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๔๕๒๐๒๒๐๔  :  สาขาวิชาภาษาไทย 
คําสําคัญ  :  การเปลี่ยนแปลงความหมาย / หนงัสืออักขราภิธานศรับท 
 เนติมา  พัฒนกุล  :  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนังสือ 
อักขราภิธานศรบัทของหมอบรัดเลย.  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :  ผศ.ดร.วัลยา  ชางขวัญยืน.   
๒๙๗ หนา. 
 
 การวิจัยครัง้นี้มจีุดมุงหมายเพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนังสือ
อักขราภิธานศรบัทของหมอบรัดเลยเปรียบเทียบกับความหมายของคําในปจจุบัน โดยความหมายของคํา
ในปจจุบันพิจารณาตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 ผลการวจิัยพบวาคําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย ๓ ประเภท 
คือ ความหมายแคบเขา ความหมายกวางออก และความหมายยายที่ โดยคําท่ีมีความหมายกวางออก 
มีจํานวนมากที่สุด คําท่ีมีความหมายยายที่มีจํานวนรองลงมา และคําท่ีมีความหมายแคบเขามีจํานวน 
นอยท่ีสุด 
 คําท่ีมีความหมายแคบเขามี ๒ ลักษณะ คือ คําท่ีเดิมมีมากกวาหนึ่งความหมาย แตปจจุบัน 
มีความหมายลดลงเหลอืเพียงความหมายเดียว และคําท่ีเดิมมีความหมายกวาง แตปจจุบันมีความหมาย
เฉพาะเจาะจงขึ้น เนื่องจากปรบิทในการใช, มีความหมายเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง, ใชเปน 
คําประสม, และการอธิบายความหมายของคํา 
 คําท่ีมีความหมายกวางออกมี ๓ ลักษณะ คือ ๑) คําท่ีเดิมมีความหมายเดียว แตปจจุบัน 
มีความหมายเพิ่มขึ้น เนื่องจากใชในความหมายเปรียบเทียบ, ใชกับอีกสิ่งหนึ่ง, การเพิ่มหนาท่ีทาง
ไวยากรณ, การระบุคํานามหนาคําเดิม, การปรากฏรวมกับคําอื่น, ใชเปนคําศัพทเฉพาะ, มีความหมาย
เปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง, และมีความหมายเปลี่ยนไปในทางตรงกันขาม ๒) คําท่ีเดิม 
มีความหมายเฉพาะเจาะจง แตปจจุบันมีความหมายกวางออก เนื่องจากปริบทในการใช, และใชเปน 
คําประสม ๓) คําท่ีเดิมมีความหมายเดียวซึ่งเปนความหมายที่เฉพาะเจาะจง แตปจจุบันมีความหมาย 
กวางออกคือไมเฉพาะเจาะจงแลว ยังมีความหมายเพิ่มขึ้นอีกดวย 
 คําท่ีมีความหมายยายที่ คือ คําท่ีเดิมมีความหมายอยางหนึ่ง แตปจจุบันมีความหมาย 
อีกอยางหนึ่ง เนื่องจากใชเปนคําประสม, ใชเปนคําซอน, ใชกับอีกสิ่งหนึ่ง, หมายถึงอีกสิง่หนึ่ง,  
มีความหมายเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง, และมีความหมายเปลี่ยนไปในทางลดหรือเพิ่มน้ําหนัก
ของความหมาย 
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45202204  :  MAJOR  :  THAI 
KEY WORD  :  THE SEMANTIC CHANGE / DICTIONARY OF THE SIAMESE LANGUAGE 
 NETIMA  PATTANAKUL  :  AN ANALYSIS OF THE SEMANTIC CHANGE OF WORDS  
IN DICTIONARY OF THE SIAMESE LANGUAGE BY D.B.BRADLEY.  THESIS ADVISOR  :   
ASST.PROF.VALAYA  CHANGKWANYUEN,Ph.D.  297 pp. 
 
 This research aimed at studying the characteristics of the semantic change of words  
in Dictionary of the Siamese Language by D.B.Bradley when compared with current semantic  
as defined in the Dictionary of the Royal Institute Year 1999. 
 The results of the study showed that words in such Dictionary of the Siamese Language 
by D.B.Bradley had 3 main changes: words with restriced meaning; words with extended meaning; 
and words with shifted meaning. Words with extended meaning were found most, next were words 
with shifted meaning and restriced meaning respectively. 
 There were two types of words with restriced meaning: a word with more than  
one meaning earlier but only one meaning existed at present; and a word with broad meaning  
but its meaning became more specific at present because contexts when words were used,  
meaning were changed in a better or worse way, words were used as compound words, and ways  
of explaining meaning of those words. 
 There were three types of words with extened meaning: 1) a word with a single meaning 
earlier but it contained other meaning at present because it has been used as metaphorical 
semantics, it has been used with another thing, it had the other grammatical role, indication of nouns 
in front of existing word, it appeared jointly with other words, it has been used as the specific word, 
its meaning was changing to be a better or worse way, and its meaning became adverse.  
2) included words that had specific meaning earlier but had broader meaning at present  
because it was used in the context, and used as compound words. 3) included words  
with single meaning earlier but had broader meaning and other additional meaning at present. 
 Words with shifted meaning referred to words whose meanings were shifted at present 
because they have been used as compound words, complex words, used with another thing,  
used to refer to another thing, had a better or worse way meaning, and had different meanings  
in which the weight of meanings might be rising or decreasing. 
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นาวาอากาศตรีพัฒนา เทพชโลธร ที่คอยใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา และใหกําลังใจแกผูเขยีน
วิทยานพินธ 
 ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณพอและแมที่สงเสริมการศึกษาของลูกตลอดมาและ 
เปนกําลังใจทีสํ่าคัญที่สุดในการทําวิทยานพินธคร้ังนี้ 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
๑.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 หนงัสือพจนานุกรมเปนหนงัสือที่ใหความรูเกี่ยวกับคําและวลี เรียบเรียงไวตามลาํดับอักษร ให
ตัวสะกดทีถู่กตอง การอานออกเสียง ชนดิของคํา ความหมาย หรือคําจํากัดความของคํา ประวัตขิอง
คํา วธิีใชคํา ฯลฯ เพื่อชวยใหเขาใจความหมายของคําไดดียิ่งขึ้น๑ 
 วัลยา ชางขวญัยืน กลาวถงึพจนานกุรมฉบับตางๆ ของไทยไวดังนี ้
 

 คนไทยในอดีตเคยมีพจนานุกรมใชมาแลวหลายฉบับ เชน A Dictionary of the 
Siamese Language เรียบเรียงโดย J.Caswell พ.ศ.๒๓๘๙ เปนพจนานุกรมภาษาไทยแปลเปน
ไทยที่เกาที่สุด พจนานุกรมอีกเลมหนึ่งคือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท เปนพจนานุกรม ๔ ภาษา
เลมแรก ไดแก ภาษาไทย ละติน ฝร่ังเศส อังกฤษ เรียบเรียงโดย ชองบาตีสต ปาเลอกัว (Jean 
Baptiste Pallegoix) พิมพที่กรุงปารีส พ.ศ.๒๓๙๗ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีพจนานุกรมอีกหลายเลม 
เชน หนังสืออักขราภิธานศรับท (Dictionary of the Siamese Language) เปนพจนานุกรม
ภาษาไทยแปลเปนไทย เรียบเรียงโดยหมอบรัดเลย (Dr.Dan Beach Bradley) ชาวอเมริกัน พิมพ
ใน พ.ศ.๒๔๑๖ คัมภีรสรรพพจนานุโยค เปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษแปลเปนภาษาไทย  
แสมูเอ็ล เจ.สมิท (Samuel J.Smith) เปนผูแตงตั้งแตฉบับแรก เร่ิมพิมพจําหนายเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๒ 
พิมพอยู ๘ ป จึงครบ ๕ เลม ในป พ.ศ.๒๔๔๕ รัฐบาลไทยโดยกรมศึกษาธิการไดตีพิมพ
พจนานุกรม ร.ศ.๑๒๐ ขึ้น มีการบอกที่มาของคํายืมจากภาษาตางๆ ไวดวย 
 ปจจุบันนี้พจนานุกรมไทยที่ใชกันแพรหลายเปนฉบับที่ราชบัณฑิตยสถานไดรับ
มอบหมายใหชําระและปรับปรุงจาก ปทานุกรมฉบับ พ.ศ.๒๔๗๐ และไดดําเนินการมาจนแลว
เสร็จ จัดพิมพครั้งแรกในนาม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ ตอมาได
ปรับปรุงใหทันสมัยและสมบูรณยิ่งขึ้น จัดพิมพเม่ือ พ.ศ.๒๕๒๕ ใชชื่อวา พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ซึ่งมีการพิมพตอเนื่องมาจนถึงครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๓๙ พจนานุกรม

                                                  
๑ นิติ กสิโกศล,  “วิถชีีวิตไทยในหนังสืออกัขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย,”  โดมทัศน  ๒๓,  ๑  (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๔๕)  :  

๓๖. 

๑ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒

ฉบับที่ใชอางอิงและเปนหลักในการกําหนดอักขรวิธีและการออกเสียงอานภาษาไทยในปจจุบัน
ไดแก พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งพิมพครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๔๖๒ 

 
 จากขอความขางตนอาจกลาวไดวา A Dictionary of the Siamese Language ของ 
J.Caswell พ.ศ.๒๓๘๙ เปนพจนานกุรมภาษาไทยที่รวบรวมคําไทยและแปลเปนภาษาไทยเลมแรก  
แตในสมัยที่จดัทําพจนานกุรมเลมนี้ไมมกีารพิมพเปนรูปเลม ยงัเปนตนฉบับลายมือเขียน๓ พจนานกุรม
เลมตอๆ มาเปนพจนานุกรมหลายภาษา คือ พจนานุกรมที่รวบรวมคําไทยและแปลเปนภาษาอื่นๆ เชน 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาละตนิ จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๑๖ จงึมกีารจัดทําพจนานุกรมภาษาไทย
ที่มีการพิมพเปนรูปเลมเปนครั้งแรก คือ หนังสืออักขราภิธานศรับท ของหมอบรัดเลย คุณหญงิ 
แมนมาศ ชวลติ กลาวไวในคาํนาํของหนงัสอือักขราภิธานศรับท ฉบับพมิพ พ.ศ. ๒๕๑๔ วา 
 

ความพยายามที่จะรวบรวมคําไทย และจัดทําคําแปลความหมายของคําโดยชาว
ตางประเทศกอนการพิมพหนังสืออักขราภิธานศรับท ก็มีอยูบาง ... เปนความพยายามที่จะรวมคํา
ภาษาไทย และแปลเปนภาษาตางประเทศ เพื่อประโยชนของผูซึ่งตองการรูทั้งสองภาษา แต 
อักขราภิธานศรับท เปนการรวบรวมคําไทย และจัดทําคําอธิบายความหมายของคํานั้นๆ คิด
โดยประมาณมีคําทั้งหมดราว ๔๐,๐๐๐ คํา นับวาเปนพจนานุกรมไทยเลมแรก ...๔ 

 
 หมอบรัดเลย หรือดร.แดน บีช บรัดเลย (Dr.Dan Beach Bradley) เปนมิชชันนารชีาวอเมรกิัน 
เดินทางมาถงึประเทศไทยใน พ.ศ.๒๓๗๘ (ค.ศ.๑๘๓๕) ตรงกับสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที ่๓ นอกจากจะทําหนาที่เผยแพรคริสตศาสนาแลว ยังเปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญในดาน
การแพทยแผนปจจุบนัและการพิมพหนงัสือภาษาไทย โดยเฉพาะดานการพิมพหนงัสือภาษาไทย 
หมอบรัดเลยไดมีบทบาทสําคัญดังนี ้
 

 ๑.  ประดิษฐตัวพิมพอักษรไทย รวมมือกับวิลเลียม ชางพิมพจากสิงคโปร เปนรากฐาน
การออกแบบตัวพิมพอักษรไทยในยุคตอมา โดยตัวพิมพอักษรไทยในยุคหลังเกือบทั้งหมด

                                                  
๒ วัลยา ชางขวญัยืน,  “การใชพจนานุกรม,”  ใน  การใชภาษาไทย  (กรุงเทพฯ  :  โครงการตาํราและหนังสือ  คณะอักษรศาสตร  

มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๗),  ๓. 
๓ ธีระพันธ ล.ทองคํา,  รายงานผลการวิจัย เรือ่ง การทําพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปจจุบัน (พ.ศ.๒๓๘๙-๒๕๓๓)  (กรงุเทพฯ  :  

โครงการเผยแพรผลงานวิจัย  ฝายวิจัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  ๒๕๓๕),  ๓๔-๓๖. 
๔ แมนมาศ ชวลิต,  “คํานํา,”  ใน  อักขราภิธานศรับท,  พิมพครั้งที่ ๒  (พระนคร  :  คุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๑๔),  คาํนํา. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓

วิวัฒนาการมาจากตัวพิมพของหมอบรัดเลย หลังจากนั้นหลอตัวพิมพอักษรไทย ที่โรงงานขางวัด
ประยุรวงศาวาส 
 ๒.  ตั้งโรงพิมพและพิมพหนังสือภาษาไทย นํามาซึ่งคุณประโยชนอันใหญหลวงดาน
การศึกษาและการเผยแพรความรูในประเทศไทย ในระยะแรกหมอบรัดเลยเปนเพียงผูดําเนินการ
ภายใตการอุปถัมภของคณะอเมริกันบอรดฯ ซึ่งเปนเจาของโรงพิมพใน พ.ศ.๒๓๘๐-๒๓๙๐ (ค.ศ.
๑๘๓๗-๑๘๔๗) อยูที่ตรอกกัปตันบุช ส่ีพระยา พิมพเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับคริสตศาสนา ยกเวนเรื่อง
การแพทยและหนังสือราชการ ตอมาหมอบรัดเลยเปนทั้งเจาของโรงพิมพและผูดําเนินการเอง
หลังจากยายไปสังกัดสมาคมมิชชันนารีอเมริกันใน พ.ศ.๒๓๙๔-๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๕๑-๑๘๗๓) อยู
ที่บริเวณฝงเหนือของปากคลองบางกอกใหญหรือปากคลองบางหลวง ธนบุรี ชื่อวา American 
Missionary Association Press หรือที่คนไทยเรียกวา โรงพิมพหมออเมริกัน เนื่องจากหมอ 
บรัดเลยตองพึ่งตนเองมากขึ้นในการสอนศาสนา จึงเริ่มพิมพงานอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวกับศาสนา๕ 

 
 หมอบรัดเลยประดิษฐและหลอตัวพมิพอักษรไทย รวมทั้งตัง้โรงพิมพและพิมพหนังสือ
ภาษาไทยขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย เนื่องจากกอนหนานัน้การหลอตัวพิมพอักษรไทยและการ
พิมพหนังสือภาษาไทยตองทาํในตางประเทศ ตอมาหมอบรัดเลยไดจัดทําหนงัสือพมิพภาษาไทยเลม
แรกของประเทศไทยชื่อ หนังสือพิมพบางกอกรีคอรเดอร (Bangkok Recorder) หรือที่คนไทย
เรียกวา หนงัสือจดหมายเหตุ ใน พ.ศ.๒๓๘๗ (ค.ศ.๑๘๔๔) จนกระทั่ง พ.ศ.๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๙๓) ได
จัดทําพจนานกุรมภาษาไทยชื่อ หนังสืออักขราภิธานศรับท 
 หมอบรัดเลยไดรวบรวมคําไทยและใหอาจารยทัดซึง่เปนคนไทยชวยแปลความหมาย พมิพที่
โรงพิมพปากคลองบางกอกใหญ ธนบุรี พ.ศ.๒๔๑๖ (ค.ศ.๑๘๗๓) หนงัสืออักขราภิธานศรับทเปน
หนงัสือเกา ไดรับจัดอยูในหนังสือประเภทหนงัสือหายากของหอสมุดแหงชาติ ตอมาองคการคาคุรุสภา
นํามาพมิพใหมโดยรักษาตนฉบับเดิมไวทกุประการ ใน พ.ศ.๒๕๑๔ (ค.ศ.๑๙๗๑) ดังทีห่มอบรัดเลย 
กลาวไวในหนาแจงความของหนังสืออักขราภิธานศรับทวา 
 

หนังสืออักขราภิธานศรับทนี้ เปนคําไทยอธิบายความโดยพิศดารตามภาษาไทยขาพเจา
หมอปรัดเลไดใหอาจารริยทัดคัดแปล แลอธิบายโดยละเอียดตามวิธีอักษรสยามภาคย ไดตีพิมพริม
ปอมปากคลองบางกอกใหญ หลังวังสมเด็จพระเจานองยาเธอจาวฟาจาตุรณรัศมี จบลงเมื่อณวัน
อังคารเดือนสิบสองขึ้นค่ําหนึ่งจุลศักราช ๑๒๓๕ ปรกาเบญจศก๖ 

                                                  
๕ ประชา สวุีรานนท,  “บรัดเลย : ตัวพิมพกับกาํเนิดโลกทัศนใหม,”  ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๗๒-๗๔. 
๖ แดน บีช บรัดเลย,  อักขราภิธานศรบัท,  พิมพครั้งที่ ๒  (พระนคร  :  คุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๑๔),  แจงความ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔

 หนงัสืออักขราภิธานศรับทใชเวลารวบรวมและจัดพิมพถงึ ๓๕ ป (ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๓-ตน
รัชกาลที ่๕) รวมทัง้ยงัเปนพจนานุกรมภาษาไทยที่รวบรวมคําไทยและแปลเปนภาษาไทยที่มีการพมิพ
เปนรูปเลมเลมแรกและเปนพื้นฐานของการจัดทําพจนานุกรมภาษาไทยฉบับหลวงในเวลาตอมา ใน
การทาํพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก็ใชหนังสืออักขราภิธานศรับทเปนหนงัสอือางอิงดวย๗ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับทเปนหนังสือที่สามารถใชเปนหลักฐานในการศึกษาทั้งดานภาษาศาสตรและ
สังคมศาสตร ดานภาษาศาสตร หนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีประโยชนตอการคนควาความหมายของ
คําและสํานวนในหนงัสือโบราณทั้งภาษาพูดและภาษาขียน สวนดานสังคมศาสตร หนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีประโยชนตอการศึกษาสภาพสงัคมในสมัยกอน คณุหญิงแมนมาศ ชวลิต กลาวไว
ในคํานาํของหนังสืออักขราภธิานศรับท ฉบับพิมพ พ.ศ. ๒๕๑๔ วา 
  

คําไทยซึ่งอยูในหนังสือเลมนี้ มีทั้งคําและสํานวนซึ่งใชกันอยูทั่วไปในสมัยนั้น คําใน
หนังสือวรรณคดี ศัพทกฎหมาย ศัพทพุทธศาสนา ศัพทแพทยแผนโบราณ ศัพททางการเมืองและ
ปกครอง นามเฉพาะตางๆ เชน ชื่อสถานที่ ชื่อตนไม ชื่อสัตว ฯลฯ นับไดวาเปนหนังสือรวมคําตางๆ 
ที่มีอยูในสมัยนั้น ทั้งที่เปนคําพูดและคําเขียนในหนังสือเกือบทุกประเภท ใชสําหรับคนความหมาย
ของคําที่ปรากฏในหนังสือที่แตงเมื่อหลายสิบปมาแลวไดอยางดี และชวยใหเห็นสภาพสังคมใน
สมัยนั้นไดพอสมควร ...๘ 

  
 จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นถึงคุณคาของหนงัสืออักขราภิธานศรบัททีม่ีตอการศึกษา
เกี่ยวกับความหมายของคําในภาษาไทย คือ ชวยใหเขาใจความหมายของคําในสมยักอน ซึง่สอดคลอง
กับคํากลาวของปรีชา ชางขวัญยืน เกีย่วกบัการศึกษาภาษาเชิงประวตัิวาชวยใหเขาใจลักษณะของ
ภาษาในสมัยกอน นอกจากนี้ยงัชวยใหเขาใจลักษณะบางประการของภาษาในปจจุบันดวยดงันี ้
  

... การศึกษาภาษาเชิงประวัตินั้น นอกจากจะทําใหเขาใจประวัติของภาษาแลว ยังมีผล
พลอยไดคือ ชวยใหเขาใจวัฒนธรรมสมัยเกาในดานอื่นๆ เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี วรรณคดี 
กฎหมาย การปกครอง ระบบครอบครัว เหตุการณตางๆ ฯลฯ ประโยชนที่สําคัญในดานภาษาก็คือ 
จะไดเขาใจอยางแทจริงวาภาษาไทยมีลักษณะและความเปนมาอยางไร มิใชรูแคบเฉพาะภาษาที่
ใชในสมัยปจจุบันเทานั้น ผูที่รูแคบเฉพาะภาษาสมัยปจจุบัน ยอมไมสามารถตอบคําถามทาง

                                                  
๗ ธีระพันธ ล.ทองคํา,  รายงานผลการวิจัย เรือ่ง การทําพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปจจุบัน (พ.ศ.๒๓๘๙-๒๕๓๓),  ๕๙. 
๘ แมนมาศ ชวลิต,  “คํานํา,”  ใน  อักขราภิธานศรับท,  พิมพครั้งที่ ๒,  คาํนํา. 
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ภาษาที่สําคัญบางคําถามได เชน ทําไมภาษาสมัยปจจุบันจึงมีลักษณะเชนนี้ การศึกษาภาษาใน
เชิงประวัติจึงเปนส่ิงที่ผูวิจัยภาษาไทยไมควรละเลยเสีย.๙ 

