประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นเอนก
ประการ 
 ด้วยสำยพระเนตรที่ยำวไกล ดวงพระรำชหฤทัยที่มุ่งมั่นจะด ำเนินตำมรอยเบื้องพระ
ยุคลบำทแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในอันที่จะยังควำมำสุกร่มเย็นแก่ปวงพสกนิกรชำว
ไทย โครงกำรที่สนองแนวพระรำชด ำริที่เกิดขึ้น อำทิ โครงกำรป่ำรักน้ ำ โครงกำรบ้ำนเล็กในป่ำใหญ่ 
เพื่อนุรักษ์ธรรมชำติ ชีวิตสัตว์ป่ำนำนำพันธุ์ และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนโครงกำรศิลปำชีพเพ่ือฟ้ืนฟู
ส่งเสริมและธ ำรงรักษำไว้ซึ่งงำนศิลปหัตถกรรม มรดกทำงวัฒนธรรมของชำติ จึงไม่เพียงจะน ำมำซึ่ง
ควำมกินดีอยู่ดี ยกระดับมำตรฐำนคุณภำพชีวิตของอำณำประชำรำษฎร์ และเป็นที่ยอมรับในระดับ
สำกล ทรงได้รับกำรเทิดพระเกียรติจำกองค์กำรสหประชำชำติหลำยครั้งหลำยครำ น ำมำซึ่งควำม
ภำคภูมิใจแก่ปวงพสกนิกรชำวไทย ที่ทั่วโลกได้ประจักษ์ในพระอัฉริยภำพ และพระปรีชำญำณ 
 



๕๓ 
 

 ในศุภมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ พุทธศักรำช ๒๕๕๘ นี้  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ 
ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำส น้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญอ ำนำจ
แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยำมเทวำธิรำช อีกทั้งพระบำรมีแห่งสมเด็จบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำ
ทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบำลพระรำชทำนพรให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงเจริญพระชนมพรรษำ
ทีฆำยุ ทรงเกษมสุขส ำรำญพระรำชหฤทัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศเกริกไกร  
แผ่ไพศำล สถิตยั่งยืนนำนเคียงคู่พระบำรมีแห่งองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวตรำบกำลนิรันดร์ 
 
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๑ 

ของ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา 
------------------------------------ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
 เนื่องในศุภมงคลสมัยคล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ 
ที่เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๑ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยประสพสุข 
บุญเดช ประธำนวุฒิสภำ ในนำมของสมำชิกวุฒิสภำและคู่สมรส พร้อมด้วยข้ำรำชกำรกำรเมือง และ
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ มีควำมปลำบปลื้มปิติยิ่งนักที่ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมให้เหล่ำข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำถวำยพระพรชัยมงคลแสดงควำมจงรักภักดีในใต้เบื้อง 
พระยุคลบำทอีกวำระหนึ่ง 
 ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ต่ำงส ำนึกและซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ แห่งใต้ฝ่ำละอองธุลี
พระบำทอย่ำงหำที่สุดมิได้ นับแต่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทเสด็จเป็นมิ่งขวัญคู่พระบำรมีพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวจวบจนถึงปัจจุบัน ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงจ ำเริญรอยตำมพระยุคลบำทแห่ง 
องค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ในอันที่จะทรงอุทิศพระวรกำยบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจน้อยใหญ่
นำนัปกำร ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททรงเป็นองค์เอกอัครอุปถัมภ์งำนศิลปหัตถกรรม ทรงอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูพร้อมทั้งส่งเสริมศิลปำชีพ จนพระเกียรติคุณแผ่ขยำยไปยังนำนำอำรยประเทศ เป็นเหตุ ให้ 
ศิลปะไทย เอกลักษณ์ไทย และนำมประเทศไทยเป็นท่ีเลื่องลือขจรไกล และเป็นที่ภำคภูมิใจของคนไทย 
ทั้งชำติ 
 
 



๕๕ 
 

 ในวโรกำสอันเป็นมิ่งมหำมงคลนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนพระบรมรำช
วโรกำสถวำยพระพรชัยมงคล ขออ ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งปวงเท พ
ทั้งหลำย ได้โปรดอภิบำลดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 
พระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงมีพระรำชปณิธำนใดจงสัมฤทธิ์  ทรงสถิตเป็นมิ่ งขวัญร่มเกล้ำ 
แด่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำและพสกนิกรตลอดนิรันดร์กำล 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๒ 
ของ นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา 

------------------------------------ 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

 ในศุภมงคลสมัยคล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำทที่เวียนมำบรรจบ
ครบรอบอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๒ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยประสพสุข บุญเดช 
ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง
ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ต่ำงปิติยินดีที่ใต้ฝ่ละอองพระบำท ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรด
กระหม่อมให้ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำเข้ำเฝ้ำเพื่อแสดงควำมจงรักภักดีในวันนี้ 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย มีควำมปลื้มปิติยินดีเป็นยิ่งนัก ที่ใต้ฝ่ำละอองพระบำท 
ทรงพระเกษมส ำรำญ มีพระหฤทัยชื่นบำนและพระพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงเสียสละบ ำเพ็ญ 
พระรำชกรณียกิจอันเป็นคุณอเนกอนันต์ต่อประเทศชำติและพสกนิกรอย่ำงมิทรงย่อท้อ 
ด้วยพระหฤทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตำธิคุณ ซึ่งเป็นกำรแบ่งเบำพระรำชกรณียกิจอันมำกล้นแห่งองค์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถให้สัมฤทธิ์ผลสมดัง 
พระรำชปณิธำน 