  
 ผูวิจัยพบวา คาํตางๆ ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทนัน้ เมื่อเปรียบเทยีบกับคําในสมยัปจจุบัน
แลว ปรากฏวามีการเปลี่ยนแปลงทางดานความหมายของคําไปเปนจาํนวนมาก ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาเรื่องการเปลีย่นแปลงความหมายของคํา สํานวน และลําดับของคําในภาษาไทยสมัย
รัตนโกสินทร ของ วัลยา วิมกุตะลพ ดงันี ้
 

จะเห็นไดวา เร่ืองที่มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด คือ ความหมายของคํา ... เพราะ
ความหมายเปนเรื่องเกี่ยวกับความคิด และประสบการณ ซึ่งผูใชภาษาแตละคนมีไมเหมือนกัน 
เนื่องจากการแปลความหมายของคํานั้น แตละคนอาศัยประสบการณของตนเปนหลัก การที่จะ
เขาใจความหมายของคําใหตรงกันจึงเปนเรื่องยาก อาจเขาใจไปคนละเรื่องบาง เขาใจเพี้ยนไปบาง 
ตางคนตางใชคํานั้นๆ ตามที่ตนเขาใจ เมื่อเวลาลวงไป ความหมายของคําจึงเปลี่ยนแปลงไปได
มากกวาเรื่องอื่นๆ๑๐ 

 
 ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต กลาวถึงการเปลีย่นแปลงความหมายวาพิจารณาได ๒ 
ลักษณะ คือ 
 

๑.  พิจารณาความหมายของคําโดยตรง เชน สินสอด สมัยหนึ่งมีความหมายวา 
“สินบน” แตปจจุบัน สินสอด มีความหมายวา “ทรัพยสินที่ใหแกบิดามารดาหรือผูปกครองฝาย
หญิงที่จะแตงงานเปนคาน้ํานมขาวปอนหรือเพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส” ตัวอยางนี้แสดง
วา สินสอด มีความหมายตางไปจากเดิม 

๒.  พิจารณาจากปริบทของคํา คําอาจจะปรากฏในปริบทที่ตางไปจากเดิม ถาคําหนึ่งเคย
ปรากฏในปริบททั่วๆ ไป มีที่ใชอยางกวางๆ คํานั้นก็มีความหมายกวางหรือมีหลายความหมาย แต
ตอมาคํานั้นปรากฏในปริบทที่แคบกวาเดิมหรือมีที่ใชนอยลง คํานั้นก็จะมีความหมายแคบเขา 
ในทางตรงขาม ถาคําหนึ่งเคยปรากฏในปริบทที่จําเพาะ คํานั้นก็มีความหมายแคบ แตตอมาคํานั้น
ปรากฏในปริบทที่กวางกวาเดิม มีที่ใชเพิ่มมากขึ้น คํานั้นก็จะมีความหมายกวางออก ตัวอยาง 

                                                  
๙ ปรีชา ชางขวัญยืน,  “การใชภาษารอยแกวในภาษาไทยสมัยอยุธยา”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบณัฑติ  แผนกวิชา

ภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๑๕),  คาํนํา. 
๑๐ วัลยา วิมุกตะลพ,  “การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา สาํนวน และลําดบัของคําในภาษาไทยสมยัรัตนโกสินทร”  

(วิทยานิพนธปรญิญามหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๑๓),  ๒๓๔. 
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ศีรษะ สมัยหนึ่งปรากฏในปริบททั่วไป มีที่ใชอยางกวางๆ คือ จะใชกับคน สัตว พืช หรือ
ส่ิงของก็ได เชน ศีศะคน ศีรษะมา ศีรษะซอนกล่ิน ศีษะแหวน (คน) ศีศะไม และอาจปรากฏรวมกับ 
กระบาน เปนคําซอน กะบานศีศะ ก็ได คํา ศีรษะ สมัยกอน จึงมีความหมายกวางๆ วา “สวนยอด
หรือสวนสูงสุด” ในปจจุบัน คํา ศีรษะ จะปรากฏในปริบทที่แคบกวาเดิมหรือมีที่ใชนอยลง จะใช
หมายถึงสวนยอดหรือสวนสูงสุดของสัตว พืช หรือส่ิงของไมได แตจะใชกับสวนสูงสุดหรือสวนยอด
ของรางกายคนเทานั้น แมวา ศีรษะ ในปจจุบันจะหมายถึงสวนยอดของรางกายคนก็ตาม แตใน
กรณีที่ใชภาษาอยางไมเปนทางการ ก็จะใชคําวา หัว มากกวา และ ศีรษะ ก็จะไมปรากฏรวมกับ 
กบาล คือ จะไมมีคําซอน กบาลศีรษะ ใชในปจจุบัน (นอกจากในการพูดเลน) ตัวอยางนี้แสดงให
เห็นวา ศีรษะปรากฏในปริบทที่แคบกวาเดิมและมีความหมายแคบเขา 

  การเปลี่ยนแปลงดานความหมาย แบงออกไดเปน ๓ ประเภท คือ 
  ๑.  ความหมายแคบเขา 
  ๒.  ความหมายกวางออก 
  ๓.  ความหมายยายที่๑๑ 
 
 ลักษณะเดนทีสุ่ดของหนงัสอือักขราภิธานศรับท คือ การรวบรวมคําและความหมาย
ของคําเกาเอาไวเปนจาํนวนมาก ทาํใหเหน็การเปลีย่นแปลงทางดานความหมายของคําเมื่อ
เปรียบเทยีบกบัความหมายของคําในปจจุบันทัง้ความหมายแคบเขา ความหมายกวางออก 
และความหมายยายที ่
 ผูวิจัยสนใจทีจ่ะศึกษาลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนังสืออักขราภิธาน 
ศรับทของหมอบรัดเลยเปรียบเทยีบกับความหมายของคําในปจจุบนัวาในการเปลีย่นแปลงความหมาย
แตละประเภทจะมีลักษณะอะไรบางและสามารถนําลกัษณะเหลานัน้มาจัดเปนหมวดหมูไดอยางไร 
เพื่อทาํใหเหน็ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในภาษาไทยที่ชัดเจน 
  
๒.  เอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
 จิระพรรณ ดีพลงาม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของคํานามจากอักขราภิธานศรับทของหมอ 
บรัดเลยและพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ดานจาํนวนคาํ การสะกดการนัต และ
ความหมาย โดยนําคาํนามจากอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยและพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาการเปลีย่นแปลงดานจํานวนของคาํนามที่

                                                  
๑๑ ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต,  ภาษาศาสตรเชิงประวัติและภาษาไทเปรียบเทียบ  (กรงุเทพฯ  :  ภาควิชาภาษาไทย  คณะอกัษร

ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๖),  ๔๔-๔๕. 
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เพิ่มข้ึนและสญูไป แลวนําคาํนามทีเ่พิ่มข้ึนและสูญไปมาจําแนกตามลักษณะทางวฒันธรรมภาษา 
จากนั้นนําคาํนามคาํเดียวกนัจากอักขราภธิานศรับทของหมอบรัดเลยและพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเปรียบเทียบกันเพื่อหาการเปลีย่นแปลงดานการสะกดการนัตและ
การเปลี่ยนแปลงดานความหมาย  
 ผลการศึกษาพบวาคํานามจากอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยมีจํานวน ๑๐,๙๖๒ คาํ 
คํานามจากพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีจาํนวน ๑๙,๖๖๒ คํา เปนคํานามที่
เพิ่มข้ึนจาํนวน ๑๕,๐๗๓ คํา เปนคาํนามทีสู่ญไปจํานวน ๖,๓๗๓ คํา เมื่อจําแนกตามลักษณะทาง
วัฒนธรรมภาษา หมวดคําทีพ่บมากที่สุดในคํานามที่เพิม่ข้ึนและสูญไป คือ หมวดคาํเกี่ยวกับธรรมชาติ 
หมวดคําทีพ่บนอยที่สุดในคาํนามทีเ่พิ่มข้ึน คือ หมวดคําเกี่ยวกับมนษุยและพฤติกรรมของมนุษย 
หมวดคําทีพ่บนอยที่สุดในคาํนามที่สูญไป คือ หมวดคําเกี่ยวกับสติปญญา อารมณความรูสึก และ
คุณคา คํานามที่เปลี่ยนแปลงการสะกดการันตมีจํานวน ๖๘๘ คาํ การเปลี่ยนแปลงการสะกดการันตที่
พบมากที่สุด คือ การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ การเปลีย่นแปลงการสะกดการันตที่พบนอยที่สุด คอื การ
เปลี่ยนแปลงสระและวรรณยุกต คํานามที่เปลี่ยนแปลงความหมายมีจาํนวน ๙๐๙ คาํ การ
เปลี่ยนแปลงความหมายทีพ่บมากที่สุด คือ คํานามทีม่คีวามหมายกวางออก การเปลี่ยนแปลง
ความหมายทีพ่บนอยที่สุด คือ คํานามทีม่คีวามหมายแคบเขา 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํานามมีลักษณะดังนี ้
 ๑.  คํานามทีม่ีความหมายแคบเขา ไดแก คํานามจากอกัขราภิธานศรบัทของหมอบรัดเลยมี
หลายความหมายหรือความหมายกวาง ตอมาคํานามจากพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น มีจาํนวน ๓๓ คาํ คิดเปนรอยละ ๓.๖๓ 
 ๒.  คาํนามทีม่ีความหมายกวางออก ไดแกคํานามจากอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยมี
ความหมายเดยีวหรือหลายความหมาย ตอมาคํานามจากพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ มีความหมายเพิ่มข้ึน มีจาํนวน ๗๑๔ คํา คิดเปนรอยละ ๗๘.๕๕ 
 ๓.  คาํนามทีม่ีความหมายยายที่ ไดแก คํานามจากอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยมี
ความหมายอยางหนึ่ง ตอมาคํานามจากพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มี
ความหมายเปลี่ยนเปนอยางอื่น มีจาํนวน ๑๖๒ คํา คิดเปนรอยละ ๑๗.๘๒๑๒ 
 

                                                  
๑๒ จิระพรรณ ดีพลงาม,  “การเปลี่ยนแปลงของคํานาม : ศึกษาจากอักขราภิธานศรับทของหมอปรดัเลและพจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕”  (วิทยานิพนธปรญิญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม,  ๒๕๔๑). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘

 ศุภวรรณ มองเพชร ศึกษาการเปรียบเทยีบคํายืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอ 
บรัดเลย พ.ศ.๒๔๑๖ กับคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ จาํนวน 
๑๘ หมวดภาษา ไดแก ภาษาบาล ีภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่เศส 
ภาษามลาย ูภาษาชวา ภาษาโปรตุเกส ภาษาญี่ปุน ภาษาเปอรเซีย ภาษาทมิฬ ภาษาพมา ภาษา
ตะเลง ภาษาฮินดี ภาษาญวน ภาษาเบงคอลี และภาษาละติน โดยศกึษาดานการสูญคํา การเพิม่คํา 
การสะกดคํา รูปคํา และความหมาย โดยนําคํายืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย 
พ.ศ.๒๔๑๖ กบัคํายืมที่ปรากฏในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเปรียบเทยีบเพื่อ
หาการเปลี่ยนแปลงดานจาํนวนของคํายมืที่เพิ่มข้ึนหรอืสูญไป จากนั้นนําคาํยืมคําเดียวกันที่ปรากฏใน
อักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย พ.ศ.๒๔๑๖ กับคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มาเปรียบเทียบเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงดานความหมาย  
 ผลการศึกษาพบวาคํายมืทีป่รากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย พ.ศ.๒๔๑๖ กับคํา
ยืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ เปนคํายืมที่เพิม่ข้ึนจํานวน ๔,๖๒๘ 
คํา เปนคํายืมที่สูญไปจํานวน ๑๓ คํา คํายืมที่เปลีย่นแปลงการสะกดคํามีจํานวน ๔๐๔ คํา คํายืมที่
เปลี่ยนแปลงรูปคํามีจํานวน ๖๓๔ คาํ คํายมืที่เปลี่ยนแปลงความหมายมีจํานวน ๗๐๘ คํา การ
เปลี่ยนแปลงความหมายทีพ่บมากที่สุด คือ คํายืมที่มคีวามหมายกวางออก การเปลี่ยนแปลง
ความหมายทีพ่บนอยที่สุด คือ คํายืมที่มคีวามหมายแคบเขา  
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํายืมมลัีกษณะดังนี ้
 ๑.  คํายืมทีม่คีวามหมายแคบเขา ไดแก คํายืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย 
พ.ศ.๒๔๑๖ มหีลายความหมายหรือความหมายกวาง ตอมาคํายืมทีป่รากฏในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้ มจีํานวน ๙๘ คํา 
 ๒.  คาํยืมที่มคีวามหมายกวางออก ไดแก คํายืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอ 
บรัดเลย พ.ศ.๒๔๑๖ มีความหมายเดียวหรือหลายความหมาย ตอมาคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีความหมายเพิ่มข้ึน มีจาํนวน ๓๕๒ คํา 
 ๓.  คาํยืมที่มคีวามหมายยายที ่ไดแก คํายืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย 
พ.ศ.๒๔๑๖ มคีวามหมายอยางหนึ่ง ตอมาคํายืมที่ปรากฏในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๒๕ มีความหมายเปลีย่นเปนอยางอื่น มีจํานวน ๒๕๘ คํา๑๓ 

                                                  
๑๓ ศุภวรรณ  มองเพชร,  “การเปรยีบเทียบคํายืมท่ีปรากฏในอักขราภิธานศรบัทของหมอบรัดเลย พ.ศ.๒๔๑๖ กบัคาํยืมท่ีปรากฏใน

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕”  (วิทยานิพนธปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑติวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  ๒๕๔๒). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙

 สิริวงษ หงษสวรรค ศึกษาการนิยามความหมายในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย ผล
การศึกษาพบวาวธิีการนิยามความหมายในอักขราภิธานศรับทสามารถแบงได ๗ ลักษณะ ดงันี ้
 ๑.  การนิยามความหมายโดยบอกรายละเอียดใหชัดเจน (Analytical) หมายถงึ การนิยามโดย
ใหส่ิงที่นยิามแทนศัพทหลัก โดยบรรยายหรือพรรณนาบอกรายละเอยีดใหชัดเจน มีหลายลักษณะ 
ไดแก บอกรายละเอียดพรอมทั้งบอกวธิีการประกอบรายละเอียดนั้น บอกรายละเอยีดพรอมทัง้
ยกตัวอยางประกอบ บอกรายละเอียดพรอมทั้งบอกลักษณะที่สําคัญบางอยาง บอกรายละเอยีดพรอม
ทั้งบอกหนาทีห่รือประโยชนใชสอย บอกรายละเอยีดพรอมทั้งบอกทีม่าที่เปนสถานที่ บอกรายละเอียด
พรอมทัง้บอกองคประกอบ บอกรายละเอยีดที่ใหความหมายตรงมากกวาหนึ่งความหมาย 
 ๒.  การนิยามความหมายโดยการแยกประเภท (Typifying) หมายถึง การนิยามโดยบอก
ความสัมพันธของคําในลักษณะของคําจากลุมและคําลกูกลุม 
 ๓.  การนิยามความหมายโดยใชคําพองความหมาย (Synonymy) หมายถงึ การนยิามโดยใช
คําที่มีความหมายเหมือนหรอืคลายกนั 
 ๔.  การนิยามความหมายโดยการใชความขัดแยง, ความตรงขามหรือปฏิเสธ หมายถงึ การ
นิยามโดยการใชความขัดแยง, ความตรงขามหรือปฏิเสธศัพทหลัก 
 ๕.  การนิยามความหมายโดยยกตัวอยางวธิีใชคํา หมายถึง การนิยามโดยยกตัวอยางวิธีใชคํา
ใหสัมพนัธกับศัพทหลัก 
 ๖.  การนิยามความหมายโดยใชคําที่คิดวามีความหมายตรงกัน หมายถงึ การนิยามโดยใช
ศัพทรองใหมคีวามหมายตรงกันกับศัพทหลัก 
 ๗.  การนิยามความหมายโดยอธิบายวาเปนเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของศพัทหลัก หมายถึง การ
นิยามโดยอธบิายวาเปนเสยีงของสิง่ใดสิ่งหนึ่งหรือเปนการเลียนเสียงของสิ่งใดสิ่งหนึ่งของศพัทหลัก 
 นอกจากวธิีการนิยามความหมายลักษณะตางๆ ผูวิจัยยังพบวาบทนยิามสวนมากมักขึ้นตน
ดวยคําวา “คือ” “เปน” “วา” และ ”แปลวา” แตถาศัพทหลักคําใดมีคําพองความหมาย คาํพอง
ความหมายจะมากอนบทนยิามหรือมีคําพองความหมายเพียงอยางเดียว วิธีการนยิามความหมายที่
พบมากที่สุด คือ การนยิามความหมายโดยการแยกประเภทในลักษณะของคําจากลุมและคําลูกกลุม 
คําจากลุมบางคํามีคําลูกกลุมเปนจาํนวนมาก๑๔ 
 

                                                  
๑๔ สิริวงษ หงษสวรรค,  “การนิยามความหมายในอักขราภิธานศรับทของหมอบรดัเลย,”  ภาษาและวรรณคดีไทย  ๑๒,  ๑-๒  

(มิถุนายน, ธันวาคม  ๒๕๓๘). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐

 จากเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยพบวามีผูศึกษาเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ความหมายในหนังสืออักขราภิธานศรับทเฉพาะในหมวดคําบางหมวด คือ คํานามและคํายืม โดย
ศึกษาเปรียบเทียบกับความหมายของคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ผูวจิัยจึง
สนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับททกุหมวดคํา
เปรียบเทยีบกบัความหมายของคําในปจจุบัน โดยพิจารณาตามความหมายในพจนานกุรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเปนพจนานุกรมที่ใชอางอิงความหมายอยูในปจจุบัน ผูวิจัยคาดวา
จะพบคําที่มกีารเปลี่ยนแปลงความหมายอีกเปนจาํนวนมากและจะทาํใหเหน็ภาพรวมของการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของคําในภาษาไทยไดชัดเจนยิ่งขึ้น 
 
๓.  ความมุงหมายของการวิจัย 
 ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนังสืออักขราภธิานศรับทของหมอ 
บรัดเลย 
 
๔.  ขอบเขตของการวิจยั 
 ๔.๑  ศึกษาหนังสืออักขราภธิานศรับทของหมอบรัดเลยเฉพาะในหนาคู จากการสุมตัวอยาง
แบบหนาเวนหนาเพื่อใหตัวอยางที่ไดรับเลือกกระจายไปทั่วและมีความถีท่ี่สม่ําเสมอ 
 ๔.๒  ศึกษาคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยเฉพาะทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายเมือ่เปรียบเทียบกับความหมายของคําในปจจุบันเทานั้น 
 ๔.๓  คําทีน่าํมาเปรียบเทียบเปนคําคําเดียวกนั คือ คาํที่มีรูปคําเหมือนหรือคลายกนัและมี
ความหมายบางประการรวมกัน สวนคําทีม่ีรูปคําเหมือนกันแตไมมีความหมายรวมกันเลยถือวาไมใช
คําคําเดียวกัน 
 ๔.๔  ความหมายของคาํในปจจุบันพิจารณาตามความหมายในพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
๕.  วิธีดําเนนิการวิจัย 
 ๕.๑  กาํหนดความมุงหมายของการวิจัย 
 ๕.๒  รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับหนงัสอือักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย 
 ๕.๓  รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําเพื่อสรุป
แนวทางหรือหลักเกณฑที่ใชในการวิจัย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑

 ๕.๔  แยกคําในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยเฉพาะในหนาคูที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความหมายเมือ่เปรียบเทียบกับความหมายของคําในปจจุบันออกเปน ๓ ลักษณะ คอื คํา
ที่มีความหมายแคบเขา คําที่มีความหมายกวางออก และคําที่มีความหมายยายที่ พรอมทัง้บันทกึลงใน
บัตรบันทึกขอมูล 
 ๕.๕  วิเคราะหคําที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายทัง้ ๓ ลักษณะทีละคํา 
 ๕.๖  เสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของตาราง โดยการสะกดคําที่มาจากหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทยึดตาม ฉบับพิมพ พ.ศ.๒๕๑๔ ซึ่งพิมพใหมโดยรักษาตนฉบับเดิม ฉบับพมิพ พ.ศ.
๒๔๑๖ ไวทุกประการ 
 ๕.๗  เรียบเรียงและเสนอผลการวิจยัในรูปแบบวิทยานพินธ 
 
๖.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ๖.๑  ทาํใหเหน็การเปลีย่นแปลงทางดานความหมายของคํา 
 ๖.๒  ทําใหทราบลักษณะของการเปลีย่นแปลงความหมายของคํา 
 ๖.๓  ทําใหทราบความหมายของคําในสมยัรัชกาลที่ ๓ ถึงรัชกาลที ่๕ 
 ๖.๔  เปนแนวทางในการศึกษาทีม่าของคาํตางๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ ๒ 
ความหมายและการเปลีย่นแปลงความหมายของคํา 

 
๑.  สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา 
 การที่ความหมายของคาํเปลี่ยนแปลงไปเกิดไดจากสาเหตุตางๆ กัน โดยมีผูกลาวถงึสาเหตุ
ของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําไวดังนี ้
 ปราณี กุลละวณิชย แบงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําออกเปน ๔ ลักษณะ 
ไดแก 
 