 ณ ศุภวำรอันประเสริฐนี้ ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยจึงขอพระรำชทำนพระรำช
วโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคลด้วยควำมจงรักภักดีเป็นที่ยิ่ง ขออำนุภำพ
แห่งพระไตรรัตน์อันศักดิ์สิทธิ์ พระเดชำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำช และพระบำรมีแห่งสมเด็จ
พระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบำลดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท  
ทรงเจริญพระชนมำยุศุภสวัสดิ์ พระเกียรติยศเรืองจ ำรัสแผ่ไพศำล ทรงพระเกษมส ำรำญพระรำช



๕๗ 
 

หฤทัย สรรพโรคำพำธภัยพำลจงปลำต มีพระรำชปณิธำนใดให้สัมฤทธิ์  สถิตเป็นมิ่ งขวัญ  
แก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิกรชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ 
ของ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา 

------------------------------------ 
 
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
    

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ พลเอก ธีรเดช มีเพียร ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำ 
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส ต่ำงปลื้มปิติยินดีเป็นล้นพ้นที่ศุภวำร
มงคลสมัย คล้ำยวันพระรำชสมภพแห่งใต้ฝ่ำละอองพระบำทได้เวียนมำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่ง 
ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยต่ำงน้อมร ำลึกในพระกรุณำธิคุณเป็นที่ยิ่ง 

 วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ของทุกปี เป็นวันส ำคัญยิ่งของปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ที่จักได้แสดง
ควำมจงรักภักดี เทิดพระเกียรติคุณใต้ฝ่ำละอองพระบำท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชำวไทย พระ
รำชกรณียกิจนำนัปกำร ที่ทรงพระรำชวิริยะอุตสำหะบ ำเพ็ญ ล้วนเป็นไปเพ่ือบรรเทำทุกข์ และ
พระรำชทำนควำมร่มเย็นเป็นสุขแก่อำณำประชำรำษฎร์และบ้ำนเมืองเสมอมำ โดยมิทรงย่อท้อ 
ด้วยพระมหำกรุณำธิคุณ และพระเมตตำคุณที่ทรงปฏิบัติอย่ำงมำกมำยล้วนจำรึกอยู่ในหัวใจของ
ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิกรตลอดไป  

  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อมถวำย
พระพรชัยมงคล ขอตั้งจิตอธิษฐำนอัญเชิญอำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยำมเทวำธิรำช 
อีกทั้งเดชะพระบำรมีแห่งสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ ได้โปรดอภิบำล
พระรำชทำนพรให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท ทรงเจริญพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงเกษมสุขส ำรำญ  



๕๙ 
 

พระรำชหฤทัย พรั่งพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติยศเกริกไกรแผ่ไพศำล มีพระรำชปณิธำน  
ให้สัมฤทธิ์ สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชำวไทยตรำบจิรัฐกำล 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ 

ของนายพรเพชร  วิชิตชลชยั  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาต ิ
------------------------------------ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

  ในศุภมงคลสมัยวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่เวียนมำบรรจบ
ครบรอบในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ นี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำ 
นิติบัญญัติแห่งชำติพร้อมด้วยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง 
ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำพร้อมด้วยคู่สมรสต่ำงปีติยินดี   ที่ใต้ฝ่ำละออง
พระบำททรงเจริญพระชนมำยุ๕ รอบนักษัตร 

 อีกทั้งทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหมอ่มให้ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำเข้ำเฝ้ำทูลละออง
พระบำทแสดงควำมจงรักภักดี และส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ที่ทรงบ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจ
นำนัปกำร อันเป็นประโยชน์แก่แผ่นดินและรำษฎร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
เด็กและผู้ยำกไร้ในชนบท ทรงส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและแก้ไขปัญหำภำวะทุพโภชนำในท้องถิ่น 
ทรงพระวิริยะอุตสำหะในกำรทรงศึกษำหำควำมรู้ เป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้งทั้งในรำชอำณำจักร และ
นำนำประเทศ 

 ในวำระอันเป็นมหำมงคลยิ่งนี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนพระรำช
วโรกำสน้อมเกล้ำน้อมกระหมอ่มถวำยพระพรชัยมงคล ด้วยควำมจงรกัภักด ีขออำรำธนำคุณพระศรี
รัตนตรัย อำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำช ตลอดจนพระบรมเดชำนุภำพแห่งสมเด็จพระมหำ
กษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยได้โปรดดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองพระบำท
ทรงพระเกษมส ำรำญ มีพระพลำนำมัยแข็งแรง พระเกียรติคุณแผ่ไพศำล ทรงพระเจริญยิ่งยืนนำน 
เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชำวไทยตรำบกำลนิรันดร์เทอญ  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 



๖๑ 
 

 
ค าถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๕๗ 

ของ นายนิคม  ไวยรัชพานิช  ประธานวุฒิสภา 
------------------------------------ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 
    