 ๑.  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
 คําหนึ่งๆ เคยมีความหมายหมายถึงส่ิงหนึ่งที่มีลักษณะรูปรางและคุณสมบัติที่แนนอน ตอมา
ความเจริญทางวิทยาการทําใหของสิ่งนั้นมีรูปรางคุณสมบัติเปล่ียนแปลงไป ถึงแมคําคํานั้นจะยังใชเพื่อ
หมายถึงส่ิงนั้นอยู แตความหมายของคําก็ยอมตองเปลี่ยนแปลงไป ตัวอยางเชน คําวา pen ใน
ภาษาอังกฤษนั้น เดิมมาจากรากศัพทละติน *pet- แปลวา บิน ปากกาในสมัยแรกใชขนนกมาตัดใหเสน
กลางมีลักษณะแหลม ใชจุมหมึกเขียน ดังนั้น คําวา pen จึงมีความหมายเกี่ยวเนื่องพอจะเขาใจได แตใน
ปจจุบันสิ่งที่เรียกวา pen ไมมีลักษณะอันใดที่เกี่ยวของกับขนนก เพราะปากกาในสมัยนี้ไดพัฒนามาอยาง
มาก เมื่อพูดถึง pen เรานึกถึงปากกาแบบใหมซึ่งไมใชปากกาขนนกแบบโบราณ คําภาษาไทย ปากกา ก็มี
การเปลี่ยนแปลงทางความหมายแบบเดียวกัน ตามรูปศัพท ปากกา ทําใหนึกถึงปากของนกชนิดหนึ่งซึ่งมี
ลักษณะแหลม เหมือนเครื่องมือที่ใชเขียนซึ่งมีรูปรางแบบเดียวกับปากนก ตองใสกับดาม ใชจุมหมึกเขียน 
แตในปจจุบันเมื่อเราใช คําวา ปากกา เราก็ไมนึกถึงปากกาแบบที่กลาวมานี้ แตนึกถึงปากกาหมึกแหง อาจ
กลาวไดวาในกรณีของความกาวหนาทางวิทยาการนี้ การเปลี่ยนแปลงทางความหมายเปนการ
เปล่ียนแปลงที่ไมเกี่ยวของกับรูปคาํเลย 
 ๒.  ความเปรียบ (Metaphor) 
 นับเปนเรื่องธรรมดาที่มนุษยจะแลเห็นความคลายคลึงกันของของสองอยาง ของสองอยางที่แล
เห็นวาคลายคลึงกันในทางใดทางหนึ่ง บางครั้งก็ไมมีรูปรางคลายกันเลย แตความคลายคลึงกันนั้นอาจไป
อยูที่คุณสมบัติได เมื่อมนุษยเห็นความคลายคลึงกันแลว บางครั้งก็ใชคําที่เรียกสิ่งหนึ่งไปเรียกสิ่งที่ตนเห็น
วาคลายกัน การกระทําเชนนี้ทําใหความหมายของคํากวางออกไป เชน คําวา นอยหนา โดยปกติหมายถึง
ผลไมชนิดหนึ่งซึ่งมีเปลือกขรุขระเปนตาๆ มีขนาดพอถือในมือได ผูที่ใชลูกระเบิดมือเห็นความคลายคลึงกัน
ระหวางลูกระเบิดมือกับลูกนอยหนา จึงใช คําวา นอยหนา เพื่อหมายถึงลูกระเบิดมือดวย ดวยเหตุนี้ คําวา 
นอยหนา ก็มีความหมายกวางขึ้นกวาเดิม 

๑๒ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓

 ๓.  การใชคํารวมกัน 
 คําที่มักใชรวมกันนั้นเมื่อใชบอยๆ เขาอาจทําใหคําคําหนึ่งมีความหมายกวางขึ้น โดยไป
เอาความหมายของคําที่เกิดรวมดวยมารวมไว ตอมาคําดังกลาวนั้นก็สามารถใชเดี่ยวๆ ได โดยมี
ความหมายแทนอีกคําหนึ่งไดเลย ในภาษาฝรั่งเศส คําวา ne ใชกับ rien เปน ne___rien แปลวา 
nothing หรือ ne___personne แปลวา nobody นั้น ตอมาเมื่อใช rien หรือ personne โดยไมมีคํา
ปฏิเสธ ne คําทั้งสองก็มีความหมายวา nothing หรือ nobody ไดตามลําดับ ในภาษาไทยการ
เปล่ียนแปลงทางความหมายในลักษณะนี้มีมาก โดยเฉพาะในคําซอนหรือคําที่ใชคูกันบอยๆ เชน 
... ในคําซอน หนทาง คําวา หน แตเดิมมีความหมายวา ทาง เมื่อใชกับ คําวา หนทาง เปนคําซอน
แลวปรากฏวาในปจจุบัน คําวา หน โดยปกติไมมีใครใชในความหมายวา ทาง ... จะเห็นไดวาการที่
คําบางคําเกิดรวมกันนี้ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายได การเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายมีลักษณะแตกตางออกไป คือ อาจทําใหคํามีความหมายเพิ่มขึ้น อาจทําใหคํามี
ความหมายลดลงหรือแคบลง หรือในบางครั้งก็เปล่ียนความหมายไปเลย 
 ๔.  คําตองหาม (Taboo words) 
 คําบางคําในสมัยใดสมัยหนึ่งอาจเปนคําตองหาม คือ เปนคําที่เปนใชแลวสอความหมาย
ไปในเรื่องเพศหรือการสมสู หรือในเรื่องที่นากลัวอาจนําเภทภัยความโชครายมาสูได หรือมิฉะนั้นก็
เปนคําที่มักมีความหมายไปในทางลบ คําเหลานี้คนจะเลี่ยงไมใชและจะตองใชคําอื่นแทน คําที่
นํามาใชแทนนี้ก็จะมีความหมายกวางขึ้น เชน ในสมัยหนึ่งในอเมริกา คําวา leg เปนคําตองหาม
และไมควรใชตอหนาสุภาพสตรี ถาจะพูดถึงขาแมจะเปนขาโตะ ก็ตองใชวา limb คําที่กลายมาเปน
คําตองหามนั้นมีสาเหตุมาจากหลายอยาง ในบางครั้งสาเหตุก็เปนเรื่องเสียงของคําคํานั้นก็มี เชน 
ในภาษาไทยกรุงเทพฯ ปจจุบัน ... คําวา สลัม มีความหมายไปในทางลบ จึงมีผูใช ชุมชนแออัด 
แทน คําวา สลัม จึงอาจนับไดวาเปนคําตองหาม แมวาจะไมส่ือความหมายที่รุนแรงก็ตาม และ 
ชุมชนแออัด จึงเปนคํารื่นหู (Euphemism)๑๕ 

 
 น้ําทิพย ภิงคารวัฒน แบงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําออกเปน ๔ ลักษณะ 
ไดแก 
 

 ๑.  ปจจัยทางวิทยาการกาวหนา 
 วิทยาการที่เจริญกาวหนาทําใหเกิดส่ิงประดิษฐแปลกใหมขึ้นใชในสังคมอยูเร่ือยๆ คําที่
เคยใชอางถึงส่ิงของอยางหนึ่ง ในเวลาตอมาของประเภทนั้นอาจพัฒนากาวหนามีรูปแบบแตกตาง
ออกไป หากคําศัพทที่ใชเรียกยังคงเปนเชนเดิม ก็ถือวาไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา

                                                  
๑๕ ปราณ ีกุลละวณิชย,  “หนวยที่ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงของภาษา,”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๓,  พิมพครัง้ที่ ๙  

(กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๔๔),  ๔๒๘-๔๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔

เกิดขึ้นแลว ตัวอยางเชน คําวา pen เดิมคํานี้หมายถึง ขนนกที่นํามาจุมหมึกเพื่อใชในการเขียน
หนังสือ ตอมาอุปกรณที่ใชในการเขียนหนังสือมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนเปนปากกาหมึกซึม 
ปากกาหมึกแหง แตคําศัพทที่ใชเรียกสิ่งของเหลานี้โดยรวมก็ยังคงเปน pen เชนเดิม แมมิได
เกี่ยวของกับขนนกเลยก็ตาม จะเห็นไดวาคํานี้มีการเปลี่ยนแปลงดานความหมายจากขนนกที่ใชใน
การเขียนมาเปนวัตถุที่ใชในการเขียน ... ความหมายของคํายังอาจแปรเปลี่ยนไปตามวิทยาการที่
พัฒนาไปในแตละยุคสมัยได ตัวอยางเชน คําวา ablation ซึ่งเปนคํายืมมาจากภาษาละตินใน
ศตวรรษที่ ๑๖ แตแรกคํานี้ใชในความหมายตามรากศัพทเดิมวา การถอดถอน การพรากจากไป 
ตอมาในศตวรรษที่ ๑๗ เมื่อวงการแพทยมีพัฒนาการไดมีการนําคําวา ablation ไปใชใน
ความหมายเฉพาะทางการแพทยวา การสรางพิษไข และในศตวรรษที่ ๑๘ ยังมีความหมายทาง
การแพทยเพิ่มขึ้นอีกความหมายหนึ่งคือ การนําออกดวยการผาตัด ครั้นถึงศตวรรษที่ ๑๙ มีการ
คนควาดานธรณีวิทยา คําวา ablation จึงถูกนํามาใชมีความหมายเฉพาะทางธรณีวิทยาหมายถึง 
การละลายของธารน้ําแข็ง การกัดกรอนของหินอันเนื่องมาจากน้ํา และในศตวรรษที่ ๒๐ เมื่อ
สาขาวิชาดาราศาสตรพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็ว คําศัพทวา ablation จึงถูกนํามาใชอีกครั้งใน
ความหมายวา การละลายของเปลือกนอกของยานอวกาศอันสืบเนื่องมาจากการเสียดสีในอากาศ 
จะเห็นไดวาแตละความหมายของคําศัพท ablation ยังคงมีพื้นฐานอยูบนความหมายเดิมคือ การ
ถอดถอน การพรากจากไป เพียงแตวามีการเพิ่มเนื้อความเนนเฉพาะที่สะทอนวิทยาการในแตละ
สาขาตางยุคสมัยเทานั้น  
 ๒.  ปจจัยทางสังคม 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํามีความสัมพันธอยางใกลชิดกับการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางสังคม ตัวอยางเชน เมื่อชนกลุมหนึ่งกลายเปนชนชั้นสูงในสังคม คานิยมดานตางๆ 
ของชนกลุมนี้รวมตลอดถึงการเลือกใชคําศัพทจะกลายเปนแบบอยางใหแกชนชั้นอื่นๆ ในสังคม 
เมื่อมีการใชคําใหมตามอยางชนชั้นสูง คําที่มีอยูแตเดิมจึงจําตองเปลี่ยนความหมายไป 
ตัวอยางเชน ในประเทศอังกฤษชวงหลังสงครามนอรมัน พวกนอรมันที่พูดภาษาฝรั่งเศสกลายเปน
ชนชั้นสูงในสังคม คํายืมจากฝรั่งเศสก็พลอยเปนที่นิยมไปดวย เชน autumn ฤดูใบไมรวง แตเดิมใน
ภาษาอังกฤษมีคําดั้งเดิมจากภาษาเยอรมานิคสําหรับหมายความวาฤดูใบไมรวงอยูแลวคือ คําวา 
harvest ครั้นพอมีคํายืมจากฝรั่งเศสเขามาแทนที่ คําเดิม harvest จึงตองเปลี่ยนความหมายไป
หมายถึงการเก็บเกี่ยวที่กระทําในชวงฤดูใบไมรวงแทน 
 ๓.  ปจจัยทางจิตวิทยา 
 ผูใชภาษาอาจเกิดความรูสึกวาคําใดคําหนึ่งไมสุภาพ ไมสมควรที่จะใช และเลี่ยงไปใชคํา
อื่นแทน กระบวนการนี้เรียกวา การใชคํารื่นหู (Euphemism) ผลที่เกิดขึ้นกับภาษาก็คือเขาได
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานความหมายขึ้นแกคําใหมที่นํามาใชแทนนั้น กลาวคือคําใหมตองมี
ความหมายรวมไปถึงส่ิงที่คําตองหามอางถึงนั้น สาเหตุของการใชคํารื่นหูสืบเนื่องมาจากการที่ผูใช
ภาษารูสึกวาคําบางประเภท เชน คําที่เกี่ยวกับแนวคิดทางศาสนา หรือสัตวราย หรือการกระทํา
และส่ิงของที่นารังเกียจตางๆ เปนคําตองหามซึ่งควรจะหลีกเลี่ยงในบทสนทนา จึงมีการนําคําอื่น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕

มาใชแทนที่เพื่อส่ือความหมายอยางเดียวกันนั้น ตัวอยางเชน ผูนับถือศาสนาคริสตบางคนจะ
หลีกเลี่ยงการเรียกขานพระเจาโดยตรงวา god เพราะถือวาเปนการลวงเกิน เปนการไมแสดงความ
เคารพเทาที่ควร เขาจึงนําคําอื่นมาใชเรียกพระเจาแทน เชน คําวา lord ดวยวิธีการใชคํารื่นหูเชนนี้ 
คําวา lord ซึ่งแตเดิมหมายถึงเจานาย จึงมีความหมายใหมที่หมายถึงพระเจาเพิ่มขึ้นมา 
 ๔.  ปจจัยทางภาษา 
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวของภาษาเองกน็ับไดวาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคําเปลี่ยน
ความหมายไปจากเดิม ตัวอยางที่เห็นไดชัดก็เชน กระบวนการกลายเปนคําไวยากรณ ... ใน
กระบวนการดังกลาว คําบอกเนื้อความเมื่ออยูในบริบทเฉพาะจะเปลี่ยนมาแสดงหนาที่ทาง
ไวยากรณเปนหลัก ขณะที่ความหมายของคําแตเดิมจะคอยๆ เลือนหายไป และเมื่อกลายเปนคํา
ไวยากรณโดยสมบูรณแลว ในบริบทนั้นคําดังกลาวจะไมมีความหมายหลักอีกตอไป จะมีเพียงแต
หนาที่ทางไวยากรณเทานั้น ตัวอยางเชน คําวา pas ในภาษาฝรั่งเศส แตเดิมคํานี้เปนคํานามมี
ความหมายวา กาว ตอมาคํานี้ถูกนํามาใชคูกับ ne ในประโยคปฏิเสธเพื่อแสดงการเนนย้ํา 
กลายเปนคําปฏิเสธคู ne___pas รูปนี้ไดกลายเปนรูปปฏิเสธที่ใชแพรหลายในภาษาฝรั่งเศสแม
ไมไดมีการเนนย้ําส่ิงใดเลยก็ตาม บางครั้งในบทสนทนา คําวา ne ถูกละออกไปเหลือเพียง คําวา 
pas ใชแสดงวาเปนประโยคปฏิเสธ จึงถือวา pas ไดกลายเปนรูปปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศสไปแลว 
pas ในบริบทดังกลาวจึงสูญเสียความหมายวากาวที่มีมาแตดั้งเดิม๑๖ 

 
 คุณหญิงสุริยา รัตนกุล แบงสาเหตทุี่สําคญัของการเปลีย่นแปลงความหมายของคาํออกเปน ๕ 
ลักษณะ ไดแก 
 

 ๑.  การเรียนรูภาษาเปนกระบวนการที่ไมสมบูรณ 
 ภาษาไมใชส่ิงที่มีติดตัวมนุษยมาตั้งแตเกิดเหมือนประสาทตาหรือประสาทหู หรือการ
เจริญเติบโตซึ่งเปนไปเองตามธรรมชาติ เด็กทารกตองเรียนรูภาษาไปทีละนอยจนกวาจะพูดภาษา
ไดอยางเจาของภาษาโดยสมบูรณ ... ตามธรรมชาติของทารกนั้นไมวาจะมีปจจัยเอื้ออํานวยดี
เทาไร ก็จะเปนธรรมดาอยูเองที่ทารกจะเขาใจเรื่องความหมายของคําในภาษาของผูใหญผิดพลาด 
และนําไปใชเสียอีกอยางหนึ่ง ส่ิงนี้หากไมไดรับการแกไขก็จะมีผลทําใหความหมายของคํานั้น
เปล่ียนแปลงไปในชั่วคนถัดไป และเหตุการณจะเปนอยางนี้ไปเรื่อยๆ จนทําใหความหมายของคํา
บางคําในภาษาไกลจากความหมายเดิมไปมาก ... มีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําหลายคํา
ซึ่งสันนิษฐานกันวาคงเปนการเปลี่ยนแปลงเพราะสาเหตุที่เด็กไมเขาใจความหมายของผูใหญ เม่ือ
ไมมีผูแกไขก็เลยติดในภาษา การเปลี่ยนแปลงความหมายเปนตรงขาม เชน แพ เดิมแปลวา ชนะ 

                                                  
๑๖ นํ้าทิพย ภิงคารวัฒน,  การเปลีย่นแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผานกาลเวลา  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,  ๒๕๔๑),  ๑๕๖-๑๖๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖

มามีความหมายวา สูไมได นาจะคิดวาเพราะเด็กไมเขาใจความหมายของผูใหญ สับสนไมรูวาฝาย
ไหนชนะแน จึงเอาคําเดิมที่เคยแปลวา ชนะ ไปใหมีความหมายวา สูไมได สวนคําวา พาย ยังคง
ความหมายเดิมอยูคือแปลวา หนีไป แพ เมื่อมีคําแปลวา สูไมได หนีไป มาใชในภาษาถึงสองคําจึง
เกิดคําคู พายแพ ครั้นไมมีคําที่มีความหมายวาชนะใชก็เลยขอยืมคําวา ชนะ ซึ่งเปนคําภาษาบาลี
มาใช คําเชน ฉ่ี ซึ่งแปลวา ถายปสสาวะ ก็นาจะเกิดในภาษาเด็ก คือ เปนคําเลียนเสียงธรรมชาติ 
(Onomatopoeia) ใชแทนคําซึ่งเปนคําตองหาม (Taboo word) ซึ่งถือวาหยาบคายคือ คําวา เยี่ยว 
... ถาเราคนหาคําจากพจนานุกรมจะพบคําที่นาจะสันนิษฐานวามาจากภาษาเด็กเปนจํานวนมาก 
แตเราก็ไดแตสันนิษฐาน หาประจักษพยานเด็กคนที่กําลังใชภาษาเชนนั้นกับคําที่นาจะเปนตนเคา
ไมได เพราะการเปลี่ยนแปลงไดเกิดขึ้นสําเร็จไปแลว 
 ๒.  คํามีความหมายไมชัดเจน (Vagueness) 
 การที่คํามีความหมายไมชัดเจนเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของคําขึ้นได คําจํานวนหนึ่งที่เกิดมาแตดั้งเดิมในภาษาก็ลวนแลวแตเปนคํามีความหมายไมชัดเจน 
เชน คําวากวาง คําวาแคบ คําวายาว คําวาส้ัน คําวาดํา คําวาขาว ฯลฯ ... มีเพียงคําจํานวนนอยที่
สรางขึ้นใหมในภาษาเทานั้นที่มีความหมายตายตัวแนนอน เชน คําเรียกมาตราชั่ง ตวง วัด คําเรียก
ธาตุและสารประกอบทางวิทยาศาสตร เปนตน การที่คําในภาษามีความหมายไมคงที่แลวแตส่ิง
ตางๆ หลายสิ่งและแลวแตปริบทของสถานการณ (Context of situation) จึงเปนเหตุให
ความหมายของคําในภาษายอมเปล่ียนแปลงไปได เชน คําวา แพง ในสมัยที่มีการเขียนหนังสือ
ลิลิตพระลอนั้นแปลวา เปนที่รัก ในปจจุบันนี้ คําวา แพง มีความหมายแตเพียงวา มีราคามาก ... 
การที่คําจํานวนมากในภาษาเปนคําบอกประเภท (Generic) ก็ทําใหความหมายของคําเหลานั้นใน
ภาษาเปนส่ิงที่เปนนามธรรมจับตองไมได ซึ่งเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําได
งาย เพราะคําบอกประเภทนั้นแทจริงแลวเปนส่ิงที่เราเขาใจไดเพราะเราเกิดมีความคิดรวบยอด 
(Concept) วาคํานั้นหมายถึงอะไร โดยที่ไมตองมีส่ิงนั้นใหดูจริงๆ เชน คําวา ปลา เปนคําบอก
ประเภท (Generic) เราไมสามารถชี้วาอะไรเปนปลา โดยไมบอกวาปลาอะไร ไมวาเราจะชี้ปลา
อะไร มันก็จะตองเปนปลาตะเพียน ปลาทับทิม ปลาเนื้อออน ปลาชะโด ฯลฯ เราไมสามารถชี้ที่ปลา
เฉยๆ ที่ไมใชปลาอะไรสักอยางหนึ่งได กลาวคือเราชี้ไดแตคําบงจําเพาะ (Specific) การที่คําบอก
ประเภท (Generic) เปนแตเพียงความคิดรวบยอด (Concept) ที่เราสรางขึ้น โอกาสที่เราจะสราง
ความคิดรวบยอดคลาดเคลื่อนจึงเปนไปได และเมื่อเปนเชนนั้นก็ทําใหความหมายของคํานั้น
เปล่ียนแปลงไป ในกรณีปลา เราก็อาจคิดเอาวาอะไรที่อยูในน้ําก็เปนปลา เราจึงเรียก พะยูน วา 
ปลาพะยูน เรียก หมึก วา ปลาหมึก ทั้งที่ทั้งสองชนิดนั้นไมใชปลา การใช คําวา ปลา ในสองกรณี
หลัง จึงเปนการทําใหความหมายของ คําวา ปลา เปล่ียนไปในทางความหมายกวางออก ... อีก
ปจจัยหนึ่งที่ทําใหคํามีความหมายเปลี่ยนไปไดก็คือ การที่คําหนึ่งไมไดมีความหมายแนนอน
ตายตัว จะมีความหมายอยางไรแลวแตปริบทของสถานการณ (Context of situation) ที่ใชคํานั้น 
และแลวแตบุคคลิกภาพของผูใชคํานั้น พอกัน หมายความวา เสมอกัน ไมผิดกัน แตเม่ือพูดดวย
น้ําเสียงกระแทกหรือน้ําเสียงเยาะก็มีความหมายวา รายหรือแยพอกัน คลายกับขนมผสมน้ํายา ... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗

อีกปจจัยหนึ่งที่จําเปนตองกลาวถึงที่ทําใหความหมายเปลี่ยนไปไดก็คือ ความหมายของคํานั้นที่
เกี่ยวเนื่องกับส่ิงของในโลกเปนส่ิงที่ไมแนนอน ทําใหความหมายของคําในภาษาพลอยไมแนนอน
ไปดวย ความหมายของคํานั้นจึงเปลี่ยนแปลงไดงาย ตัวอยางเชน ขอบเขตระหวาง คําวา สะโพก 
กับ ขาออน เปนส่ิงที่ไมแนนอนเนื่องจากอยูติดกัน ไมมีแนวหรือเสนแบงกั้นตามธรรมชาติ ในภาษา
ละติน คําวา สะโพก วา coxa พอคํานี้มาเปน คําวา cuisse ในภาษาฝรั่งเศสก็แปลวา ตนขา 
 ๓.  คําเปลี่ยนแปลงความหมายเพราะสิ่งที่เคยใชคํานั้นเรียกเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญ
หายไป 
 ส่ิงที่เคยใชคํานั้นเรียกเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญหายไป เมื่อใชคํานั้นจึงไมมีใครเขาใจ คํา
นั้นจึงพลอยสูญไปดวยหรือถึงไมสูญก็ไมใครมีผูเขาใจความหมาย ตัวอยางเชน คําที่ใชในภาษา
ชางไมของไทยโบราณ ปจจุบันนี้สถานการณทางเศรษฐกิจทําใหไมมีผูนิยมปลูกเรือนทรงไทยแบบ
โบราณ คําเรียกชื่อเครื่องใชของชางไมและกรรมวิธีของชางไมจึงพลอยหายไปดวย เชน การทําบัง
ใบประตูหนาตาง การมอบขอบเพดาน เปนตน ... การที่คําเปลี่ยนแปลงความหมายเพราะสิ่งที่เคย
ใชคํานั้นเรียกสูญหายไปหรือไมเปนที่นิยมนี้เปนเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกวัฒนธรรม เพราะในทุก
วัฒนธรรมก็มีการเปลี่ยนแปลง ส่ิงของแบบเกาๆ ก็ไมมีผูนิยมใช วิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลงไปทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในภาษาไปดวย 
 ๔.  คําหลายความหมาย (Polysemy) 
 เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหภาษามีการเปลี่ยนแปลงทางความหมายไดงาย คําหลาย
ความหมาย (Polysemy) มีอยูเปนจํานวนมากในภาษา ใชในความหมายหลายความหมาย ซึ่ง
บางครั้งก็เกี่ยวเนื่องกัน บางครั้งก็ผิดแผกกันมาก ตัวอยางเชน คําวา ดาว มีความหมายอยางนอย
ที่สุดสองความหมาย คือ ดวงดาวที่อยูบนฟา กับนักแสดง นักรอง และผูเลนตัวสําคัญในกีฬาตางๆ 
ความหมายแรกคือหมายถึงดวงดาวที่อยูบนฟานั้นก็นําไปใชเรียกสิ่งตางๆ ที่มีรูปเหมือนดาวดวย 
เชน ปลาดาว ดอกดาวกระจาย ความหมายที่สอง เชน ดาวหนัง ดาวละคร ดาวเสียง ดาวเตะ 
ดาวซัลโว แต คําวา ดาว ในความหมายที่สองนี้นิยมใชในรูป ดารา เปน ดาราหนัง ดาราลูกทุง 
ดารารับเชิญ จนทําใหความหมายของ คําวา ดารา ลดจากความหมายที่หนึ่ง คือ ปจจุบันคนไม
นิยมเรียกดาวบนฟาวาดารา แตจะนํา คําวา ดารา ไปใชกับคน ความหมายของ คําวา ดารา จึง
เปล่ียนแปลงไป ในปจจุบันนี้ไมมีผูใช คําวา ดารา เรียกดาวบนทองฟา นอกจากในภาษากวี 
 ๕.  ในปริบทที่คํามีความหมายกํากวม (Ambiguous) 
 มีโอกาสเปนไปไดมากวาคําบางคําจะถูกเปล่ียนแปลงความหมาย และถามีการใชกัน
อยางนั้นซ้ําๆ คําก็จะเปลี่ยนแปลงความไปจริงๆ คําวา ซิกแซ็ก ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน
ใหไววา คดไปคดมา เล้ียวไปเลี้ยวมา เฉียงไปเฉียงมา สลับฟนปลา ลดเลี้ยวสลับซับซอน เมื่อ
นําไปใชวา เขาทํางานแบบซิกแซ็ก เขามีวิธีซิกแซ็กเกง คํานี้ก็มีความหมายในเชิงไมตรงไปตรงมา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘

ไมสุจริต เมื่อนําไปใชในเนื้อความต่ําเลวนานๆ เขา คํานี้ในปจจุบันนี้จึงมีความหมายไมดี เราไม
สามารถพูดกับคนที่เรายกยองและขอใหเขาซิกแซ็กใหที เพราะคํานี้มีความหมายไมดีเสียแลว๑๗ 

 
 อ็องตวน เมยเยต (Antoine Meillet) นักภาษาศาสตรชาวฝรั่งเศส แบงสาเหตุของการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของคําออกเปน ๓ ลักษณะ ไดแก ๑.สาเหตุทางภาษา ๒.สาเหตทุาง
ประวัติศาสตร ๓.สาเหตทุางสังคม ซึง่คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ไดอธิบายเพิ่มเติมดังนี ้
 

 ๑.  สาเหตุทางภาษา (Linguistic causes) 
 สาเหตุทางภาษาที่สําคัญที่สุดที่ทําใหความหมายของคําเปลี่ยนแปลงไป คือ การที่คําใด
คําหนึ่งมาเคียงกับคําใดคําหนึ่ง (Collocation) อยูเสมอ คําจึงดูดซึมความหมายของคําขางเคียง
เขาไว โดยไมมีผูใดตั้งใจใหเปนเชนนั้น ตัวอยางของคําสองคําที่ไปเคียงคูกันเสมอมีเชน หมาเหา 
ผมหงอก หนาแดน ตกปลา rancid butter blond hair เปนตน จะเห็นไดวาคําที่ไปเคียงกันมักจะ
เปนคํานามไปกับคํากริยา หรือไมก็เปนคํานามไปกับคําคุณศัพท จะเห็นไดวาการที่คําเหลานั้นมี
ความหมายดังที่มันมีเพราะมันมากับคูของมัน ... การที่คําสองคําเคียงคูกันอยูเสมอ (Collocation) 
ทําใหคําหนึ่งดูดซึมความหมายของคูของมันมา ตัวอยางที่เห็นชัดที่สุดของการดูดซึมความหมาย
ของคูคําที่เคียงกันก็คือ ตัวอยางคําปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศส ภาษาละตินมี คําวา passus แปลวา 
กาว คํานี้มาใชในประโยคปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศสอยูตลอดเวลาเปน ne___pas แปลตามตัววา ไม
เลยสักกาวเดียว พอนานเขา คําวา pas ก็เลยมีความหมายปฏิเสธไปโดยไมตองมีคําวา ne ชวย
ดวย 
 ๒.  สาเหตุทางประวัติศาสตร (Historical causes) 
 ในบางครั้งปรากฏวาคําในภาษายืนยงคงทนกวาอารยธรรม วัตถุส่ิงของตางๆ สถาบัน
ตางๆ ความคิด ความเจริญทางวิทยาศาสตร ฯลฯ มีการเปลี่ยนแปลงไปเมื่อระยะเวลาผานไป แต
ชื่อของสิ่งตางๆ เหลานี้ยังอยูคงเดิม ดังนั้นชื่อของเดิมจึงใชเรียกของใหม ตัวอยางเชนนี้มีอยูมาก 
  ๒.๑  วัตถุส่ิงของ ... ปากกาก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งของชื่อเดิมที่ยังคงหลงเหลือ
อยู แตรูปแบบของเครื่องเขียนที่ใชเรียกนั้นเปล่ียนแปลงไปมาก จากปากกาของเดิม ผานมาถึง
ปากกาหมึกซึม แลวก็ถึงปากกาลูกล่ืน แมแตปากกาไฟฟาก็ยังมี การเปลี่ยนแปลงของวัตถุส่ิงของ
ทําใหความหมายเดิมของ คําวา ปากกา เปล่ียนไป ทั้งที่ยังคงใชคําศัพทเดิมวาปากกาอยู 
  ๒.๒  สถาบันทางสังคม สถาบันทางสังคมเปนส่ิงที่มองเห็นไดชัดมากเมื่อเกิด
ความเปลี่ยนแปลงขึ้น คําวา กษัตริย เดิมตองเปนผูนําที่เปนนักรบเพราะ คําวา กษตริยา เปนภาษา
สันสกฤต แปลวา ผูปองกันภัยหรือชาตินักรบ ตอมาใชหมายถึงพระเจาแผนดินในระบอบ

                                                  
๑๗ คุณหญิงสุรยิา รตันกุล,  อรรถศาสตรเบือ้งตน  (นครปฐม  :  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่พฒันาชนบท  

มหาวิทยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๔),  ๒๑๖-๒๓๐. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๙

สมบูรณาญาสิทธิราชย ตอมาก็หมายถึงพระเจาแผนดินในระบอบประชาธิปไตย ผูทรงมีพระราช
ภาระในทางรัฐศาสตรมากกวาใชพระแสงดาบ 
  ๒.๓  ความคิด ความคิดกาวหนาของสมัยหนึ่งก็กลายเปนความคิดลาสมัยของ
อีกสมัยหนึ่งเมื่อกาลเวลาผานไป ความคิดที่ลาสมัยไดรวดเร็ว ไดแก ความคิดในวงการแพทย 
เพราะการทําวิจัยในวิชาการแพทยกาวหนาไปมาก ในปจจุบันนี้ถาใครไปหาแพทยแลวบอกวาตน
เปนโรคกษัยกลอน หรือกษัยเลือด หรือโรคประดง หรือโรคเสนปตคาดจม คุณหมอก็คงตองขอ
ตรวจทั้งตัว เพราะไมทราบเปนโรคอะไร จายยาไมถูก ... ปจจุบันนี้ความเชื่อทางการแพทยแผน
โบราณนี้หมดไปแลว แตคําก็ยังติดอยูในภาษา 
  ๒.๔  ความเจริญทางวิทยาศาสตร เวลาผานไปความคิดทางวิทยาศาสตรก็
กาวหนาไป คําศัพททางวิทยาศาสตรเปนตัวอยางอันดีที่ชี้วาคํายังคงอยู แตความคิดเกี่ยวกับคํานั้น
เปล่ียนไปแลว คําวา ไฟฟา เดิมก็เขาใจวา ไฟที่ไดจากฟา แตตอมาก็ไมเขาใจอยางนั้นแลว 
 ๓.  สาเหตุทางสังคม (Social causes) 
 เมื่อกลุมบุคคลเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุม เชน ชางฝมือ สมาคมการคา หรือสาขา
วิชาชีพใดๆ รับคําจากภาษาธรรมดาไปใช ก็มักจะใชใหคํานั้นมีความหมายจําเพาะมากขึ้น ทําให
คํานั้นมีความหมายแคบเขา และตรงกันขามเมื่อคําในภาษาเฉพาะอาชีพไดนําไปใชในภาษา
ธรรมดา คํานั้นก็จะมีความหมายกวางออก ที่กลาวมานี้เปนส่ิงที่นักอรรถศาสตรสังเกตไดเมื่อเวลา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา แตคําที่ตรงกันขามกับขอสังเกตนี้ก็มีอยู เพียงแตวาที่
เปนตามขอสังเกตนี้มีมากกวา ที่กลาววาคํามีความหมายแคบเขาในภาษาเฉพาะอาชีพและภาษา
เฉพาะกลุมมีเชน 
 ภาษาธรรมดา ขบวน = กระบวน พวกที่จัดเปนแถวเปนแนว ภาษาชาง = ทางขี้ผ้ึงในการ
หลอรูป 
 ภาษาธรรมดา ขากบ = ขาของกบ ภาษานักเลนวาว = ขาของวาวจุฬา 
 ภาษาธรรมดา บวชใหม = พระที่เพิ่งบวช ภาษานักเลงพระ = พระเครื่องที่ทําปลอม 
 เมื่อคําหลุดออกจากแวดวงภาษาเฉพาะอาชีพหรือเฉพาะกลุม ก็จะนําไปใชใน
ความหมายที่กวางกวา 
 ภาษาชางทอง ทองไมรูรอน = ชักสูบเตาไฟเทาไหรก็ยังไมละลาย ภาษาธรรมดา = เฉย
เมย ไมกระตือรือรน ไมสะดุงสะเทือน 
 ภาษาตีไก เย็บตา = สูจนกระทั่งตองเอาเข็มมาเย็บตาที่แตก ภาษาธรรมดา = ตั้งใจสู
เต็มที่ 
 ภาษานักเลนปลากัด ลูกไล = ปลากัดหรือปลาเข็มที่ใชสําหรับใหปลาที่เล้ียงไวไลเพื่อ
ซอมกําลัง ภาษาธรรมดา = คนที่ยอมเปนรองเขาเสมอ๑๘ 

                                                  
๑๘ เรื่องเดียวกัน,  ๒๓๑-๒๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๐

 นอกจากนัน้สตีเฟน อุลลมานน (Stephen Ullmann) เพิม่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของคําจากอ็องตวน เมยเยต (Antoine Meillet) อีก ๓ ลักษณะ ไดแก ๑.สาเหตุทาง
จิตวิทยา ๒.สาเหตุจากคําตางประเทศ ๓.สาเหตุจากการคิดคําสําหรับเรียกสิ่งใหม ซึง่คุณหญิงสุริยา 
รัตนกุล ไดอธบิายเพิ่มเติมดงันี ้
 

 ๑.  สาเหตุทางจิตวิทยา (Psychological causes) 
 ยกตัวอยาง เชน คําที่ทําใหผูฟงผูชมเกิดอารมณขบขันก็นาจะใชติดในภาษา เปนเหตุให
เกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําขึ้นได ... อารมณหวาดกลัวก็เปนอีกอารมณหนึ่งที่คนจําได
ติดใจและหลีกเลี่ยงที่จะไมใชถอยคําที่ทําใหเกิดความหวาดกลัวนั้นกลับขึ้นมาอีก ... รอยประทับ
ในจิตในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็อาจมีความสําคัญทําใหคําบางคําหรือวลีบางวลีเกิดความหมายพิเศษ 
... ส่ิงที่นาสนใจวาจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา คือ คําตองหาม (Taboo words) 
คําที่เปนคํารายแรงตางๆ เชน ชื่อปศาจ ชื่อซาตาน ชื่อโรคที่รายแรง ชื่อสัตวราย ตลอดจนคําหยาบ
ที่เกี่ยวกับเพศและเกี่ยวกับการขับถายส่ิงสกปรกจากรางกายถูกหามกลาว เพื่อแทนที่ส่ิงเหลานั้น 
ผูคนในสังคมก็คิดส่ิงอื่นขึ้นมาแทน คําที่คิดขึ้นมาแทนนี้พอใชนานๆ เขามคีวามหมายหยาบก็ทิ้งไป
เสียอีก เปนอยางนี้อยูเร่ือยๆ คําดีๆ ที่เคยมีความหมายดีพอถูกนําไปใชแทนคําตองหาม ไมนานก็
กลายเปนคําความหมายเลว ... สังคมมีความเขมงวดในเรื่องคําตองหาม (Taboo words) ไม
เทากันในแตละสมัย บางสมัยก็เครงครัดมาก เชน ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียใน
ประเทศอังกฤษ ผูคนไมกลาวถึงอวัยวะในรางกายกันเลย ... เมื่อจําเปนจะตองกลาว คําวา legs ก็
กลาววา limbs แทน เมื่อจะกลาววา เมื่อยตองการพักขา ก็กลาววา ตองการพักรางกายแทน 
ส่ิงของที่เนื่องดวยรางกาย เชน เส้ือชั้นใน ตะขอติดเสื้อ กระดุม ก็กลายเปนเรื่องที่ไมพูดถึงไปหมด 
... คําที่มีความหมายไมดีทั้งหลายมักจะไมไดรับการพูดถึงโดยตรง แตนําคําอื่นมาเรียกแทน และก็
มักจะเลือกคําใหมซึ่งเปนคําที่มาจากภาษาของเด็กหรือทําใหมีเสียงคลายภาษาของเด็ก โดยการ
ทําใหเปนคําส้ันๆ หรือออกเสียงวรรณยุกตตรีหรือจัตวา เพื่อจะเคลือบใหฟงดูนารักนาเอ็นดู ให
ปกปดความหมายจริงที่เลวรายเสีย การขโมย เรียกเสียใหมวา การจิ๊ก การยิบ การแฮ็บ การลวง
เอาไปฆา เรียกใหมวา การอุม การที่คําเกิดใหมที่มาแทนที่คําที่มีความหมายรายแรงมีลักษณะเปน
คําส้ันๆ นี้ ก็ไมใชเพราะสาเหตุจะเลียนภาษาของเด็กไปเสยีหมด บางคําก็เปนเพราะพาดหัวของ
หนังสือพิมพซึ่งใชตัวหนังสือตัวโตในเนื้อที่จํากัด จึงจําเปนอยูเองตองคิดคําใหส้ันและใชคํายอ
แทนที่จะพูดใหเต็ม 
 ๒.  คําตางประเทศมาเปนสาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในภาษา 
 เราไมทราบวาในสมัยโบราณจริงๆ นั้น ชาวประเทศกอล (ชาวฝรั่งเศสโบราณ) ชาวละติน 
(ชนชาติที่ตอมาต้ังประเทศอิตาลี) ชาวเสปน ชาวเยอรมัน ชาวฮังกาเรียน ฯลฯ เรียกกลุมดาวหมี
ใหญและกลุมดาวหมีนอยวาอยางไร เคยเห็นวากลุมดาวทั้งสองนี้มีรูปรางการจัดกลุมเปนรูปหมี
หรือไมก็ไมทราบ แตปจจุบันนี้ประเทศในทวีปยุโรปตะวันตกที่ไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมกรีกพา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๑

กันเห็นกลุมดาวทั้งสองกลุมนี้เปนรูปหมีใหญและหมีนอยไปหมด เพราะการขอยืมชนิดการยืมโดย
แปลยกศัพท (Loan translation) มาจากภาษากรีก ภาษากรีกคําวาหมีตัวเมียวา apktos ภาษา
ฝร่ังเศสคําวาหมีวา ourse ภาษาอิตาเลียนคําวาหมีวา orsa ภาษาเสปนคําวาหมีวา osa 
ภาษาเยอรมันคําวาหมีวา bar ภาษาฮังกาเรียนคําวาหมีวา medve และในแตละประเทศที่กลาว
นามมาใชคําดังกลาวเปนชื่อของกลุมดาวหมี จึงทําใหดูเหมือนวาคนในประเทศตางๆ เหลานั้นเห็น
กลุมดาวทั้งสองนี้ในทองฟาเปนรูปเดียวกันไปหมด คือ เปนรูปหมี ความจริงแลวถาไมมีการขอยืม
ทางภาษาและวฒันธรรม คนที่อยูในแตละดินแดนที่หางไกลกันไมมีความจําเปนที่จะตองมองเห็น
ส่ิงของเปนส่ิงเดียวกัน 
 ๓.  การคิดคําใหมสําหรับเรียกสิ่งใหม 
 เมื่อเกิดมีการประดิษฐคิดคนส่ิงใหมหรือแนวความคิดใหมขึ้นมาในวัฒนธรรมหนึ่ง ก็ยอม
มีความจําเปนที่จะตองหาชื่อเรียกสิ่งของนั้นหรือเรียกแนวความคิดนั้น ความจําเปนนี้อาจจะทําให
เกิดมีการเปลี่ยนแปลงความหมายเกิดขึ้นได เพราะในกรณีเกิดความจําเปนตองคิดคําใหมนี้ คน
มักจะมีทางออกอยูสามทาง คือ 
  ๓.๑  เปล่ียนแปลงความหมายของคําที่มีอยูแลวในภาษาใหมีความหมาย
หมายถึงส่ิงใหมที่ตนตองการคิดชื่อให ตัวอยางเรื่องปากกา เปนตัวอยางของการใชความหมาย
ของคําที่มีอยูแลวในภาษาใหหมายถึงส่ิงใหมที่ตนตองการคิดชื่อให ความหมายของคําที่มีอยูเดิม
จึงเลือนหายไป ในปจจุบันนี้เมื่อกลาว คําวา ปากกา คนธรรมดาที่ไมใชนักอรรถศาสตรภาคประวัติ 
(Historical semanticist) จะไมนึกถึงปากของกา ... คําเดิมจึงมีผูนํามาใชใหมีความหมายใหมตาม
ความตองการที่เกิดขึ้นใหมเพื่อใหมีคําเรียกสิ่งใหมในภาษา คําเดิมจึงมีความหมายเปลี่ยนไป สวน
ความหมายเดิมจะหดหายไปโดยสิ้นเชิงหรือไม ตองพิจารณาเปนกรณีๆ ไป 
  ๓.๒  การนําคําที่มีอยูแลวในภาษามาประสมกันขึ้นใหมีความหมายใหม หรือ
นําเอาศัพทเดิมที่มีอยูในภาษามาประดิษฐตกแตงเสียใหมตามระเบียบวิธีไวยากรณของภาษานัน้ 
เมื่อไดคําใหมขึ้นมาแลวก็กําหนดใหมีความหมายที่ตองการ ตูเย็นเปนเครื่องใชในบานที่เพิ่ง
ประดิษฐขึ้นมาในศตวรรษที่แลวนี่เอง ในภาษาอังกฤษจึงใชรากศัพทที่เปนคํากริยาในภาษาละติน 
refrigerare มาใช ซึ่งแปลวา เก็บรักษาความเย็นไว โดยมาใชในรูป refrigerate แลวเติมปจจัย  
–ator ซึ่งทําใหคํากริยากลายเปนคํานาม สวนภาษาไทยซึ่งไมใชวิภัตติปจจัยและนิยมประสมคํา จึง
นําคําวา ตู มาประสมกับ คําวา เย็น ไดคําใหม ตูเย็น ซึ่งมีความหมายใหมตามที่ตองการ ชื่อส่ิงของ
ที่ประดิษฐขึ้นใหมมักจะเปนการนําคําเกาในภาษามาเติมวิภัตติปจจัย ถาเปนภาษาที่นิยมการเติม
วิภัตติปจจัย และนําคํามาประสมกันใหมีความหมายใหม ถาเปนภาษาที่มีรูปภาษาเปน
ภาษาคําโดด เชน ภาษาไทย 
  ๓.๓  การขอยืมคําภาษาอื่นมาใช๑๙ 

                                                  
๑๙ เรื่องเดียวกัน,  ๒๓๗-๒๔๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๒

 จากแนวคิดเกีย่วกับสาเหตุของการเปลีย่นแปลงความหมายของคาํของนกัภาษาทานตางๆ 
สามารถสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําไดดังนี ้
 ๑.  สาเหตุภายในภาษา 
  ๑.๑  การใชคาํรวมกนั  การที่คําสองคาํเกดิรวมกัน (Collocation) อยูเสมอ ทาํใหคํา
หนึง่ดูดซึมความหมายของคําที่เกิดรวมดวยมารวมไว ตอมาคําดังกลาวสามารถใชเดี่ยวๆ ไดโดยมี
ความหมายแทนอกีคําหนึง่ไดเลย เชน คําวา passus ในภาษาละตินแปลวา กาว ตอมาถูกนาํมาใชคู
กับ ne ในประโยคปฏิเสธในภาษาฝรั่งเศสเปน ne___pas แปลวา ไมเลยสักกาวเดียว เมื่อเวลาผานไป
คําวา pas มีความหมายปฏิเสธ โดยไมตองมีคําวา ne ชวย ทาํใหความหมายของคําวา pas เปลี่ยน 
แปลงไป คําสองคําที่ใชคูกันอยูเสมอในภาษาไทย เชน คาํวา หนทาง แตเดิมคําวา หน มีความหมายวา
ทาง แตเมื่อใชกับคําวา ทาง เปนคําซอนแลว ปจจุบนัไมมผูีใชคําวา หน เพียงคําเดียวในความหมายวา
ทาง 
  ๑.๒  ความเปรียบ ของสองอยางที่มีความคลายคลึงกนัในทางใดทางหนึ่ง บางครั้งใช
คําเรียกสิ่งหนึง่ไปเรียกสิ่งที่เห็นวาคลายคลึงกนั เชน ลูกระเบิดมือมีรูปรางลักษณะคลายคลึงกับลูก
นอยหนา จงึใชคําวา นอยหนา เรียกลกูระเบิดมือ ทาํใหความหมายของคําวานอยหนากวางขึ้นกวาเดิม 
  ๑.๓  คําหลายความหมาย (Polyseme) ความหมายหลายความหมายบางคําก็เกีย่ว
เนื่องกัน บางคําก็แตกตางกนัมาก เชน คาํวา ดาว มีสองความหมาย คอื ดวงดาวบนทองฟาและนกั 
แสดง แตคําวา ดาว ในความหมายที่สองนิยมใชในรูปของคําวา ดารา ทาํใหความหมายของคาํวา 
ดาราลดลง คอื ปจจุบันไมมผูนิยมเรียกดวงดาวบนทองฟาวา ดารา แตนําคําวา ดารา ไปใชหมายถึง 
นักแสดงเพียงความหมายเดยีว ทําใหคําวาดารามีความหมายแคบลง 
 ๒.  สาเหตุภายนอกภาษา 
  ๒.๑  ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการ 
   ๒.๑.๑  วัตถุส่ิงของ ส่ิงของซึง่เคยมีรูปรางและคุณสมบัติอยางหนึง่ แตเมื่อ
เวลาผานไปความกาวหนาทางวทิยาการทําใหของสิ่งนัน้มีรูปรางและคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป ถาของ
ส่ิงนัน้ยงัคงใชคําเรียกชื่อเชนเดิมอยู ก็ถือวามกีารเปลี่ยนแปลงความหมายของคําเกิดขึ้นแลว เชน คาํ
วา pen ในภาษาอังกฤษ มาจากรากศัพทในภาษาละติน *pet- แปลวา บิน ซึง่สัมพันธกับปากกาใน
สมัยแรกที่ใชขนนกมาตัดแกนกลางใหแหลมเพื่อจุมน้ําหมึกใชเขียนหนงัสือ แตความกาวหนาทางวทิยา 
การทาํใหปากกาเปลี่ยนแปลงรูปแบบไป ทําใหคําวา pen ไมมีลักษณะใดเกี่ยวของกับขนนกอกี ทําให
ความหมายเดมิของคําวา pen เปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๓

   ๒.๑.๒  ความคิด เมื่อเวลาผานไปความกาวหนาทางวทิยาการทําใหความคิด
ที่มีตอส่ิงตางๆ เปลี่ยนแปลงไป เชน ความรูทางวทิยาศาสตรที่กาวหนาไป ทําใหความคิดทีม่ีตอบางสิง่
บางอยางเปลีย่นแปลงไป คาํศัพทบางคํายังคงเปนคําเดิมอยู แตความคิดเกี่ยวกับคํานัน้ไดเปลี่ยน 
แปลงไปแลว เชน คําวา ไฟฟา แตเดิมเขาใจวาหมายถงึ ไฟที่ไดจากฟา แตปจจุบันความกาวหนาทาง
วิทยาการทาํใหไมไดเขาใจอยางนัน้แลว 
  ๒.๒  สาเหตุทางสงัคม 
   ๒.๒.๑  การยมืคําระหวางกลุมสังคม เมื่อกลุมบุคคลเฉพาะอาชีพหรอืเฉพาะ
กลุมรับคําจากภาษาธรรมดาไปใช มักใชใหคํานั้นมีความหมายเฉพาะขึ้น ทาํใหคาํนัน้มีความหมาย
แคบเขา แตเมื่อคําในภาษาเฉพาะอาชีพถกูนําไปใชในภาษาธรรมดา คํานัน้จะมีความหมายกวางออก 
เชน คาํวา บวชใหม ในภาษาธรรมดาหมายถึง พระที่เพิ่งบวช สวนในภาษานักเลงพระซึ่งเปนภาษา
เฉพาะกลุมหมายถงึ พระเครื่องที่ทาํปลอม คําวา ทองไมรูรอน ในภาษาชางทองซึง่เปนภาษาเฉพาะ
อาชีพหมายถงึ ทองที่ชักสูบเตาไฟเทาไหรก็ยังไมละลาย สวนในภาษาธรรมดาหมายถึง ความเฉยเมย
ไมกระตือรือรน ไมสะดุงสะเทือน ทาํใหคํามีความหมายกวางออก 
   ๒.๒.๒  การใชคําตามกลุมสังคมบางกลุม คานิยมของชนชั้นสงูเปนแบบ 
อยางแกชนชัน้อื่นๆ ในสังคม รวมทั้งการใชคําดวย เมื่อมีการใชคําใหมๆ ตามชนชั้นสูง ทําใหคําทีม่ีอยู
แตเดิมตองเปลี่ยนความหมายไป เชน ในประเทศอังกฤษชวงหลงัสงครามนอรมนั พวกนอรมนัที่พดู
ภาษาฝรั่งเศสกลายเปนชนชัน้สูงของสงัคม คํายืมจากภาษาฝรั่งเศสจงึเปนทีน่ิยมไปดวย เชน คํายมื
ภาษาฝรั่งเศสคําวา autumn แปลวา ฤดูใบไมรวง เขามาแทนที่คําที่หมายถงึฤดูใบไมรวงทีม่ีมาแตเดิม
คือคําวา harvest ทําใหคําวา harvest เปลี่ยนความหมายไปหมายถึงการเก็บเกี่ยวที่กระทําในชวงฤดู
ใบไมรวงแทน 
  ๒.๓  สาเหตุทางจิตวทิยา คาํตองหาม (Taboo words) คําที่ผูใชภาษาเกิดความรูสึก
วาไมสุภาพ ไมสมควรใช เชน คําที่เกีย่วกบัศาสนา ชื่อปศาจ ชื่อซาตาน ชื่อสัตวราย ชื่อโรคที่รายแรง
เร่ืองนากลัวทีอ่าจนาํความโชคราย การกระทําและสิง่ของทีน่ารังเกียจ ตลอดจนคําหยาบที่เกียวกับเพศ
เปนคําตองหามที่ควรหลีกเลีย่งไมใชและใชคําอ่ืนแทนเพื่อส่ือความหมายอยางเดียวกันนัน้ เรียกวา 
การใชคําร่ืนหู (Euphemism) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความหมายแกคําใหมทีน่ํามาใชแทน คือ คํา
ใหมตองมีความหมายรวมถงึสิ่งที่คําตองหามอางถงึ ทําใหคําที่นาํมาใชแทนมีความหมายกวางขึ้น เชน 
ในประเทศองักฤษ สมัยสมเด็จพระราชินนีาถวิตอเรีย ผูคนไมกลาวถงึอวัยวะในรางกายกนัเลย คําวา 
leg เปนคําตองหามและไมควรใชตอหนาสตรี ถาจะพูดถงึขาแมแตขาโตะก็ตองใชคําวา limb ในภาษา 
ไทยคําวา สลัม มีความหมายในทางลบ จงึใชคําวา ชมุชนแออัดแทนคาํวา สลัม อาจนับไดวาคําวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๔

สลัมเปนคําตองหาม (Taboo wards) แมจะไมส่ือความหมายที่รุนแรงก็ตาม สวนคาํวาชุมชนแออดั 
เปนคําร่ืนห ู(Euphemism) 
  
๒.  ลกัษณะของการเปลีย่นแปลงความหมายของคํา 
 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํามีผูแบงออกเปนประเภทตางๆ หลายลักษณะ 
ดังนี ้
 พระยาอนุมานราชธน เรียกการเปลี่ยนแปลงความหมายวา การกลายความหมาย โดยแบง
ลักษณะการกลายความหมายของคําออกเปน ๓ ประเภท ไดแก 
 

๑.  ความหมายแคบเขา ความหมายของคําจะมีลักษณะแคบเขา คือผูใชนําเอาคํามี
ความหมายรวมหลายชนิดไปใชใหมีแกชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ เมื่อใชคํานั้นในความหมายที่
แคบอยูบอยๆ และผูฟงก็เขาใจเปนอยางนั้นดวย ในที่สุดคํานั้นก็เสียความหมายอื่นหมด คงเหลือ
แตความหมายที่แคบความหมายเดียว ลางคํามีความหมายไมใชแคบเขาเทานั้น ยังมีกล่ินอายแหง
ความหมายไปในทางดีก็มี ไปในทางเลวก็มี คําที่เปนไปในทางดีเรียกในภาษาอังกฤษวา Elevation 
of words คือการยกใหสูงขึ้นของคํา คําที่เปนไปในทางเลวเรียกในภาษาอังกฤษวา Degeneration 
of words คือความตกต่ําของคํา คําอีกพวกหนึ่งซึ่งมักมีความหมายแคบ คือคําที่เขารวมเปนคํา
ผสม 

๒.  ความหมายกวางออก คําที่มีความหมายกวางออก คือคําที่มีความหมายเฉพาะอยาง 
ซึ่งนําเอาไปใชหมายถึงส่ิงอื่นที่มีลักษณะลางอยางคลายคลึงกัน 

๓.  ความหมายยายที่ ตามปรกติเราถือวาคําทุกๆ คํายอมมีความหมายทั่วไปเปนกลาง
ใจดําของเปาเทากับเปนความหมายกลาง สวนความหมายที่ใชไมตรงกลางใจดําเทากับเปน
ความหมายอยูรอบบริเวณกลางใจดําใกลบางหางบางเปนความหมายขางเคียง ตามปรกติเรา
เขาใจหรือถือเอาความหมายกลาง เวนแตจะมีเหตุอื่นที่หอมลอมคํานั้นอยูใหเปล่ียนความคิดเปน
เขาใจหรือถือเอาความหมายขางเคียง ความหมายที่ยายจากความหมายกลางไปเปนความหมาย
ขางเคียง ถาความหมายกลางยังใชกันอยูเปนปรกติ ก็เปนความหมายกวางออก ถาความหมาย
กลางยังคงใชอยูแตไมไดใชกันเปนปรกติ คงใชแตในลักษณะเปนความหมายเฉพาะ สวน
ความหมายที่ใชกันอยูเปนปรกติ คือความหมายขางเคียง ก็ถือไดวาคํานั้นมีความหมายยายที่ ถา
ความหมายเดิมของคํานั้นไมมีเหลืออยูเลย คงใชกันแตความหมายขางเคียงเปนปรกติ อยางนี้เห็น
ไดงายกวาอยางแรกวาเปนความหมายยายที่ สวนอยางแรกลางคําก็มีลักษณะอยูขามเสน คือใช

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๕

กันอยูตามปรกติทั้งความหมายเดิมและความหมายขางเคียง ถาเปนเชนนี้ก็จะตองอาศัยความ
คิดเห็นวาน้ําหนักควรจะเปนความหมายกวางออกหรือความหมายยายที่๒๐ 

 
 ปราณี กุลละวณิชย แบงลกัษณะการเปลีย่นแปลงความหมายของคาํออกเปน ๔ ประเภท 
ไดแก 
 

๑.  ความหมายกวางขึ้น (Widening) การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบนี้ทําใหคํามี
ความหมายกวางออกไปจากเดิม 

๒.  ความหมายแคบลง (Narrowing) การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบนี้เปนไปใน
ทางตรงขามกับชนิดแรกก็คือ ความหมายลดขอบเขตลง 

๓.  ความหมายสอไปในทางดีขึ้น (Amelioration) การเปลี่ยนแปลงความหมายชนิดนี้มี
ลักษณะดังนี้คือ ความหมายเดิมของคํามีความหมายธรรมดาหรือความหมายสอไปในทางลบ แต
ตอมาความหมายกลับเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น 

๔.  ความหมายสอไปในทางลบ (Pejoration) การเปลี่ยนแปลงของความหมายเชนนี้
เปนไปในทางตรงขามกับขอ ๓ คือ ความหมายเดิมธรรมดาหรือดี แตกลับเปล่ียนไปมีความหมาย
ในทางลบ๒๑ 

 
 น้ําทิพย ภิงคารวัฒน แบงลักษณะการเปลีย่นแปลงความหมายของคาํออกเปน ๖ ประเภท 
ไดแก 
 

๑.  ความหมายของคํากวางขึ้น (Generalization, Broadening) คําอาจมีความหมาย
ขยายกวางขึ้นกวาเดิม กลาวคือ คําอาจเคยหมายถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ ตอมาเมื่อเนื้อความที่
ระบุเฉพาะนั้นถูกละออกไป คําจึงมีความหมายที่กวางขึ้น 

๒.  ความหมายของคําแคบลง (Restriction, Narrowing, Specialization) คําอาจมี
ความหมายแคบลงกวาเดิม กลาวคือคําอาจเคยมีความหมายกวางๆ โดยทั่วไปอยู แตในเวลา
ตอมาเมื่อมีเนื้อความระบุเฉพาะเพิ่มขึ้น ความหมายของคําจึงหดแคบลงกวาเดิม 

                                                  
๒๐ พระยาอนุมานราชธน,  นิรุกติศาสตร  (กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๓๒),  ๑๕๐-๑๕๗. 
๒๑ ปราณ ีกุลละวณิชย,  “หนวยที่ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงของภาษา,”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย ๓,  พิมพครัง้ที่ ๙,  

๔๓๐-๔๓๑. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๖

๓.  ความหมายของคําดีขึ้น (Regeneration, Amelioration) คําอาจเปลี่ยนแปลงไปมี
ความหมายที่ดีขึ้นกวาเดิม นอกจากนี้หากความหมายดานลบที่มีมาแตเดิมของคําลดความเขมขน
ลง ก็อาจถือไดวาคํามีความหมายพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นได 

๔.  ความหมายของคําเสื่อมลง (Degeneration, Pejoration) คําอาจเปลี่ยนแปลงไปมี
ความหมายที่เส่ือมลงจากเดิม ความหมายของคําที่เส่ือมลงจากเดิมนี้ มักสืบเนื่องมาจากทัศนคติ
ทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป 

๕.  ความหมายของคําขยับเคลื่อนยาย (Shift) คําคําหนึ่งอาจจะมีความหมายขยับ
เคลื่อนยายไปจากเดิม เชน เดิมเคยหมายถึงของสิ่งหนึ่ง แตดวยบริบทที่กํากวม ผูใชภาษาอาจ
เขาใจวาคํามีความหมายถึงของอีกส่ิงหนึ่งที่มีการใชรวมอยูในบริบทเดียวกัน และเมื่อมีการใชคํานี้
ในความหมายใหมกันอยางแพรหลาย ในทายที่สุดคําจึงขยับเคล่ือนยายไปจากความหมายเดิม 
กลายเปนคําที่ใชเรียกของอีกส่ิงหนึ่งไป 

๖.  ความหมายของคําเพิ่มขึ้นจากการอุปมา การอุปมา (Metaphor) เกิดจากการที่ผูใช
ภาษาสังเกตเห็นวาของสิ่งหนึ่งมีลักษณะบางประการที่คลายคลึงกับของอีกส่ิงหนึ่ง จึงมีการใชคํา
เรียกของสิ่งหนึ่งแทนของที่มีลักษณะคลายกันนั้น หากการอุปมาใดเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลาย จนกระทั่งคําอุปมากลายเปนชื่อเรียกของสิ่งนั้นไปแลว ก็จะถือไดวาเปนการเพิ่ม
ความหมายใหแกคํา เพราะคําๆ นั้นจะมีทั้งความหมายเดิมซึ่งเปนคําเรียกขานของที่เปนตนแบบ 
และความหมายใหมซึ่งเปนคําเรียกขานสิ่งของที่ถูกอุปมาเขากับของตนแบบนั้น ในบางครั้งก็มีการ
อุปมาเปรียบเทียบส่ิงที่เปนนามธรรมเขากับส่ิงที่เปนรูปธรรม เพื่อใหมีความกระจางชัดเจนเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งถือวาทําใหคํามีความหมายใหมในเชิงนามธรรมเพิ่มเติมขึ้นมา๒๒ 

 
 คุณหญิงสุริยา รัตนกุล แบงลักษณะทีเ่หน็ไดชัดที่สุดจากการเปลีย่นแปลงความหมายของคํา
ออกเปน ๔ ประเภท ไดแก 
 
  ๑.  ความหมายแคบเขา (Restriction of meaning) 
  ๒.  ความหมายกวางออก (Extension of meaning) 
  ๓.  ความหมายเลวลง (Pejorative development) 
  ๔.  ความหมายดีขึ้น (Ameliorative development)๒๓ 
 

                                                  
๒๒ นํ้าทิพย ภิงคารวัฒน,  การเปลีย่นแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผานกาลเวลา,  ๑๖๒-๑๖๙. 
๒๓ คุณหญิงสุรยิา รตันกุล,  อรรถศาสตรเบือ้งตน,  ๒๘๓-๒๙๒. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๗

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยแบงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําออกเปน ๓ 
ประเภท คือ ความหมายแคบเขา ความหมายกวางออก และความหมายยายที่ สวนความหมายเสือ่ม
ลงและความหมายดีข้ึน ผูวิจยัจะจัดรวมอยูในลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมาย ๓ ประเภทขางตน 
เชน ความหมายแคบเขาทีม่คีวามหมายเสือ่มลง ความหมายแคบเขาทีม่ีความหมายดีข้ึน ความหมาย
กวางออกที่มคีวามหมายเสือ่มลง ความหมายกวางออกที่มีความหมายดีข้ึน ความหมายยายทีท่ี่มี
ความหมายเสือ่มลง ความหมายยายทีท่ี่มคีวามหมายดข้ึีน เปนตน สวนความหมายจากการอุปมา 
ผูวิจัยจัดไวในลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายประเภทความหมายกวางออก 
 ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําทัง้ ๓ ประเภท สรุปไดดังนี ้
 ๑.  คําที่มีความหมายแคบเขา ไดแก คําทีเ่ดิมเคยมีหลายความหมาย ตอมาเปลี่ยนไปมี
ความหมายลดลง หรือคําที่เดิมเคยมีความหมายกวาง ตอมาเปลี่ยนไปมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น 
 ๒.  คาํทีม่ีความหมายกวางออก ไดแก คําที่เดิมเคยมีความหมายเดียว ตอมาเปลี่ยนไปมี
ความหมายเพิม่ข้ึน หรือคําทีเ่ดิมเคยมีความหมายเฉพาะเจาะจง ตอมาเปลี่ยนไปมีความหมายกวาง
ออก 
 ๓.  คาํทีม่ีความหมายยายที่ ไดแก คําที่เดมิเคยมีความหมายอยางหนึ่ง ตอมาเปลีย่นไปมี
ความหมายเปนอยางอื่น 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํามทีั้งที่เกิดจากการใชภาษาและปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอ
ภาษา สาเหตุที่เกิดจากการใชภาษา เชน การใชคํารวมกัน การนําคําไปใชเรียกสิ่งอืน่ที่มีลักษณะ
คลายคลึงกนั และคําที่มหีลายความหมาย เปนตน สวนสาเหตุที่เกิดจากปจจัยอื่นที่มีอิทธิพลตอภาษา 
เชน ความเจริญกาวหนาทางวทิยาการ การยืมคําของสังคมอื่นมาใช และการใชภาษาเพื่อความสุภาพ 
เปนตน จากสาเหตุตางๆ เหลานี ้ทาํใหเกดิการเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา ๓ ลักษณะ คือ การ
เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวาง
ออก และการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ ซึง่ผูวจิยัจะศึกษาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสอือักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยเปรียบเทยีบกับ
ความหมายของคําในปจจุบนั ซึง่พิจารณาตามความหมายในพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๔๒ โดยแยกคําและจัดกลุมตามลกัษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของแตละคํา เพื่อทาํใหเหน็
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในภาษาไทยที่ชัดเจนตอไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ ๓ 
วิเคราะหคําในหนังสืออักขราภธิานศรบัทที่มีความหมายแคบเขา 

 
 คําที่มีความหมายแคบเขา คือ คําที่เดิมเคยมีมากกวาหนึง่ความหมาย ตอมาเปลีย่นไปมี
ความหมายลดลง หรือคําที่เดิมเคยมีความหมายกวาง ตอมาเปลี่ยนไปมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น 
จากการศึกษาคําที่มกีารเปลีย่นแปลงความหมายในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบความหมายแคบเขา 
พบวาสามารถแบงคําไดตามลักษณะขางตน คือ คาํในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีมากกวาหนึง่
ความหมาย แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลอืเพียง
ความหมายเดยีว และคาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายกวาง แตคําในพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้ โดยแตละลักษณะสามารถแบงไดดังนี ้
 
๑.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทม ี๒ ความหมาย แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบณัฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลือเพียงความหมายเดียว 
 ๑.๑  ความหมาย ๒ ความหมายสัมพันธกัน 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมี ๒ ความหมาย ซึง่ความหมายทั้งสองสัมพนัธกัน คือ มี
ลักษณะทางความหมายบางประการรวมกัน 
  ๑.๑.๑  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับท ความหมายแรกใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรม 
ความหมายที ่๒ เปนความหมายเปรียบเทยีบใชกับส่ิงที่เปนนามธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลือเพียงความหมายใดความหมายหนึ่ง 
 
คดโกง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คดโกง,  คืออาการสิง่ของทีไ่มซื่อ, ไมตรงนั้นเอง, 
เหมือนไมที่โกงไปโกงมา, ฤาคนโกงโกหกตอแหล
นั้น. 