 เนื่องในโอกำสอันเป็นมิ่งมหำมงคลวันคล้ำยวันพระรำชสมภพของใต้ฝ่ำละออง 
พระบำทที่เวียนบรรจบครบปีอีกวำระหนึ่ง ในวันที่ ๒ เมษำยน ๒๕๕๗ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยนิคม 
ไวยรัชพำนิช ประธำนวุฒิสภำ พร้อมด้วยสมำชิกวุฒิสภำข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง และ
ข้ำรำชกำรของส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ พร้อมด้วยคู่สมรส มีควำมปีติโสมนสัยินดีเป็นล้นพ้นที่ใต้
ฝ่ำละอองพระบำทพระรำชทำนพระรำชวโรกำสให้ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำได้เข้ำเฝ้ำทูลละอองพระบำท
แสดงควำมจงรักภักดี ในวันนี้  
  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำและเหล่ำพสกนิกรชำวไทย น้อมร ำลึกถึงพระกรุณำธิคุณของ  
ใต้ฝ่ำละอองพระบำท ที่ได้ทรงแบ่งเบำพระรำชภำรกิจของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวและสมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเสียสละอุทิศพระองค์บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนัปกำรด้วย
พระวิริยะอุตสำหะ ตรำกตร ำพระวรกำยโดยไม่เห็นแก่ควำมเหนื่อยยำก เพ่ือควำมร่มเย็นเป็นสุข  
ของพสกนิกรและประโยชน์ของชำติบ้ำนเมือง เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงอำณำประชำรำษฎร์เสมอมำ 
  ในศุภมหำมงคลนี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยขอพระรำชทำนถวำยพระพรชัยมงคล  
ขออ ำนำจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำชกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยใน
สำกลโลกได้โปรดอภิบำลรักษำใต้ฝ่ำละอองพระบำทให้ทรงเจริญพระชนมำยุยิ่งยืนนำน ทรงพระ
เกษมส ำรำญ มีพระพลำนำมัยสมบูรณ์ ปรำศจำกสรรพโรคำพยำธิ ภัยพิบัติและอุปัทวันตรำยทั้งปวง 
ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย พระเกียรติคุณแผ่ไพศำลสถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชำวไทยตรำบ
กำลนิรันดรเทอญ 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 



๖๒ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล 

เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ 

ของนายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 
------------------------------------ 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 
    
 ณ  ศุภดิถีมงคลสมัยคล้ำยวันรำชำภิเษกสมรสของใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท  ที่ได้เวียน
มำบรรจบครบรอบปีอีกวำระหนึ่งในวันนี้  ข้ำพระพุทธเจ้ำ  นำยพรเพชร วิชิตชลชัย  ประธำนสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำติ  พร้อมด้วยสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ  ข้ำรำชกำรรัฐสภำฝ่ำยกำรเมือง  
ข้ำรำชกำรส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ และคู่สมรส  ต่ำงปีติยินดีเป็นอย่ำงยิ่ง  อีกทั้งน้อมร ำลึกใน
พระมหำกรุณำธิคุณ และพระรำชจริยำวัตรนำนัปกำรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตำธรรม  ทรงห่วงใยใน
ทุกข์สุขของปวงพสกนิกรชำวไทย ดุจดังบิดำมำรดำห่วงใยในบุตร ทรงอุทิศพระองค์ปกป้องคุ้มครอง 
ประชำรำษฎร์  และประเทศชำติให้อยู่เย็นเป็นสุขเสมอมำ 
  ในศุภมหำมงคลนี้  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสน้อมเกล้ำ
น้อมกระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล  ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลำยในสำกลพิภพ  อีกทั้งพระบำรมีของสมเด็จพระบูรพมหำกษัตริยำธิรำชเจ้ำทุกพระองค์   
ได้โปรดอภิบำลบนัดำลดลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์  ทรงเจริญพระชนม์ยิ่งยืนนำน  
ทรงพระเกษมสุข  มีพระรำชปณิธำนใดจงสัมฤทธิ์ ด้วยจตุรพิธพรชัย  สถิตสถำพร  เคียงคู่ในมหำ
รำไชศวรรย์ เป็นมิ่งขวัญสูงสุดแก่ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำ และพสกนิกรชำวไทยตรำบนิรันดร์กำล 
    
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ 
 



๖๓ 
 

 
ค ากราบบังคมทูล เนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส 

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖   
ของนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา 

------------------------------------ 
ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

 เนื่องในอภิลักขติสมัย คล้ำยวันรำชำภิเษกสมรสแหง่ใต้ฝำ่ละอองธุลีพระบำททีไ่ด้เวียน
มำบรรจบครบรอบปอีีกวำระหนึง่ ในวันที ่๒๘ เมษำยน ๒๕๕๖ นี้ ข้ำพระพุทธเจ้ำนำยนิคม ไวยรัช
พำนิช ประธำนวฒุิสภำ ในนำมของสมำชิกวุฒิสภำ ข้ำรำชกำรส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ ต่ำงปติิ
ยินดีในพระบำรมีแห่งใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์ อีกทั้งตระหนักในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ที่ทรงอุทิศพระองค์บ ำเพ็ญพระรำชกรณียกิจนำนปักำร เพ่ือยังประโยชน์สุขแกป่วงพสกนิกรชำวไทย
เสมอมำ 
 พระมหำกรุณำธิคุณที่ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำททั้งสองพระองค์ทรงมีต่อแผ่นดินนั้นใหญ่
หลวงนำนัปกำร ซึ่งข้ำพระพุทธเจ้ำมิอำจน ำมำพรรณำได้หมดสิ้นในโอกำสนี้ พระเกียรติคุณแห่ง  
ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทในฐำนะพระมหำกษัตริย์และพระบรมรำชินีนำถผู้ประเสริฐภำยใต้ระบอบ
ประชำธิปไตยยังได้เลื่องลือไปทั่วทิศำ แม้นผู้น ำต่ำงแดนก็ยกย่องชื่นชมในพระปรีชำสำมำรถ  
ควำมเสียสละและกำรเข้ำถึงประชำชนอยู่เป็นนิจ พระองค์จึงสถิตเป็นศูนย์รวมจิตใจของไทยทั้งมวล 
อันยำกที่จะหำประมุขของชำติใดเทียมเท่ำได้ นับเป็นบุญอันประเสริฐของพสกนิกรชำวไทยที่เกิดมำ
ใต้เบื้องพระยุคลบำท อีกทั้งชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำพ่ึงบรมโพธิสมภำร ได้อำศัยพระบำรมีปกเกล้ำ  
ปกกระหม่อมให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมำ 
  ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำย ขอพระรำชทำนพระบรมรำชวโรกำสน้อมเกล้ำน้อม
กระหม่อมถวำยพระพรชัยมงคล ขออำนุภำพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย
ในสำกลพิภพ ได้โปรดอภิบำลดลบันดำลให้ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำทและสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ ทรงพระเกมส ำรำญ ปรำศจำกอุปัทวันตรำย ให้ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวงประชำชนไทยตลอดชั่วกำลนำน 
    