คดโกง  ก. ประพฤตทิุจริต, ไมซื่อตรง. 

 คําวา “คดโกง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือส่ิงของทีม่ีลักษณะไมตรง และมีความหมาย
เปรียบเทยีบใชกับส่ิงที่เปนนามธรรมคือลักษณะของคนที่ไมซื่อตรง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 

๒๘ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๒๙

พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงใชกับส่ิงที่เปนนามธรรมหมายถงึประพฤตทิุจริตหรือไมซื่อตรงเพียง
ความหมายเดยีว 
 
เมิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เมิน,  คือทาํหนาไมใหตรงไมแลดู, บางทเีมินดวย
ใจคือทําเพิกเฉยทัง้ตาทัง้ใจ. 

เมิน  ก. เบือนหนาหน,ี ไมยอมดู, ไมยอมแล. 

 คําวา “เมิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือการทาํกิริยาหันหนาไมแลดู และมี
ความหมายเปรียบเทียบใชกบัส่ิงที่เปนนามธรรมคือการเพิกเฉยดวยใจ สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรมหมายถึงเบือนหนาหน ีไมยอมดู 
หรือไมยอมแลเทานัน้ 
 
  ๑.๑.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับท ความหมายแรกมีความหมายตรงตาม
ความหมายของคํา ๒ คําเรยีงกนั ความหมายที่ ๒ เปนความหมายเปรียบเทียบใชกบัส่ิงที่เปน
นามธรรม แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลือความหมายที่ 
๒ เพยีงความหมายเดียว 
 
ชักนํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชักนํา,  คืออาการที่ชกัเอามอืแลวนําไปนัน้, อนึง่
ใชเปนความเปรียบเหมือนอยางพูดนาํไปเปนตน. 

ชักนํา  ก. เกลี้ยกลอมหรือโนมนาํใหเหน็คลอย 
ตาม. 

 คําวา “ชักนํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันคืออาการที่ชักเอามือแลว
นําไป และมีความหมายเปรยีบเทยีบใชกับส่ิงที่เปนนามธรรมคือลักษณะของการพูดใหเหน็คลอยตาม 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงใชกับส่ิงที่เปนนามธรรมหมายถึง
เกลี้ยกลอมหรือโนมนําใหเหน็คลอยตามเพียงความหมายเดียว 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๐

  ๑.๑.๓  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมี ๒ ความหมาย ซึ่งหมายถงึสองสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงหรือสัมพนัธกนั แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
ลดลงเหลือเพยีงความหมายเดียว 
 
ขาตะไกร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาตะไกร,  วาสิ่งคือขาตะไกร, เหล็กที่เขาทาํ
สําหรับหนิบหมากนั้น, อยางหนึ่งอาการทีก่ระดูก
คางคนก็เรียกขาตะไกร. 

ขาตะไกร  น. ขากรรไกร. 
ขากรรไกร  น. กระดูกตนคางที่อาขึ้นอาลง มี
ลักษณะอยางกรรไกร, ขากรรไตร หรือ ขาตะไกร 
ก็วา. 

 คําวา “ขาตะไกร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายหมายถงึสองสิ่งที่มีลักษณะคลายคลงึกนัคือกรรไกรเหล็กสําหรับหนีบ
หมาก และกระดูกคาง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงหมายถงึ
กระดูกตนคางที่อาขึ้นอาลง มีลักษณะอยางกรรไกรเพียงความหมายเดยีว 
 
ขิงแหง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขิงแหง,  ขิงอยางหนึ่งเอามาแตปา, หวัมนัแหงมา
แตเดิม, ฤาขงิสดเอามาตากแดดไหแหง. 

ขิงแหง  น. ขิงชนิดหนึง่ที่ตากแหง ใชเปนเครื่อง
ยาไทย. 

 คําวา “ขิงแหง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายหมายถงึสองสิ่งที่มีลักษณะคลายคลงึกนัคือขิงชนดิหนึง่มีหวัแหง และ
ขิงสดที่นาํมาตากแหง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงหมายถงึขิง
ที่นาํมาตากแหงเพื่อใชเปนเครื่องยาไทยเพียงความหมายเดียว 
 
แควก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แควก,  กวาง, คืออาการที่รูทั้งปวงที่มนัฉกีกวาง
ออกไปนั้น, อนึ่งเปนเสยีงเหมือนอยางเสยีงฉีกผา
เปนตน. 

แควก  ว. เสียงดังอยางเสยีงผาขาด. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๑

 คําวา “แควก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายหมายถงึสองสิ่งที่มีลักษณะสัมพนัธกันคือรูที่ฉีกกวางออกไป และเสียง
ดังอยางเสียงฉีกผา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงหมายถงึเสียง
ดังอยางเสียงผาขาดเพยีงความหมายเดียว 
 
แงะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แงะ,  คือการที่คัดขึ้นหนอยหนึง่, ฤาแวะออก
หนอยหนึ่ง, เหมือนคนคัดหวัเรือใหแวะออกนัน้. 

แงะ  ก. งัดใหเผยอขึ้น. 

 คําวา “แงะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายหมายถงึสองสิ่งที่มีลักษณะคลายคลงึกนัคือคัดขึ้นไปดานบน และคัด
ใหออกไปดานขาง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายลดลงหมายถงึงดัให
เผยอขึ้นเพียงความหมายเดยีว 
 
ปลัก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปลัก,  คือเปอน, คนลงที่มโีคลนเหลวตัวเปอน
โคลนวาปลักโคลน. อยางหนึ่งที่มีโคลนเหลว 
เปนแองควายมันนอนเขาวาที่ปลักควาย. 

ปลัก  น. แองที่เปนโคลนเลน เชน ปลักควาย. 

 คําวา “ปลัก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายหมายถงึสองสิ่งที่มีลักษณะสัมพนัธกันคือเปอน และที่ซึง่มีโคลนเหลว
เปนแอง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงหมายถงึแองที่เปนโคลน
เลนเพียงความหมายเดียว 
 
 ๑.๒  ความหมาย ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมี ๒ ความหมาย ซึง่ความหมายทั้งสองไมสัมพนัธกนั คือ ไมมี
ลักษณะทางความหมายประการใดประการหนึง่รวมกัน 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๒

 
ครั่น 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ครั่น,  คือคนกระทาํเสียงใหโอดครวญ, ฤาคนที่ไม
สบายใหตงึตัวเหมือนไขจับนัน้. 

ครั่น ๒  ก. รูสึกตึงเนื้อตึงตัว. 

 คําวา “คร่ัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายซึง่ไมสัมพันธกัน คือ โอดครวญ และรูสึกตึงตัว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงหมายถงึรูสึกตึงเนื้อตึงตัวเพียงความหมายเดียว 
 
ประณต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะนต,  คือประนมมือไหว, เปนคําแผลงสาํรับ
แตงหนงัสือเร่ืองราวที่เพราะนั้น, เขาวาปะนต. 

ประณต  ก. นอมไหว. (ส.). 

 คําวา “ปะนต” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ประณต” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายซึง่ไมสัมพนัธกนั คือ ประนม
มือไหว และแตงหนังสือเร่ืองราวที่เพราะ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายลดลงหมายถงึนอมไหวเพยีงความหมายเดยีว 
 
๒.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายกวาง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น 
 ๒.๑  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบททัว่ไป แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่เฉพาะเจาะจง 
  ๒.๑.๑  ใชตามระดับภาษา 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทไมไดระบุการใชคําวาใชในภาษาระดับใด แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุการใชคําตามระดบัของภาษา โดยขึ้นอยูกับฐานะทาง
สังคมของผูใชภาษา เชน ชนชั้น วัย หรือสถานภาพทางสังคม เปนตน 
  ระดับภาษาทีก่ําหนดตามฐานะทางสงัคมของผูใชภาษา มี ๓ ระดับดังนี ้
  ๑.  ระดับคําสงู ไดแก คําราชาศัพท ใชกับพระเจาแผนดนิ พระบรมวงศานุวงศ และ
พระภิกษุสงฆ คําแสดงความสุภาพ ใชกับบุคคลสามัญทีม่ีฐานะทางสงัคมสูง ไดแก บคุคลซึ่งมีอาชพีที่
มีเกียรติ เชน แพทย ครู ขาราชการชัน้ผูใหญ นักธุรกิจระดับผูบริหาร เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๓

  ๒.  ระดับคําสามัญ ไดแก คาํสุภาพและคาํสามัญที่ใชส่ือสารกันอยูทัว่ไปใน
ชีวิตประจําวัน 
  ๓.  ระดับคําต่ํา ไดแก คําที่ใชในขณะสนทนาลอเลยีนกนัในหมูเพื่อนที่สนทิสนม
คุนเคยหรือใชพูดกับผูทีม่ีฐานะต่ํากวาหรือใชเมื่อตองการดากัน คาํที่จดัอยูในระดับคําต่ํามีหลายชนิด 
บางชนิดใชพดูในหมูเพื่อนฝูงที่สนิทกันหรือใชพูดกับบุคคลในครอบครัวได บางชนิดถือเปนคําหยาบ ไม
ใชส่ือสารกันในกลุมชนทั่วไป แตจะใชในกลุมผูดอยการศึกษาหรือชนช้ันกรรมาชพี ถือเปนคําในระดับ
ต่ําสุดของภาษา๒๔ 
 
ขา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขา,  ความที่เปนคํากลาวอางถงึตัวเอง, เหมือน
อยางเราหฤากูเปนตน. 

ขา ๒  ส. คําใชแทนตัวผูพูด พูดกับผูที่เสมอกัน
อยางเปนกันเองหรือผูใหญพูดกับผูนอย, เปน
สรรพนามบุรุษที ่๑. 

 คําวา “ขา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคํากลาวอางถึงตวัเอง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถงึคําใชแทนตัวผูพูด โดยการใชข้ึนอยูกบัชนช้ันและวยั
ของคูสนทนา คือ ใชพูดกับผูที่เสมอกนัอยางเปนกันเองหรือผูใหญพูดกบัผูนอยเทานัน้ จัดอยูในระดับ
คําต่ํา 
 
ขอบใจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอบใจ,  เปนคํายกยอผูอ่ืนวามีใจอารียรอบ. ขอบใจ  คํากลาวแสดงความรูสึกพอใจในความดี

ที่ผูอ่ืนไดมีตอตน (เปนคําทีผู่ใหญใชแกผูนอย). 
 คําวา “ขอบใจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคํากลาวแสดงความชืน่ชมในความมีน้ําใจของผูอ่ืน สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้หมายถึงคํากลาวแสดง

                                                  
๒๔ วัลยา ชางขวญัยืน,  “ความรูเกี่ยวกับระดับภาษา,”  ใน  ภาษากับการสื่อสาร  (กรุงเทพฯ  :  โครงการตําราและหนังสือ  คณะ

อักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๘),  ๔๒-๔๓. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๔

ความรูสึกพอใจในความดีทีผู่อ่ืนมีตอตน โดยการใชข้ึนอยูกับชนช้ันและวัยของคูสนทนา คือ ผูใหญใช
แกผูนอยเทานัน้ จัดอยูในระดับคําสามัญ 
 
เจาคุณ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจาคุณ,  เปนชื่อคําเรียกทานผูใหญวา, ทาน 
เปนเจาของแหงคุณ. 

เจาคุณ  (ปาก) คําเรียกพระภิกษุที่เปนพระราชา
คณะ. 

 คําวา “เจาคุณ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคําเรียกผูใหญเพื่อแสดงความยกยองหรือนับถอื สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถึงคาํเรียกพระภิกษุที่เปน
พระราชาคณะเทานัน้ จัดอยูในระดับคําสงู 
 
เจาประคณุ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจาประคณุ,  เปนชื่อคาํเรียกทานผูใหญวา, ทาน
เปนเจาประกอปดวยคุณนัน้. 

เจาประคณุ  ส. คําที่ภิกษุสามเณรหรือคฤหัสถใช
เรียกสมเด็จพระราชาคณะ, ใชเต็มวา ทานเจา
ประคุณสมเด็จฯ, เปนสรรพนามบุรุษที ่๒. (เพี้ยน
มาจาก เจาพระคุณ). 

 คําวา “เจาประคุณ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคําเรียกผูใหญเพื่อแสดงความยกยองหรือนับถอื สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถึงคาํที่ภิกษสุามเณรหรือคฤหัสถ
ใชเรียกสมเด็จพระราชาคณะเทานัน้ จัดอยูในระดับคําสงู 
 
ทราบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทราบ,  รู, คือความรูทัว่ตางๆ. ทราบ  ก. รู (ใชในความสุภาพ) เชน ทราบขาว 

ไดรับทราบแลว เรียนมาเพื่อทราบ. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๕

 คําวา “ทราบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวารู สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
เฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถงึรู ใชในความสุภาพเทานัน้ จัดอยูในระดับคําสูง 
 
  ๒.๑.๒  ใชเฉพาะกลุมบุคคล 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทไมไดระบุการใชคําวาใชกบับุคคลกลุมใด แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุการใชคําตามกลุมของบุคคล เชน ผูหญิง เด็ก หรือ
นักบวช เปนตน 
 
คะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คะ,  คําที่คนพูดจารับคํากนั, เหมือนอยางเออนัน้. คะ  ว. คํารับทีผู่หญิงใชอยางเดียวกับ จะ. 
 คําวา “คะ” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “คะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายวาคํารับ สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถงึคํารับ โดยระบุวาใชเฉพาะผูหญิง
เทานัน้ 
 
จ้ําม่ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จ้ําม่ํา,  คืออาการรูปคนอวนโตล่ําสันต่ําเตี้ยมักคัก
อยู, วารูปรางมันจ้ําม่ํา. 

จ้ําม่ํา  ว. คาํประกอบลักษณะอวน ใหรูวาอวน
นารัก (โดยมากใชเฉพาะเดก็). 

 คําวา “จ้ําม่ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนที่มรูีปรางลักษณะอวนเตีย้ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถงึคาํประกอบลักษณะอวน ใหรูวาอวนนารัก 
โดยมากใชเฉพาะเด็กเทานัน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๖

 
ทุศีล 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทุศีล,  ไมมีศลี, ชั่วเปนปรกติ, เปนช่ือคนมิปรกติ
ชั่วฤามีศีลช่ัวนั้น, เชนลวงบญัญัติสิบประการ, มี
ฆาคนฤาขะโมย. 

ทุศีล  ว. ลวงละเมิดศีลหรือวินัย (มักใชแกนักบวช
นักพรต). (ส.; ป. ทุสฺสีล). 

 คําวา “ทุศีล” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมมีศีล สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้หมายถึงลวงละเมิดศีลหรือวินัย มกัใชแกนักบวชนกัพรตเทานั้น 
 
  ๒.๑.๓  ใชในความหมายบางสวนของความหมายเดิม 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายทัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยใชในความหมายบางสวนของความหมาย
ในหนังสืออักขราภิธานศรับท 
 
เขื่อง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขื่อง,  คือส่ิงของทั้งปวงไมสูเล็กนัก, ไมสูใหญนัก, 
เปนของขนาดกลาง, ฤาพานจะเตีบศักนอย. 

เขื่อง ๑  ว. คอนขางใหญ, คอนขางโต. 

 คําวา “เขื่อง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขนาดกลางถึงคอนขางใหญ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยใชในความหมายบางสวนของความหมายเดิม
หมายถงึคอนขางใหญหรือคอนขางโตเทานัน้ 
 
นอกใจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกใจ,  คือมิใชในใจนัน้, เชนเมยีนอกใจผัว, ลูก
นอกใจพอแมนั้น. 

นอกใจ  ว. ไมซื่อตรงตอสามีหรือภรรยาดวยการ
คบชูสูสาว. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๗

 คําวา “นอกใจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมใชในใจ เชน สามนีอกใจภรรยา ลูกนอกใจพอแม สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้ โดยใชในความหมาย
บางสวนของความหมายเดิมหมายถงึไมซื่อตรงตอสามีหรือภรรยาดวยการคบชูสูสาวเทานั้น 
 
เบาไม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบาไม,  คือคนฤาสัตวที่ฝกงายสอนงาย, ไมสูตอง
ทุบตีนักนัน้. 

เบาไม  ว. วานอนสอนงาย ไมคอยถูกเฆี่ยนถูกตี
นัก (ใชแกเดก็). 

 คําวา “เบาไม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฝกงายสอนงาย ไมตองทุบตีนักใชแกคนหรือสัตว สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยใชในความหมายบางสวนของ
ความหมายเดมิหมายถงึวานอนสอนงาย ไมคอยถูกเฆี่ยนถูกตนีักใชแกเด็กเทานั้น 
 
โปดก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โปดก,  เปนสับทแผลงแปลวาเด็ก, ถึงสัตวรุนกว็า
เด็กได, ตนไมรุนก็วาเด็กได. 

โปดก  น. ลูกนอย, ลูกสัตว. (ป. โปตก). 

 คําวา “โปดก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเด็ก ใชกับสัตวหรือตนไมก็ได สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยใชในความหมายบางสวนของความหมายเดิม
หมายถงึลูกนอยหรือลูกสัตวเทานัน้ 
 
ประชา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประชา,  เปนสับทแผลงแปลวาสัตว, บนัดาสัตว
ดิรัจฉานแลมนุษ, เรียกวาสตัวโดยมะคธภาษา
นั้น. 

ประชา  น. หมูคน เชน ปวงประชา. (ส.; ป. ปชา). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๘

 คําวา “ประชา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบรรดาสัตวรวมถงึมนษุย สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยใชในความหมายบางสวนของความหมายเดิมหมายถึงหมู
คนเทานัน้ 
 
  ๒.๑.๔  ใชในประโยคปฏิเสธ 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายทัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงใชในประโยคปฎิเสธเทานัน้ 
 
นําพา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นําภา,  คือคอยระวังดูแลเอาใจใสนัน้, เชนมารดา
เอาใจใสนําภารักษาลกู. 

นําพา  ก. เอาใจใส, เอื้อเฟอ, ชวยธุระ, ใชใน
ประโยคปฏิเสธวา ไมนาํพา. 

 คําวา “นําภา” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “นําพา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายวาดูแลเอาใจใส สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นหมายถึงเอาใจใส เอื้อเฟอ หรือชวยธุระ 
ใชในประโยคปฏิเสธวาไมนาํพาเทานัน้ 
 
ปริปาก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปริปาก,  คือแรกเปดปากออกวาจาอันใดอันหนึ่ง
นั้น. 

ปริปาก  ก. แยมปากพูดออกมา (มักใชในความ
ปฏิเสธ) เชน อยาปริปากบอกใครนะ. 

 คําวา “ปริปาก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแรกเปดปากพูด สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้หมายถึงแยมปากพูดออกมา มกัใชในความปฏิเสธเทานัน้ 
 
 ๒.๒  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายกลางๆ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึนหรอืเสื่อมลง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๓๙

  ๒.๒.๑  ความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึน 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายกลางๆ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึน 
 
จรรยา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะรัญยา,  เปนสับทแปลวาประพฤษด.ิ จรรยา  น. ความประพฤต,ิ กิริยาที่ควรประพฤติ

ในหมูในคณะ เชน จรรยาแพทย, นิยมใชในทางดี 
เชน มีจรรยา หมายความวา มีความประพฤติที่ด.ี 
(ส. จรฺยา; ป. จริยา). 

 คําวา “จะรัญยา” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “จรรยา” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาความประพฤตทิั้งที่ดีและไม
ดี สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึน
หมายถงึความประพฤตหิรือกิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ นิยมใชในทางดีเทานั้น 
 
  ๒.๒.๒  ความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่เสื่อมลง 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายกลางๆ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่เสื่อมลง 
 
คาดหนา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คาดหนา,  คอืความที่คนคะเนนึ่กในใจวา, หนา
คนนี้เหนจะฉลาด, หนาคนนี้เหนจะโง. 

คาดหนา  ก. หมายหนาเปนเชิงดหูมิน่. 

 คําวา “คาดหนา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเห็นหนาแลวคาดคะเนในใจ ใชไดทัง้ในแงดีและแงราย สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่เสื่อมลงหมายถงึ
หมายหนาเปนเชิงดหูมิน่เทานัน้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๐

 
โจก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โจก,  คืออาการที่คนหรือสัตวที่เปนใหญกวา
เพื่อน, ชะนะในพวกในฝูง, เหมือนไกที่เปนใหญใน
ฝูงนัน้. 

โจก  น. หัวหนา (มักใชในทางไมสูดี). 

 คําวา “โจก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนหรอืสัตวที่เปนใหญในพวกหรือฝูง สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่เสื่อมลงหมายถงึหวัหนา มักใชในทางไม
สูดีเทานั้น 
 
มั่วสุม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มั่วสุม,  คือมุนสุมเขาไว, เชนมั่วสมุประชมุกันเปน
ตนนัน้. 

มั่วสุม  ก. ชุมนุมกนัเพื่อกระทําการในทางไมดี 
เชน มั่วสุมเลนการพนนั. 

 คําวา “มั่วสุม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวามุนสุมหรือประชุมกนั สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่เสื่อมลงหมายถงึชุมนุมกันเพื่อกระทําการในทางไมดี
เทานัน้ 
 
 ๒.๓  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คําเรียงกนั 
แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงขึน้เปนคาํประสม 
 
ตกดิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตกดิน,  คือของทีพ่ัลดจากที่สูงลงมาถึงดนินัน้, 
เชนผลใมหลนตกลงที่ดนิ. 

ตกดิน  ก. อาการที่ดวงอาทติยลับขอบฟาไป. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๑

 คําวา “ตกดิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันคืออาการของที่ตกจากทีสู่ง
ลงสูดิน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นเปนคําประสม
หมายถงึอาการที่ดวงอาทิตยลับขอบฟาไปเทานั้น 
 
 ๒.๔  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายทั่วไป แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอธบิายความหมายใหคาํมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น 
  ๒.๔.๑  ความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอกรายละเอียดของสิ่งที่กลาวถงึ 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายทัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอธบิายความหมายใหคาํมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอก
รายละเอียดของสิ่งที่กลาวถงึ เชน ความเปนมา องคประกอบ หรือประโยชน เปนตน 
 
คุลิกา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุลิกา,  เปนสิง่ของอยางหนึง่, มาแตเมืองเทษ, 
ราคาแพง, สํารับใชทํายา. 

คุลิกา  น. เมด็กรวดที่อยูในกระเพาะสัตวบดเอื้อง 
เมื่อนานเขากม็ีเมือกเกาะเปนเม็ดกลม ถือกันวา
เปนยาถอนพษิ. (ม. guliga). 

 คําวา “คุลิกา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของอยางหนึ่งใชสําหรับทํายา สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอกรายละเอียดหมายถึงเม็ดกรวดที่อยู
ในกระเพาะสตัวบดเอื้อง เมือ่นานเขากม็ีเมือกเกาะเปนเม็ดกลม ถือกนัวาเปนยาถอนพิษ 
 
เครื่องบูชา 

หนงัสืออักขราภธิานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เครื่องบูชา,  คือของเปนเครื่องพลีนัน้. เครื่องบูชา  น. ส่ิงที่ใชบูชาของไทย ใชของ ๔ 

อยางเปนสาํคัญ คือ ขาวตอก ดอกไม ธูป เทียน. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๒

 คําวา “เครื่องบูชา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของที่ใชเปนเครื่องพลี สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอกรายละเอียดหมายถึงสิ่งที่ใชบูชาของไทย ที่สําคัญ
มี ๔ อยาง คือ ขาวตอก ดอกไม ธูป และเทียน 
 
ครุฑ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ครุทธ,  คือสัตวอยางหนึ่งนบัเขาในพวกนก, มี
ฤทธิม์าก, ปากเหมือนนกแกว. 

ครุฑ  น. พญานกในเทพนิยาย เปนพาหนะของ
พระนารายณ, ใชเปนตราแผนดินและเครื่องหมาย
ทางราชการ. (ส.; ป. ครุฬ). 

 คําวา “ครุทธ” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ครุฑ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายวานกอยางหนึง่ มีฤทธิ์มาก สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้จากการบอกรายละเอียด
หมายถงึพญานกในเทพนยิาย เปนพาหนะของพระนารายณ ใชเปนตราแผนดินและเครื่องหมายทาง
ราชการ 
 
ชางเนยีม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชางเนยีม,  เปนชื่อชางทีม่งีาตูมอยู, เหมอืนปลี
กลวยนั้น, เหมือนอยางชางเนียมทัง้ปวงนัน้. 

ชางเนยีม  (กฎ) น. ชางที่มลัีกษณะ ๓ ประการ 
คือ พื้นหนังดํา งามีลักษณะดังรูปปลีกลวย และ
เล็บดํา. 

 คําวา “ชางเนยีม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชางที่งามีลักษณะตูมเหมือนปลีกลวย สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอกรายละเอียดหมายถึงชางที่มี
ลักษณะ ๓ ประการ คือ พื้นหนงัดํา งามีลักษณะดังรูปปลีกลวย และเล็บดําเทานัน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๓

 
มธุปายาส 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มะธุปายาศ,  แปลวาเขาเปยกหวาน, คือเขาหูง
ใสน้ําตาลทําเปยกคนนั้น. 

มธุปายาส  น. ขาวปายาสเจือน้ําผึง้ ใชเปนของ
หวานในงานรืน่เริง. (ป.). 

 คําวา “มะธุปายาศ” นาจะเปนคําเดียวกบัที่ปจจุบนัเขยีนวา “มธุปายาส” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขาวเปยกหวาน 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการบอก
รายละเอียดหมายถงึขาวปายาสเจือน้ําผึง้ ใชเปนของหวานในงานรืน่เริงเทานัน้ 
 
  ๒.๔.๒  ความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบคุวามหมายเฉพาะของคํา 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายทัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดอธบิายความหมายใหคาํมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบุ
ความหมายเฉพาะของคํานัน้ เชน ระบวุาเปนชื่อตําแหนง หรือระบุวาเปนชื่อเรียกสิง่ใดสิ่งหนึง่ เปนตน 
 
เจาจอม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจาจอม,  เปนชื่อนางตัง้อยูในที่สูง, เหมือนอยาง
นางฝายใน, ทีเ่ปนจอมนางทัง้ปวงนัน้. 

เจาจอม  น. ตําแหนงพระสนมวงัหลวง. 

 คําวา “เจาจอม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหญิงทีม่ีฐานนัดรศักดิ์สูง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบุความหมายเฉพาะวาหมายถงึตําแหนงพระสนมวัง
หลวงเทานั้น 
 
ทศพล 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทศพล,  กาํลงัสิบ, คือกําลงัพระปญญาของพระ
เจามีสิบอยาง, มีสัพพัญญูาณเปนตน. 

ทศพล  น. ผูมีกําลงั ๑๐ เปนพระนามของ
พระพทุธเจา. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๔

 คําวา “ทศพล” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากาํลังพระปญญาของพระเจามี ๑๐ อยาง สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบุความหมายเฉพาะวาหมายถึงผู
มีกําลงั ๑๐ เปนพระนามของพระพุทธเจาเทานั้น 
 
ประวัติ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประหวัติ,  คอืกาละเวลาที่เปนไปนัน้, เวลารุงเชา
แลวสายขึ้นถึงเที่ยงนัน้, วากาละเปนไป. 

ประวัติ, ประวัติ-  น. เร่ืองราววาดวยความ
เปนไปของคน สถานที่ หรือส่ิงใดสิ่งหนึง่ เชน 
ประวัติศรีปราชญ ประวัติวัดมหาธาตุ. (ป. ปวตฺ
ติ). 

 คําวา “ประหวตัิ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประวัต”ิ เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายแคบเขา คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาเวลาที่เปนไป สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้จากการระบุความหมาย
เฉพาะวาหมายถึงเรื่องราววาดวยความเปนไปของคน สถานที ่หรือส่ิงใดสิ่งหนึง่เทานั้น 
 
ผีหา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผีหา,  คือปศาจอะมนุษที่มฤีทธิ์อาจทาํมนุษแล
สัตวใหเปนอันตรายแกชีวิตรไดนั้น. 

ผีหา  (ปาก) น. ผีจําพวกหนึ่งถือกันวาทาํใหเกิด
โรคระบาดอยางรายแรง เชน อหิวาตกโรค กาฬ
โรค, เรียกโรคเชนนัน้วา โรคหา. 

 คําวา “ผีหา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายแคบเขา คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปศาจที่อาจทําอนัตรายแกชีวิตมนษุยและสัตว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบุความหมายเฉพาะวา
หมายถงึผีจําพวกหนึ่งถือกนัวาทาํใหเกิดโรคระบาดอยางรายแรงเทานั้น 
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มณ ี

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มะณี,  แปลวาแกวมณ,ี ๆ มีศรีแสงใสเหมือน
กระจก. 

มณี  น. แกวหนิมีคาสีแดง ในจําพวกนพรตัน มัก
หมายถงึทับทมิ. (ป., ส. มณิ). 

 คําวา “มะณี” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “มณี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายแคบเขา คือ ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายวาแกวที่มีสีแสงใสเหมือนกระจก
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการระบุ
ความหมายเฉพาะวาหมายถึงแกวหนิมีคาสีแดง ในจําพวกนพรัตน มักหมายถึงทบัทิมเทานั้น 
 
 จากการศึกษาคําที่มกีารเปลีย่นแปลงความหมายในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบ
ความหมายแคบเขา พบวาสามารถแบงคําได ๒ ลักษณะ คือ คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมี
มากกวาหนึ่งความหมาย แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
ลดลงเหลือเพยีงความหมายเดียว และคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายกวาง แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น โดยแตละลักษณะ
สามารถแบงไดดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมี ๒ ความหมาย แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลือเพยีงความหมายเดียว พบวาความหมายทั้งสองในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีทัง้ที่สัมพันธและไมสัมพันธกนั 
 ความหมาย ๒ ความหมายในหนังสืออักขราภิธานศรับทสัมพันธกนั พบ ๓ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  ความหมายแรกใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรม ความหมายที ่๒ เปนความหมายเปรียบเทยีบใชกับ
ส่ิงที่เปนนามธรรม 
 ๒.  ความหมายแรกมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกนั ความหมายที ่๒ 
เปนความหมายเปรียบเทียบใชกับส่ิงที่เปนนามธรรม 
 ๓.  ทัง้ ๒ ความหมายหมายถึงสองสิง่ที่มีลักษณะคลายคลึงหรือสัมพันธกัน 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายกวาง แตคาํในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น พบ ๔ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบททัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช 
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บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่เฉพาะเจาะจง คือ ใชตามระดับภาษา ใชเฉพาะกลุมบุคคล ใชใน
ความหมายบางสวนของความหมายเดิม และใชในประโยคปฏิเสธ 
 ๒.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายกลางๆ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึนหรอืเสื่อมลง 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงขึน้เปนคาํประสม 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายทั่วไป แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการอธิบายความหมาย โดยการบอก
รายละเอียดของสิ่งที่กลาวถงึ และการระบคุวามหมายเฉพาะของคํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ ๔ 
วิเคราะหคําในหนังสืออักขราภธิานศรบัทที่มีความหมายกวางออก 

 

 คําที่มีความหมายกวางออก คือ คําที่เดิมเคยมีความหมายเดียว ตอมาเปลี่ยนไปมีความหมาย
เพิ่มข้ึน หรือคําที่เดิมเคยมีความหมายเฉพาะเจาะจง ตอมาเปลี่ยนไปมคีวามหมายกวางออก จาก
การศึกษาคําที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายในหนังสอือักขราภิธานศรับทแบบความหมายกวางออก 
พบวาสามารถแบงคําไดตามลักษณะขางตน คือ คาํในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายเดียว 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเพิ่มข้ึน และคําในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายกวางออก นอกจากนี้ยงัพบคําที่เปลี่ยนแปลงความหมายทั้ง ๒ ลักษณะในคํา
เดียว คือ คาํในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายเดียวซึ่งเปนความหมายที่เฉพาะเจาะจง แตคํา
ในพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกคือไมเฉพาะเจาะจงแลว 
ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากเดิมอีกดวย โดยแตละลักษณะสามารถแบงไดดังนี ้
 

๑.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายเดียว แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเพิ่มขึ้น 
 ๑.๑  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่ทีเ่ปนรูปธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปน
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรม 
 

ขนบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขนบ,  ส่ิงที่เปนเหมือนอยางผา, ที่คนพับฤาจีบ
ไวเปนกลีบๆ, เปนชัน้ๆ, เรียงกนัอยู. 

ขนบ  น. แบบอยาง, แผน, ระเบียบ; กลีบ, รอยที่
พับ (ของสมุดขอย หรือผาจบี หรือจีวร เปนตน); 
ชั้น เชน ขนบหิน. (ข. ขนบ วา ส่ิงที่อยูในหอ, ที่
หมก). 

 คําวา “ขนบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาสิ่งทีพ่ับหรือจีบเปนกลบี และชั้น สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวากลีบหรือรอยที่พับของสมุด

๔๗ 
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ขอย หรือผาจบี หรือจีวร เปนตน และชั้นแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบถงึสิ่งที่เปนนามธรรม
หมายถงึแบบอยาง แผน หรือระเบียบอีกดวย 
 
ขอบเขต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขอบเขตร,  ประเทศทีห่ัวเมือง, ที่สุดแดนแหง
เมืองหลวงทัง้ปวง, หฤาที่สุดแวนแควนนา, แหง
คนทัง้ปวง, นัน้. 

ขอบเขต  น. อาณาเขต, ขอบขาย, ขอจํากัด. 

 คําวา “ขอบเขตร” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ขอบเขต” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาที่สุดของแดน
หรือแวนแควนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาอาณาเขตแลว ยังมีความหมายเปรยีบเทยีบถงึสิ่งที่เปนนามธรรม
หมายถงึขอบขายหรือขอจํากัดอีกดวย 
 
ขาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาย,  เปนชื่อเครื่องสํารับดักนก, ฤาดักปลา, ทํา
ดวยดายบางปานบาง, เปนตาชุนเหมือนรางแห. 

ขาย  น. เครื่องดักสัตวชนิดหนึง่ ถักเปนตารางแห; 
ขอบเขต เชน เร่ืองนี้ไมอยูในขายที่จะพิจารณา. 
(พายพั วา หาย). 

 คําวา “ขาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาเครื่องสาํหรับดักสัตว ทาํดวยดายหรือปาน เปนตาชนุ
เหมือนรางแหเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาเครื่องดกัสัตวชนิดหนึง่ ถกัเปนตารางแหแลว ยังมคีวามหมาย
เปรียบเทยีบถงึสิ่งที่เปนนามธรรมหมายถงึขอบเขตอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๔๙

แง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แง,  คือมมุที่เปนเหลีย่มนั้น, เหมือนอยางมุมทัง้
ปวงมมีุมหนิเปนตน. 

แง ๑  น. สวนที่เปนเหลีย่มเปนสันเปนมมุหรือ
สวนที่ยืน่ออกมา เชน แงหนิ แงโตะ, โดยปริยาย
หมายความวา เหลี่ยม, ชัน้เชิง, เชน ชาวแพแผแง
คาขายของ. (นิ. นรินทร), นยั. 

 คําวา “แง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวามุมที่เปนเหลี่ยมเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึสิง่ที่เปนรูปธรรมวาสวนที่เปนเหลีย่มเปน
สันเปนมุมหรือสวนที่ยืน่ออกมาแลว ยงัมคีวามหมายเปรียบเทียบถึงสิง่ที่เปนนามธรรมหมายถงึเหลี่ยม
หรือช้ันเชงิ หรือนัยอีกดวย 
 
เตา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เตา,  เปนช่ือสัตวอยางหนึ่งอยูในน้าํบางบนบก
บาง, มกีระดองแขงเหมือนกะดูกหุมอยูนอกเนื้อ, 
ส่ีตีนมีหวัหดเขาออกได. 

เตา ๑  น. ชื่อสัตวเลื้อยคลานในอนัดับ Chelonia 
ตัวมีกระดองหุม มีหลายชนดิและหลายวงศ ที่อยู
บนบก เชน เตาแขนง ที่อยูในน้าํจืด เชน เตานา ที่
อยูในทะเล เชน เตากระ บางชนิดกระดองออน 
เชน ตะพาบ. ว. โดยปริยายหมายความวา โง หรือ 
เชื่องชา. 

 คําวา “เตา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาชื่อสัตวอยางหนึ่งอยูในน้ําบางบนบกบางเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึสิ่งที่
เปนรูปธรรมวาชื่อสัตวเลื้อยคลานชนิดหนึง่แลว ยังมีความหมายเปรียบเทียบถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรม
หมายถงึโงหรือเชื่องชาอกีดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๐

เพดาน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เพดาน,  คือของคนทําไวที่บนสูงมทีี่เรือนเปนตน, 
ที่บนหลังขื่อนัน้เขาทําดวยไมฤาดวยแผงบาง. 

เพดาน ๑  น. สวนที่สูงที่สุดของหองเปนตน ไมวา
จะมีฝาหรือไมก็ตาม, ถาไมมฝีาหมายถึงสวน
สูงสุดถึงหลังคา, ถามีฝาหมายถงึฝา; โดยปริยาย
หมายความวา ระดับสูงสุด เชน เพดานคาเลา
เรียน. (ป., ส. วิตาน). 

 คําวา “เพดาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาของที่ทาํไวบนหลงัขื่อของเรือนเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาสวนที่
สูงที่สุดของหองเปนตน ไมวาจะมีฝาหรือไมก็ตาม ถาไมมีฝาหมายถงึสวนสูงสุดถงึหลังคา ถามีฝา
หมายถงึฝาแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบถงึสิ่งที่เปนนามธรรมหมายถงึระดับสูงสุดอีกดวย 
 
ไฟสมุขอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไฟสมุขอน,  คือไฟติดครุนอยูที่ขอนไมใหญมิใคร
ดับนั้น. 

ไฟสมุขอน  น. ไฟที่คกุรุนอยูในขอนไมขนาด
ใหญ ดับยาก, โดยปริยายหมายถงึอารมณรัก 
โกรธ หรือแคน เปนตน ที่รอนรุมอยูในใจ. 

 คําวา “ไฟสุมขอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวาไฟติดครุนอยูที่ขอนไมใหญมิใครดับเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายถงึสิ่งที่เปนรูปธรรมวา
ไฟที่คุกรุนอยูในขอนไมขนาดใหญ ดับยากแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรม
หมายถงึอารมณรัก โกรธ หรือแคน เปนตน ที่รอนรุมอยูในใจอีกดวย 
 
 ๑.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกบัส่ิงที่เปนรูปธรรม แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมาย
เปรียบเทยีบหมายถงึสิง่ที่เปนนามธรรม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๑

 
ขี้เทอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขี้เทอ,  ความที่มีดพราสิว่ขวานดาบกระบี่, หฤา
เครื่องใชทั้งปวงทีทู่ไมคม. 

ขี้เทอ  ว. ไมคม, ไมฉลาด, เซอ. น. ความโง เชน 
ขยายขี้เทอ. 

 คําวา “ข้ีเทอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือความทูหรือไมคมของสิ่งของเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายใชกับส่ิงที่
เปนรูปธรรมคือไมคมแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบถึงสิ่งที่เปนนามธรรมหมายถึงไมฉลาดหรือเซอ 
และเปนคํานามหมายถงึความโงอีกดวย 
 
ฉําแฉะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉัมแฉะ,  คืออาการแหงสิ่งที่เปยกชุมไปดวยน้าํ, 
เหมือนอยางทีส่วนเมื่อฝนตกพรําๆ นัน้. 

ฉําแฉะ  ว. เฉอะแฉะ; อืดอาดลาชา. 