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ 



๖๔ 
 

 
(ร่าง) ค ากราบบังคมทูลถวายรายงาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนนิทรงเปิดนิทรรศการ 

และกิจกรรมเฉลมิพระเกียรติ 
ของนายพรเพชร  วิชิตชลชัย  ประธานสภานติิบัญญัตแิห่งชาติ 

วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ รัฐสภา 
------------------------------------ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 

  ข้ำพระพุทธเจ้ำ นำยพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ในนำมของ
ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี เนื่องในโอกำสฉลองพระชนมำยุ ๕ รอบ ๒ เมษำยน ๒๕๕๘ พร้อมด้วยผู้ที่มำเข้ำเฝ้ำทูล
ละอองพระบำท ณ ที่นี้ มีควำมปลื้มปีติในพระมหำกรุณำธิคุณเป็นล้นพ้นที่ใต้ฝ่ำละอองพระบำท
เสด็จพระรำชด ำเนินมำทรงเป็นประธำนเปิดนิทรรศกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ 

 ข้ำพระพุทธเจ้ำ ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำสกรำบบังคมทูลรำยงำนถึงควำมเป็นมำ
ของโครงกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ โดยกำรก ำกับดูแลของสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ดังนี้ 

  รัฐบำลได้จัดงำนเฉลิมฉลองพระเกียรติและสนับสนุนเชิญชวนให้ทุกหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและภำคเอกชนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม –  
๓๑ ธันวำคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่พระรำชกรณียกิจ พระอัจฉริยภำพ 
และพระเกียรติคุณนำนัปกำรที่ทรงมีต่อประชำชนและประเทศชำติ 

  โดยสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ ได้ด ำเนินโครงกำรเพ่ือเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่ 
พระรำชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภำให้เป็นไปอย่ำงกว้ำงขวำง และให้ประชำชนทั่วไปได้ร่วม
ส ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ จ ำนวน  ๖  โครงกำร ประกอบด้วย 



๖๕ 
 

  ๑. โครงกำรอปุสมบทเฉลมิพระเกียรติฯ 

 ๒. โครงกำรจดัท ำสำรำนุกรมกำรเมืองไทยส ำหรับเยำวชน 

 ๓. โครงกำรจดันิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ 

  ๔. โครงกำรยกย่องเยำวชนต้นแบบเฉลมิพระเกียรตฯิ 

  ๕. โครงกำรเฉลิมพระเกียรติประกวดกำรขับรอ้ง 
บทเพลงพระรำชนิพนธ ์

  ๖. โครงกำรจดัหำรำยได้สนบัสนุนสภำกำชำดไทยเฉลมิพระเกียรติฯ 

  บัดนี้ ได้เวลำอันเป็นมหำมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้ำพระพุทธเจ้ำขอพระรำชทำนกรำบทูล
เชิญเสด็จตัดแถบแพรเปิดพิพิธภัณฑ์รัฐสภำ ทั้งนี้ขอพระรำชทำนพระรำชำนุญำต 

  - ฉำยพระฉำยำลักษณร์่วมกบัสมำชิกสภำนติิบัญญัตแิห่งชำติ ณ หอ้งประชมุรัฐสภำ 

  - เบิกนำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ คนที่หนึ่ง  
กรำบบังคมทูลเบิกผู้เข้ำรับพระรำชทำนรำงวัลที่ระลึก จ ำนวน........รำย  และเบิกผู้มีอุปกำระคุณ
เข้ำรับพระรำชทำนของที่ระลึก จ ำนวน......รำย 

 - ฉำยพระฉำยำลักษณ์ร่วมกับเยำวชนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโครงกำรยกย่องเยำวชน
ต้นแบบ อดีตประธำนรัฐสภำ อดีตรองประธำนรัฐสภำ อดีตเลขำธิกำรวุฒิสภำ อดีตเลขำธิกำรสภำ
ผู้แทนรำษฎร และคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรจัดงำนเฉลิมพระเกียรติฯ  พร้อมทั้งขอพระรำชทำน
กรำบทูลเชิญเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกำรเฉลิมพระเกียรติฯ เพ่ือเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่
ปวงข้ำพระพุทธเจ้ำทั้งหลำยสืบไป 
    
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

 

 

 

 



๖๖ 
 

๓.  บทสรุป 

  รำชอำณำจักรไทยเป็นประเทศที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมอันส ำคัญในกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ในกำรกรำบบังคมทูล พระมหำกษัตริย์หรือกรำบทูล 
พระบรมวงศ์ หรือพระรำชวงศ์ ทั้งด้วยวำจำและกำรมีหนังสือกรำบบังคมทูลอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
เป็นแบบแผนเฉพำะ ดังนั้น กำรใช้ค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ 
ให้ถูกต้อง จึงเป็นเรื่องส ำคัญอย่ำงยิ่ง ซึ่งนอกจำกจะเป็นกำรเทิดพระเกียรติองค์พระประมุขของชำติ
และพระรำชวงศ์แล้ว ยังเป็นกำรรักษำขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงำมของชำติที่มี 
แต่โบรำณกำล โดยเฉพำะผู้ที่กล่ำวหรือกรำบบังคมทูลที่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งส ำคัญ ย่อมจ ำเป็น 
ที่จะต้องใช้ค ำรำชำศัพท์ในกำรกล่ำวหรือกรำบบังคมทูลได้อย่ำงถูกต้อง โดยไม่มีข้อผิดพลำดใด ๆ  

  ด้วยควำมส ำคัญดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำได้รวบรวมองค์ควำมรู้และ
จัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง แนวทำงเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพร  
ชัยมงคล และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของประธำนวุฒิสภำ
และรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำนสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติ ซึ่งได้รวบรวมองค์ควำมรู้ ในเรื่องดังกล่ำวโดยยึดเอำรัชสมัยของพระบำทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ ๙ เป็นหลัก ซึ่งจำกกำรศึกษำและรวบรวมองค์ควำมรู้
สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

  ประเภทของค ากล่าวที่กล่าวต่อพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

  ค ำกล่ำวที่กล่ำวต่อพระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ สำมำรถจ ำแนกออกเป็น 
๒ ประเภท ได้แก่ 

๑. ค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล 
  หมำยถึง ค ำกล่ำวเพ่ือให้พรหรืออวยพรให้พระมหำกษัตริย์และพระบรมวงศำนุวงศ์ 
มีมงคลแห่งชัยชนะหรือมีมงคลสูงสุด ใช้ในโอกำสต่ำง ๆ เช่น วันครบรอบวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
หรือคล้ำยวันพระรำชสมภพ หรือวันครบรอบวันรำชำภิเษกสมรส หรือในโอกำสมหำมงคลอื่น ๆ 
 
 
 



๖๗ 
 

๒. ค ากราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ    
   หมำยถึง ค ำพูดที่กล่ำว บอก หรือรำยงำนด้วยกำรแสดงควำมเคำรพต่อองค์
พระมหำกษัตริย์ สมเด็จพระบรมรำชนนีนำถ และพระบรมวงศำนุวงศ์ 

  ทั้งนี้  หลักกำรเขียนค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคลและค ำกรำบบังคมทูลให้มี
ประสิทธิภำพจะต้องทรำบถึงควำมส ำคัญในแต่ละโอกำสที่กล่ำวค ำถวำยพระพรชัยมงคล และ
โอกำสที่กรำบบังคมทูลว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงไร ควำมมุ่งหมำยในกำรกล่ำวหรือกรำบบังคมทูล  
คืออะไร จำกนั้นจะต้องเลือกใช้ค ำรำชำศัพท์ให้ถูกต้องตำมพระอิสริยยศของแต่ละพระองค์ ตั้งแต่ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระบรมรำชินีนำถ พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จพระบรม  
พระบรมวงศ์ชั้นสมเด็จเจ้ำฟ้ำ และพระองค์เจ้ำ ตำมล ำดับ โดยเขียนส่วนประกอบให้ครบทุกส่วน 
ตั้งแต่ค ำขึ้นต้น และบทเกริ่นน ำ ส่วนเนื้อหำสำระ ส่วนสรุปและค ำลงท้ำย 

  กำรรวบรวมองค์ควำมรู้ เพ่ือจัดท ำเป็นคู่มือปฏิบัติงำน เรื่อง หลักกำรเขียนค ำกล่ำว 
ถวำยพระพรชัยมงคล และค ำกรำบบังคมทูลในโอกำสต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ประธำนวุฒิสภำและรองประธำนวุฒิสภำ หรือประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติและรองประธำน  
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติฉบับนี้ ถือเป็นเครื่องมืออันส ำคัญที่จะช่วยให้ข้ำรำชกำรในต ำแหน่งวิทยำกร
และนิติกรของส ำนักงำนประธำนวุฒิสภำ จัดท ำค ำกล่ำวถวำยพระพรชัยมงคล และค ำกรำบบังคม
ทูลในโอกำสต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้กำรปฏิบัติหน้ำที่ของส ำนักงำน
ประธำนวุฒิสภำเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ เสร็จรวดเร็ว 
ตำมก ำหนดเวลำนัดหมำยและก่อให้เกิดภำพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรโดยรวม 
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ภาคผนวก ก ค าราชาศัพทท์ี่ส าคัญ 

 
ล าดับพระราชอิสริยศักดิ์ 

 

ฐานันดรศักดิ์ พระนาม 

๑. พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภมูิพลอดุลยเดช  
มหิตลำธิเบศร รำมำธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยำมมินทรำธิรำช 
บรมนำถบพิตร 

๒. สมเด็จพระบรมรำชนิีนำถ สมเด็จพระนำงเจ้ำสริิกติิ์ พระบรมรำชินนีำถ 

๓. สมเด็จพระยุพรำช สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำช เจ้ำฟ้ำมหำวชิรำลงกรณ  
สยำมมกุฎรำชกุมำร 
สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำ เจ้ำฟ้ำมหำจักรีสิรินธร  
รัฐสีมำคุณำกรปิยชำติ สยำมบรมรำชกมุำรี 

๔.  สมเด็จเจ้ำฟ้ำ สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณ วลัยลักษณ์  
อัครรำชกุมำร ี
สมเด็จพระเจ้ำภคนิีเธอ เจำ้ฟ้ำเพชรรัตนรำชสุดำ  
สิริโสภำพัณณวด ี
สมเด็จพระเจ้ำพ่ีนำงเธอ เจำ้ฟ้ำกัลยำณิวฒันำ  
กรมหลวงนรำธวิำสรำชนครนิทร ์

๕. พระบรมวงค์ชั้นพระองคเ์จ้ำ พระเจ้ำวรวงค์เธอ พระองคเ์จ้ำศรรีัศมิ ์พระวรชำยำฯ 

พระเจ้ำวรวงค์เธอ พระองคเ์จ้ำโสมสวลี  
พระวรรำชำทนิดัดำมำตุ 

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำทีปังกรรัศมีโชติ 

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ 

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำสิริวัณณวรนีำรรีัตน์ 



๗๓ 
 

ฐานันดรศักดิ์ พระนาม 

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำสิริภำจุฑำภรณ์ 

พระเจ้ำหลำนเธอ พระองค์เจ้ำอทิตยำทรกติิคุณ 

๖. พระเจ้ำวรวงค์เธอ  
(ที่มิได้ทรงกรม)  
พระอนุวงค์ชั้นพระวรวงค์เธอ  
(ที่ทรงกรม) 

 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์ำชกญัญำ สิรวิัฒนำพรรณวดี 

 
 
        การใช้ราชาศัพท์ในการถวายรายงานด้วยวาจา 
 
การใช้ค าขึ้นตน้และค าลงทา้ยในการกราบบังคมทูล กราบทูล และทูลด้วยวาจา 
 

ฐานันดรของผู้รับฟัง ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

ขอเดชะฝ่ำละอองธุลีพระบำท 
ปกเกล้ำปกกระหม่อม 

ด้วยเกล้ำดว้ยกระหม่อม 
ขอเดชะ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ 
สยำมมกุฎรำชกุมำร 
สมเด็จพระเทพรตันรำชสดุำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำร ี

 
ขอพระรำชทำนกรำบบงัคม
ทูลทรำบฝ่ำละอองพระบำท 

 
ด้วยเกล้ำดว้ยกระหม่อม 
หรือ 
ควรมิควรแลว้แต่จะทรงพระ
กรุณำโปรดเกลำ้ 
โปรดกระหม่อม 

สมเด็จเจำ้ฟ้ำ ขอพระรำชทำนกรำบทูล 
ทรำบฝ่ำพระบำท 

ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อม 



๗๔ 
 

ฐานันดรของผู้รับฟัง ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย 

พระบรมวงศ์ชั้น พระองค์เจำ้ 
(พระรำชโอรส พระรำชธิดำ ของ
พระมหำกษัตริย์) 

ขอประทำนกรำบทูล 
ทรำบฝ่ำพระบำท 

ควรมิควรแลว้แต่จะโปรดเกล้ำ 
โปรดกระหม่อม 

พระเจ้ำวรวงศ์เธอพระองคเ์จ้ำ 
(ที่มิได้ทรงกรม) 
พระอนวุงศช์ั้น พระวรวงค์เธอ 
(ที่ทรงกรม) 

กรำบทูล ทรำบฝ่ำพระบำท ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 

พระอนวุงศช์ั้น พระวรวงศ์เธอ
พระองคเ์จ้ำ 
(ที่มิได้ทรงกรม) 

ทูล ทรำบฝ่ำพระบำท ควรมิควรแลว้แต่จะโปรด 

หม่อมเจ้ำ ทูล ฝ่ำพระบำท แล้วแต่จะโปรด 

 
 
   การใช้ราชาศัพท์ตามพระอิสริยศักดิ์ 
 
ค านามและกริยาที่มีความหมายอย่างเดียวกัน  แต่ใชร้าชาศัพทต์่างกันตามพระอิสริยศักดิ์  
หรือตามสภาพของสภาวการณ์และสถานที่ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

ค ำสั่ง 
 
 
 
 

พระบรมรำชโองกำร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
พระรำชเสำวนีย ์ สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
พระเสำวนีย ์ สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
พระรำชบัณฑูร สมเด็จพระยุพรำช 



๗๕ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

 
 
 
 

พระรำชด ำรัสสั่ง 
พระรำชบัญชำ 
พระรำชด ำรัสสั่ง 

สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระด ำรัสสั่ง พระรำชวงศ ์
พระประศำสน ์ สมเด็จเจำ้พระยำ 

พูด 
 
 

 
 
พระรำชด ำรัส 
พระรำชกระแส 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระด ำรัส 
รับสั่ง 
 

พระรำชวงศท์ั่วไป 

จดหมาย พระรำชหัตถเลขำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

ลำยพระหตัถ ์ สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระมหำสมณสำสน์ สมเด็จพระมหำสมณเจำ้ 
พระสมณสำสน์ สมเด็จพระสังฆรำชเจ้ำ 
ลำยพระหตัถ ์ พระรำชวงศท์ั่วไป 

สมเด็จพระสังฆรำช 
ลิขิต พระสงฆ ์



๗๖ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

จดหมายที่ใช้ในการเจริญ
สัมพนัธไมตรีระหว่าง
ประเทศ 
 

พระรำชสำส์น สำส์นของประมขุที่เปน็ 
พระมหำกษัตริย ์

 อักษรสำสน์ สำส์นของประมขุที่เปน็ 
ประธำนำธบิด ี(หรือต ำแหนง่ที่ 
เรียกชื่ออย่ำงอื่น ซึง่สำมญัชนที่
เป็นผูด้ ำรงต ำแหน่ง) 

โทรเลข พระรำชโทรเลข พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

เกิด เสด็จพระรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

วันเกิด วันพระบรมรำชสมภพ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
วันพระรำชสมภพ สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 



๗๗ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

สมเด็จพระบรมรำชกุมำร ี
วันประสตู ิ พระรำชวงศท์ั่วไป 

งานบ าเพ็ญกุศล 
เนื่องในวันเกิด 

พระรำชพิธเีฉลมิพระ
ชนมพรรษำ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

บ ำเพ็ญพระรำชกุศล 
เฉลิมพระชนมพรรษำ  
หรือ 
บ ำเพ็ญพระรำชกุศล 
ฉลองพระชนมำย ุ

สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนน ี
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

บ ำเพ็ญพระกุศลวันประสตู ิ พระรำชวงศท์ั่วไป 
อายุ..........ปี พระชนมพรรษำ.............

พรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

พระชนมำยุ...............พรรษำ สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระชันษำ.................ป ี พระรำชวงศท์ั่วไป 
ขอโอกาสเพื่อท าการ 
สิ่งหนึ่งสิ่งใด 

ขอพระรำชทำน 
พระบรมรำชวโรกำส 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 

ขอพระรำชทำน 
พระรำชวโรกำส 

สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

ขอพระรำชทำนพระวโรกำส มเหสีรอง ชั้น  
สมเด็จพระนำงเจ้ำ 



๗๘ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

และพระบรมวงศ์ชั้นเจ้ำฟ้ำ 
 ขอประทำนพระวโรกำส พระรำชวงศท์ั่วไป 

ขอประทำนโอกำส ผู้ควรเคำรพทัว่ไป 
ขออนุญาต ขอพระรำชทำน 

พระบรมรำชำนญุำต 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 

ขอพระรำชทำน 
พระรำชำนุญำต 

สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

ขอพระรำชทำนพระอนุญำต พระมเหสีรอง ชัน้  
สมเด็จพระนำงเจ้ำ 
และพระบรมวงศ์ ชัน้  
สมเด็จเจำ้ฟ้ำ 

ขอประทำนพระอนุญำต พระรำชวงศท์ั่วไป 
ขอประทำนอนญุำต ผู้ควรเคำรพทัว่ไป 

บอก กรำบบังคมทูลพระกรุณำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
กรำบบังคมทูล สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

กรำบทูล พระรำชวงศต์ั้งแต่ ชัน้  
สมเด็จเจำ้ฟ้ำ 
ลงไปจนถึงพระวรวงศ์เธอ 



๗๙ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

(ที่ทรงกรม) 
ทูล พระวรวงศ์เธอ (ที่มไิดท้รงกรม) 

และหม่อมเจ้ำ 
ขอบใจ รู้สึกเปน็พระมหำกรุณำธิคณุ 

ล้นเกล้ำลน้กระหม่อม 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

รู้สึกเปน็พระเดชพระคุณ 
ล้นเกล้ำฯ 
รู้สึกเปน็พระกรุณำธิคุณ 
ล้นเกล้ำฯ 

พระรำชวงศช์ั้นสูง 
 

ขอบพระทัย พระรำชวงศ ์ชัน้ พระอนวุงศ์ 
อนุเคราะห์ 
 

พระบรมรำชำนุเครำะห์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
พระรำชำนุเครำะห ์ สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระอนุเครำะห ์ พระรำชวงศท์ั่วไป 
 

ตาย สวรรคต พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 



๘๐ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
พระบรมรำชวงศ์ที่ทรงไดร้ับ 
พระรำชทำนฉัตร 7 ชัน้ 

ทิวงคต เจ้ำฟ้ำซึ่งไดร้ับกำร 
เฉลิมพระยศพิเศษ 

สิ้นพระชนม ์ พระรำชวงศต์ั้งแต่ชั้น 
สมเด็จเจำ้ฟ้ำ 
ลงมำถงึพระองค์เจำ้ ภิกษุใช้กับ 
สมเด็จพระสังฆรำชขึน้ไป 

ถึงชีพิตกัษัย หม่อมเจ้ำ 
มรณภำพ พระสงฆ์ สำมเณร 
ถึงแก่อสัญกรรม ประธำนองคมนตรี องคมนตรี 

นำยกรฐัมนตรี รฐัมนตรี 
ประธำนสภำผูแ้ทนรำษฎร 
ประธำนวฒุิสภำ ประธำนศำล
ฎีกำ และผู้ได้รบัพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
ชั้นปฐมจุลจอมเกล้ำ 

ถึงแก่อนิจกรรม ผู้ได้รบัพระรำชทำนเครื่องรำช 
อิสริยภรณ์ แต่ชัน้
ประถมำภรณม์งกุฎไทย,  
ปฐมดิเรกคุณำภรณ ์หรือ 
ทุติยจุลจอมเกล้ำ 

ถึงแก่กรรม สุภำพชนทั่วไป 



๘๑ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

อุปถัมภ์ พระบรมรำชปูถัมภ ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
พระบรมรำชนิูปถัมภ ์ สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 

สมเด็จพระบรมรำชินี 
พระรำชปูถัมภ ์ สมเด็จพระบรมรำชชนนี 

สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

พระอุปถมัภ ์ พระรำชวงศท์ั่วไป 
ท้อง พระนำภ ี ใช้ส ำหรับเจ้ำนำยที่ทรงม ี

พระอำกำรประชวร เช่น  
ปวดพระนำภี (ปวดท้อง)  
ลงพระนำภี (ท้องร่วง) 

พระครรภ์ ใช้ส ำหรับเจ้ำนำยที่ทรงมีครรภ์ 
เช่น ทรงพระครรภ์ก็หมำยถงึ 
มีท้อง ประชวรพระครรภ์ก็
หมำยถงึ เจบ็ทองจะคลอดบตุร 

พระอุทร ใช้ส ำหรับแสดงถงึสำยสัมพนัธ์ 
เช่น ทรงเป็นพระขนิษฐำร่วม
พระอุทร หรอืจะใช้เกี่ยวกบั
อำกำรเจ็บปว่ยของโรค ภำยใน
ช่องท้อง เชน่ มหีนองคัง่ในช่อง
ท้องก็อำจพดูได้ว่ำ มหีนองคั่ง 
ในพระอุทร เปน็ตน้ 

หน้าต่าง สีหบัญชร มีอยู่เฉพำะที่พระทีน่ั่งองค์ส ำคัญ 
ใช้ส ำหรับเสด็จออกให้ประชำชน
เฝ้ำฯ ในโอกำสตำ่ง ๆ เช่น ใน



๘๒ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

งำนพระรำชพธิีบรมรำชำภิเษก 
เป็นต้น ท ำเป็นรปูหน้ำต่ำงกม็ี 
ท ำเป็นประต ูแลว้มีมขุยื่น
ออกมำก็ม ี

พระบัญชร ใช้ส ำหรับเรียกหน้ำต่ำงอำคำรที่ 
เรียกวำ่ พระท่ีนั่งและพระ
ต ำหนัก 

พระแกล ใช้ส ำหรับเรียกหน้ำต่ำงอำคำร 
ที่เรียกวำ่ต ำหนกั 

ยืน ทรงยืน จำกพระรำชนิพนธ์รชักำลที ่5 
เรื่อง รำชำนุกิจ ร.3 

เสด็จยืน จำกประกำศพระรำชโองกำร 
พระรำชนิพนธ ์รัชกำลที่ 4 

นั่ง ประทบั  
นอน เข้ำที่พระบรรทม หรือ บรรทม ใช้ส ำหรับพระบำทสมเด็จ 

พระเจ้ำอยู่หวัและสมเด็จ
พระบรมรำชนิีนำถ 
กำรจะใชค้ ำใดแล้วแตก่รณ ีเช่น 
“นอนแลว้” ใช้วำ่ “เข้ำที่บรรทม
แล้ว” “นอนไม่หลบั” ใช้ว่ำ 
“บรรทมไม่หลบั” 
“ตื่นนอน” ใช้ว่ำ  “บรรทมตื่น” 
“นอนเลน่” ใช้ว่ำ “บรรทม
พักผ่อนพระอริิยำบถ” 

บรรทม ส ำหรบัเจ้ำนำยทั่วไป 



๘๓ 
 

ค าสามัญ ราชาศัพท ์ ใช้ส าหรับ 

เดนิ เสด็จพระรำชด ำเนิน หรอื 
ทรงพระด ำเนิน 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำร ี

รับรอง รับเสด็จ ไม่ใช้ค ำว่ำ “กำรถวำยกำร
ต้อนรับ” 

เสียง พระสุรเสียง พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
สมเด็จพระบรมรำชินนีำถ 
สมเด็จพระบรมรำชินี 
สมเด็จพระบรมรำชชนนี 
สมเด็จพระยุพรำช 
สมเด็จพระบรมรำชกุมำรี 

รายงาน กรำบบังคมทูลรำยงำน จำกค ำกรำบบังคมทูลพระบำท 
สมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ในกำรเปิดโรงเรียนเพำะช่ำง 
และในกำรเปิดรำดิโอโทรเลข 
ใน พ.ศ. ๒๔๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 
 

  เกร็ดความรู้ในการกราบบังคมทูลในโอกาสต่าง ๆ 
 
 ๑. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลถึงควำมสะดวกสบำย หรือรอดอันตรำยของตนให้ขึ้นต้นว่ำ 
“ขอเดชะพระบำรมีปกเกล้ำปกกระหม่อม” ก่อนแล้วค่อยกรำบทูลเรื่องอื่นต่อไป 
 ๒. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลถึงเนื้อควำมที่หยำบคำย หรือน่ำเกลียด ควรใช้ด้วยค ำว่ำ 
“พระรำชอำญำไม่พ้นเกล้ำพ้นกระหม่อม” แล้วจึงกรำบบังคมทูลเรื่องนั้นต่อไป 
 ๓. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลถึงกำรที่ได้ท ำผิดพลำด หรือท ำในสิ่งที่ไม่สมควรท ำ ใช้ค ำน ำว่ำ  
“พระรำชอำญำไม่พ้นเกลำ้พ้นกระหม่อม” 
 ๔. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนพระมหำกรุณำธิคุณใช้ค ำน ำว่ำ “ขอพระบำรมี
ปกเกล้ำปกกระหม่อม” 
 ๕. ถ้ำจะกรำบบังคมทูล ซึ่งเป็นกำรขอบพระเดชพระคุณใช้ค ำว่ำ “พระเดชพระคุณล้น
เกล้ำล้นกระหม่อม” 
 ๖. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลเป็นกลำง ๆ เพ่ือจะได้ทรงเลือกให้ลงท้ำยว่ำ “ควรมิควร
ประกำรใดสุดแล้วแต่จะทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม” 
 ๗. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลควำมเห็นของตนใช้ค ำว่ำ “เห็นด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อม” 
 ๘. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลขอพระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตใช้ค ำว่ำ “ขอพระรำชทำน
พระบรมรำชำนุญำต 
 ๙. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลถึงสิ่งที่ทรำบมำใช้ค ำว่ำ “ทรำบเกล้ำทรำบกระหม่อม” 
 ๑๐. ถ้ำจะกรำบบังคมทูลถึงกำรท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งถวำยใช้ค ำว่ำ “สนองพระมหำ
กรุณำธิคุณ” 
 ๑๑. ถ้ำจะขอพระรำชทำนโอกำสท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช้ค ำว่ำ “ขอพระรำชทำนพระบรม
รำชวโรกำส” 
 
 
 
 
 



๘๕ 
 

ภาคผนวก ข ค าสั่งส านักงานประธานวุฒิสภา ที่ ๙/๒๕๕๙ 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานจัดการความรู้ของส านักงานประธานวุฒิสภา 