 คําวา “ฉัมแฉะ” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ฉําแฉะ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือ
อาการสิง่ที่เปยกชุมไปดวยน้ําเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรมคือเฉอะแฉะแลว ยงัมคีวามหมายเปรียบเทียบถึงสิง่ที่
เปนนามธรรมหมายถงึอืดอาดลาชาอกีดวย 
 
ใหญ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใหญ,  หลวง, โต, เติบ, มหีมมา, เปนอาการแหง
ส่ิงของทัง้ปวงที่โตไมเล็กนั้น, เหมือนอยางเมือง
ใหญ, เมืองหลวง. 

ใหญ  ว. โต เชน พี่คนใหญ, คนโต เชน เขยใหญ, 
มีขนาดโตกวาหรือสําคัญกวาเปนตนเมื่อ
เปรียบเทยีบกนั เชน ขาวใหญ สงครามใหญ, มี
ขนาดไมเล็ก เชน บานหลังใหญ; รุนแรงมาก, 
อุตลุด, เชน ทะเลาะกันใหญ, ชกกันใหญ. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๒

 คําวา “ใหญ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือหลวง โต เติบ มหมึา หรือไมเล็กเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายใชกับส่ิงที่
เปนรูปธรรมคือโต คนโต มีขนาดโตกวาหรอืสําคัญกวาเปนตนเมื่อเปรียบเทยีบกนั หรือมีขนาดไมเล็ก
แลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรมหมายถงึรุนแรงมากหรืออุตลดุอีกดวย 
 
เดน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เดน,  เปนชื่อส่ิงของทัง้ปวงที่กระเดน็ปลีกออกไป
แลเหนชัด, เหมือนอยางจนัทรเมื่อวนัเพญ. 

เดน  ว. ที่ปรากฏเห็นไดชัดจะแจงเพราะนนูขึ้นมา 
ยื่นล้ําออกมา หรือสูงใหญกวาธรรมดา, โดย
ปริยายหมายความวา มีคณุสมบัติหรือ
ความสามารถเยี่ยม เชน สวยเดน ดีเดน. 

 คําวา “เดน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือที่เหน็ชัดเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายใชกับส่ิงทีเ่ปนรูปธรรมคือที่
ปรากฏเหน็ไดชัดจะแจงเพราะนนูขึ้นมา ยืน่ล้ําออกมา หรือสูงใหญกวาธรรมดาแลว ยังมีความหมาย
เปรียบเทยีบถงึสิ่งที่เปนนามธรรมหมายถงึมีคุณสมบัติหรือความสามารถเยี่ยมอกีดวย 
 
 ๑.๓  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงอาการอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงอาการอยางนัน้แลว ยังมคีวามหมายเพิม่ข้ึนหมายถึง
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๓

ขยี ้
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขยี่,  อาการทีค่นแลสัตว, เอามือฤาทาวกดสิ่งของ
ใดๆ ถูไปมาใหละเอียด. 

ขยี้  ก. ใชมือ เทา หรือเล็บเปนตนบี้ซ้าํๆ ใหแหลก
ละเอียด เชน ขยี้พิมเสน, ขยี้ดิน, เอาวัตถเุชนผาถู
กับเนื้อของมันเองในการซักฟอก, เอาวัตถเุชน
กระดาษถกูับเนื้อของมนัเองเพื่อใหนิ่ม, เอามือกด
ถูไปมา เชน ขยี้ตา ขยี้ผม, โดยปริยายหมายความ
วา ทาํลายใหแหลกละเอียด เชน ขยี้ขาศึก. 

 คําวา “ขยี่” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “ขยี้” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายถึงอาการวาเอามือหรือเทากด
ส่ิงของถูไปมาใหละเอียดเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาใชมือ เทา หรือเล็บ เปนตน บีซ้้ําๆ ใหแหลกละเอียด เอาวตัถุถูกับ
เนื้อของมนัเอง หรือเอามือกดถูไปมาแลว ยังหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือทําลาย
ใหแหลกละเอยีดอีกดวย 
 
เขยา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขยา,  คือคนลางของสิง่ใดๆ, ฤาปลาสดที่ตัดเปน
ชิ้นๆ แลวใสในตะกราทําขยอนๆ ลางในน้าํ. 

เขยา  ก. อาการที่จับส่ิงใดสั่นหรือยกข้ึนยกลง
เร็วๆ เพื่อใหส่ิงนัน้กระเทือนหรือเคลื่อนไหว เชน 
เขยาตัวเพื่อใหตื่น เขยาขวดเพื่อใหยาระคนกัน 
เขยากิง่ไมเพื่อใหลูกไมหลน, กระเทือน, ทําให
กระเทือน, เชน รถเขยา เกวยีนเขยา, โดยปริยาย
หมายถงึอาการที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน เขยาขวัญ 
เขยาโลก. 

 คําวา “เขยา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่จับส่ิงใดสัน่หรือยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพียงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอาการที่จับส่ิงใดสั่นหรือ
ยกขึ้นยกลงเร็วๆ เพื่อใหส่ิงนัน้กระเทือนหรือเคลื่อนไหว กระเทือน หรือทําใหกระเทือนแลว ยังหมายถึง
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบคืออาการที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน เขยาขวัญ เขยาโลกอกีดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๔

คัน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คัน,  อาการทีค่นถูกตําแย, ฤาเตารัง้มันใหคัน, 
ตองเอามือเกานัน้. 

คัน ๒  ก. อาการที่รูสึกใหอยากเกา, อาการที่มือ
หรือปากอยูไมสุข คือ อยากทําหรือพูดในสิ่งที่ไม
ควร เรียกวา มือคัน ปากคนั, อาการที่ใหรูสึก
อยากดาอยากตีเปนตน เรียกวา คันปาก คันมือ 
คันเทา. 

 คําวา “คัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่ทาํใหตองเกาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาอาการที่รูสึกใหอยากเกาแลว ยงัหมายถงึ
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบคืออาการที่มือหรือปากอยูไมสุข คือ อยากทําหรือพูดในส่ิงที่ไม
ควรเรียกวามอืคัน ปากคัน หรืออาการที่ใหรูสึกอยากดาอยากตีเปนตนเรียกวาคนัปาก คนัมือ คนัเทา
อีกดวย 
 
เค้ียวเอื้อง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เค้ียวเอื้อง,  บดเอื้อง, คืออาการที่ทาํ, เหมือน
อยางควายงวั, แพะแกะเปนตน, มันกินหญากลืน
เขาไปในทอง, ยังอยาบอยู, ครั้นมันนอน, มันผอน
เอาออกมาเคีย้วบดใหปนแลว, กลืนเขาไปใหม. 

เค้ียวเอื้อง  ก. อาการที่สัตวบางจาํพวกเชนววั
ควายสาํรอกอาหารออกมาเคี้ยวอีกใหละเอียด, 
โดยปริยายหมายความวา ทาํอะไรชา, บดเอื้อง ก็
วา. 

 คําวา “เคี้ยวเอื้อง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่สัตวบางจาํพวกผอนอาหารออกมาเคีย้วบดอีกครั้งใหปน
แลวกลืนเขาไปใหมเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจาก
จะมีความหมายวาอาการทีสั่ตวบางจาํพวกสํารอกอาหารออกมาเคี้ยวอีกใหละเอยีดแลว ยงัหมายถึง
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบคือทาํอะไรชาอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๕

ฆา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฆา,  ประหาร, คือการทีก่ระทําซึง่คน, แลสัตวให
ตายนัน้, เหมอืนอยางเพชฆาฎฟนนักโทษใหตาย
นั้น. 

ฆา  ก. ทาํใหตาย เชน ฆาคน ฆาสัตว; ทาํใหหมด
ไป, ทาํใหส้ินไป, เชน ฆาเวลา ฆากลิน่ ฆา
ขอความ. 

 คําวา “ฆา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวากระทําใหตายเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาทําใหตายแลว ยงัหมายถงึอาการ
ที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคือทําใหหมดไปหรือทําใหส้ินไปอีกดวย 
 
งม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งม,  คือการทีค่นลงในน้าํ, เอามือเทีย่วคลาํจับ
หอยจับปูในโคลนในทรายนั้น. 

งม  ก. ดาํน้าํลงไปคลําหาของ, คลําหาของในน้ํา; 
โดยปริยายหมายความวา งุมงาม, ชักชา, เชน มัว
ไปงมอยูที่ไหน. 

 คําวา “งม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาลงในน้ําแลวคลําหาของเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาดําน้าํลงไปคลําหา
ของหรือคลําหาของในน้ําแลว ยงัหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบคืองุมงามหรือชักชาอีก
ดวย 
 
โฉบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โฉบ,  คืออาการบินลงมาฉวยเอานั้น, เหมอืน
อยางเหยีย่วเหนลกูไก, บินโฉบลงมาเอาไปนั้น. 

โฉบ  ก. โผลงมาควาเอาสิง่ของไป (ใชแกนก) เชน 
กาโฉบลูกไก, ฉวยเอาไปอยางรวดเร็ว เชน เด็ก
โฉบมะมวงนอกรั้วไปเสียแลว; เจตนาไปทีใ่ดที่
หนึง่ เชน โฉบไปหนาโรงเรียน. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๖

 คําวา “โฉบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาบนิลงมาฉวยเอาไปเพยีงความหมายเดยีว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาโผลงมาควาเอา
ส่ิงของไปใชแกนกแลว ยงัหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคือฉวยเอาไปอยางรวดเรว็ 
และเจตนาไปที่ใดทีห่นึง่อีกดวย 
 
แฉะ 

หนงัสืออักขราภธิานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แฉะ,  เฉอะ, อนึ่งคือทีเ่ปยก, เหมือนที่ฝนตกชุก
นั้น. 

แฉะ  ก. เปยกหรือชุมน้ําอยูเสมอ เชน ถนนแฉะ 
ตาแฉะ, เปยกหรือชุมน้าํเกนิไป เชน ขาวแฉะ; ไม
รีบรอน, เฉื่อยชา, เชน ทาํงานแฉะ. 

 คําวา “แฉะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาเปยกเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาเปยกหรือชุมน้ําอยูเสมอ หรือเปยกหรือชุม
น้ําเกินไปแลว ยังหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือไมรีบรอนหรือเฉื่อยชาอีกดวย 
 
เช็ด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชด,  ถู, คือการที่เอาผา, ฤาสิ่งของใดๆ, ถูเช็ดเสีย
ใหหมดจดสอาจดีนัน้. 

เช็ด  ก. ทําใหแหงหรือใหสะอาดโดยใชส่ิงใดสิ่ง
หนึง่มีผาหรือกระดาษเปนตน เชน เช็ดน้าํตา เช็ด
พื้น เช็ดถวยชาม, โดนถากๆ เชน โดนหมัด
เช็ดหนาไป. 

 คําวา “เชด” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “เช็ด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายถึงอาการวาถใูหหมดจดหรือ
สะอาดดวยผาหรือส่ิงของใดๆ เพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาทาํใหแหงหรือใหสะอาดโดยใชส่ิงใดสิ่งหนึง่มผีาหรือกระดาษเปน
ตนแลว ยงัหมายถงึอาการทีเ่ปนความหมายเปรียบเทียบคือโดนถากๆ อีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๗

ดําเนิน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดําเนิร,  คือเดิน, วาเปนคําเพราะ, คําหลวง, วา
ดําเนิร. 

ดําเนิน ๑  ก. เดิน, ราชาศพัทใชวา ทรงพระ
ดําเนนิ; ใหเปนไป เชน ดําเนินงาน ดาํเนนิชีวิต. 
(ข. ฎํเณีร). 

 คําวา “ดําเนิร” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ดําเนนิ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายถึงอาการวาเดนิเพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาเดินแลว 
ยังหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือใหเปนไปอีกดวย 
 
ดีด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดีด,  เปนช่ือการกระทาํ, เหมือนอยางเด็กเลนไม
ดีด, ฤาคนดีดนิ้ว, ดีดเสานั้น. 
ดีดกระจับป,  คือการที่เอาเล็บมือฤาสิง่ใดๆ ดีด
เขาที่สายกระจับปใหดังนั้น. 
ดีดนิ้ว,  คือคนลัดนิว้มือใหดังนัน้. 
ดีดลูกคิด,  คือการที่คนเอานิ้วมือดีดที่ลูกคิดนั้น, 
เหมือนอยางพวกเสมยีรคิดบาญชีรายสิง่ของเปน
ตน. 

ดีด ๑  ก. สลัดออกไปโดยแรง เชน ดีดนิว้, สลัด
ตัวออกไปโดยเร็ว เชน กุงดีด; ยกขึ้นดวยแมแรง
เปนตน เชน ดดีเรือน; เอานิว้มือหรือไมสะกดิใหดัง 
เชน ดีดจะเข, เอานิว้มือแตะแลวเขี่ยใหเลื่อนไป 
เชน ดีดลูกคิด, เอานิว้กดแลวปลอยทนัที เชน ดีด
พิมพ ดีดเปยโน, เอานิ้วหัวแมมือกดกับนิ้วอื่นให
แนนแลวสลัดใหออกจากกนัเปนเสียงดัง เรียกวา 
ดีดนิ้ว, โดยปริยายหมายถงึอาการที่ทาํหางเหนิ
ผูใหญ ไมเขาหนา เชน หมูนี้ชักดีดไปไมเขาหนา. 

 คําวา “ดีด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาการกระทํา เชน ดีดนิ้ว ดีดเสา และเอานิว้มือหรือไมสะกิด
ใหดังในคาํวาดีดกระจับป เอานิว้มือแตะแลวเขี่ยใหเลื่อนไปในคําวาดดีลูกคิด หรือเอานิว้หวัแมมอืกด
กับนิว้อื่นใหแนนแลวสลัดใหออกจากกนัเปนเสียงดังเรียกวาดีดนิ้ว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาสลดัออกไปโดยแรงหรือสลัดตัวออกไปโดยเร็ว 
ยกขึ้นดวยแมแรง และเอานิว้มือหรือไมสะกิดใหดัง เอานิว้มือแตะแลวเขี่ยใหเลื่อนไป เอานิว้กดแลว
ปลอยทนัท ีหรือเอานิ้วหัวแมมือกดกับนิ้วอื่นใหแนนแลวสลัดใหออกจากกนัเปนเสยีงดังเรยีกวาดีดนิ้ว
แลว ยงัหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคอือาการที่ทาํหางเหินผูใหญ ไมเขาหนาอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๘

ตอม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตอม,  ไต, คืออาการแหงสัตวที่จับลงมากแลว, 
ตายไปตายมานั้น, เชนแมลงวันตอมของ. 

ตอม  ก. กิริยาที่แมลงตัวเลก็ๆ เชนแมลงวันเปน
ตนมาเกาะหรอืจับหรือบินวนเวยีนอยูใกลๆ , โดย
ปริยายหมายถึงกิริยาอาการที่คลายคลึงเชนนัน้ 
เชน ผูชายตอมผูหญิง. 

 คําวา “ตอม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่สัตวจับลงมากแลวไตไปไตมาเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวากิริยาที่แมลงตัว
เล็กๆ มาเกาะหรือจับหรือบินวนเวยีนอยูใกลๆ แลว ยังหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคือ
กิริยาอาการทีค่ลายคลึงเชนนั้น เชน ผูชายตอมผูหญิงอีกดวย 
 
ทลาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะลาย,  คืออาการสิง่ของทัง้ปวงทีห่ักพังลมลง
นั้น, เชนกาํแพงพงัทะลายลง. 

ทลาย  ก. อาการที่ส่ิงซึ่งเปนกลุมกอนแตกหักหรือ
พังกระจัดกระจาย เชน กองทรายทลาย, พังหรือ
ทําใหพงั เชน กําแพงทลาย ทลายกําแพง, มักใช
เขาคูกับคํา พงั เปน พังทลาย, โดยปริยาย
หมายความวา ลมเหลว ไมไดดงัหวัง เชน ความ
ฝนพงัทลาย วิมานทลาย. 

 คําวา “ทะลาย” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทลาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการสิง่ของทีห่ักพังลมลง
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
อาการที่ส่ิงซึง่เปนกลุมกอนแตกหักหรือพงักระจัดกระจาย หรือพังหรือทําใหพงัแลว ยังหมายถงึอาการ
ที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคือลมเหลว ไมไดดังหวังอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๕๙

หนุนหลงั 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หนุนหลงั,  คอืเอาหมอนเปนตน, วางเขาที่ริม
เบื้องหลงัใหมนัคั้มดันอยูนัน้. 

หนุนหลงั  ก. ดันใหหลังแอน; สนับสนุนอยูขาง
หลัง. 

 คําวา “หนนุหลัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาค้ําดนัหลงัเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาดันใหหลงัแอนแลว ยงัหมายถึงอาการ
ที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคือสนับสนนุอยูขางหลงัอกีดวย 
 
บาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บาย,  ทา, เชด็, คือการที่เชด็เขานั้น, คนเอาของ
เปยกเหลวเหมือนดินโคลนเช็ดเขานัน้. 

บาย  ก. ปาย, ทาํใหติดเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง, ทา
อยางหยาบๆ ไมตองการประณีตบรรจง เชน บาย
ปูน บายพล,ู ทําใหเปรอะเปอนดวยอาการคลาย
เชนนั้น เชน เอามินหมอบายหนา; ซัดความผิดให
ผูอ่ืน ในความวา บายความผิดใหผูอ่ืน. 

 คําวา “บาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาทาหรือเช็ดดวยของเปยกเหลวเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาปาย ทาํใหตดิ
เฉพาะที่ใดทีห่นึ่ง ทาอยางหยาบๆ ไมตองการประณีตบรรจง หรือทาํใหเปรอะเปอนดวยอาการคลาย
เชนนั้นแลว ยงัหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือซัดความผิดใหผูอ่ืนในความวาบาย
ความผิดใหผูอ่ืนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๐

ปา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปา,  ขวาง, ลิว, คือทิ้ง, คนจับเอาดินเปยกๆ กําให
เต็มมือแลวยกมือเงื้อข้ึนทิ้งไปนั้น, วาปาดินไป. 

ปา  ก. ซัดไปดวยอาการยกแขนขึ้นสูงแลวเอี้ยวตัว
; (ปาก) คําใชแทนกิริยาไดหลายอยางแลวแต
คําประกอบทีท่ําใหรูวาเกินกวาที่คาดคิด, มักใชวา 
ปาขึ้นไป หรือ ปาเขาไป, เชน คาโดยสารปาขึ้นไป
ตั้ง ๑๐ บาท กวาจะทาํงานเสร็จก็ปาเขาไปตั้ง ๒ 
ทุม. 

 คําวา “ปา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาขวางทิ้งดวยการยกมือเงือ้ข้ึนเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาซัดไปดวยการยก
แขนขึ้นสูงแลวเอี้ยวตัวแลว ยงัหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือคําใชแทนกิริยาได
หลายอยางแลวแตคําประกอบที่ทาํใหรูวาเกินกวาที่คาดคิด มักใชวาปาขึ้นไปหรือปาเขาไปอีกดวย 
 
ปะทุ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะทุ,  คือของถูกไฟแตกดัง, เหมือนเกลือถกูไฟ
นั้น. 

ปะทุ  ก. แตกหรือผุดออกมาดวยแรงเบงดัน เชน 
ภูเขาไฟปะท ุถานปะท;ุ โดยปริยายหมายถึงกิริยา
ที่คลายคลงึเชนนัน้ เชน เพงจนตาจะปะท.ุ 

 คําวา “ปะท”ุ เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาแตกออกเมือ่ถูกไฟเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาแตกหรือผุดออกมา
ดวยแรงเบงดนัแลว ยังหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือกิริยาที่คลายคลึงเชนนั้น เชน 
เพงจนตาจะปะทุอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๑

ปอน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปอน,  คอยอยิบถือใหกิน, คนอยิบเขาใสในปาก
ใหลูกเด็กกิน, ฤาอยิบหญาใสปากใหสัตวกิน, วา
ปอน. 

ปอน  ก. เอาอาหารสงใหถงึปากหรือใสปากใหกิน
, โดยปริยายหมายถงึกิริยาอาการที่คลายคลึง
เชนนั้น เชน เอาเงนิปอน; สงวัตถุดิบแกโรงงาน
เพื่อใหเครื่องจกัรผลิตเปนสิ่งสําเร็จรูปหรือทําให
เครื่องจักรเกิดพลังงาน. 

 คําวา “ปอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาหยิบอาหารใสปากใหกินเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายถงึอาการวาเอาอาหารสงใหถึง
ปากหรือใสปากใหกนิแลว ยงัหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคือกิริยาอาการที่คลายคลึง
เชนนั้น เชน เอาเงนิปอน และสงวัตถุดิบแกโรงงานเพื่อใหเครื่องจักรผลิตเปนสิ่งสาํเร็จรูปหรือทําให
เครื่องจักรเกิดพลังงานอีกดวย 
 
ปล้ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปล้ํา,  คือคนสองคนสูรบกนัดวยกําลงั, เขาไมชก
ไมตีกันเอามือกอดกันจะทาํใหหนึ่งลมลงอยู
ขางลางนัน้. 

ปล้ํา, ปล้าํปลุก  ก. ใชแขนกอดรัดจับกมุเพื่อจะ
ใหอีกฝายหนึ่งลม หรือใหอยูในอํานาจที่จะทําได
ตามใจตน, โดยปริยายหมายความวา พยายาม
ทํากจิการอยางเต็มกาํลัง, ปลุกปล้ํา ก็วา. 

 คําวา “ปลํ้า” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาใชกาํลังโดยไมชกหรือตี แตเอามือกอดเพื่อจะใหอีกฝาย
หนึง่ลมลงไปอยูดานลางเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายถงึอาการวาใชแขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะใหอีกฝายหนึง่ลม หรือใหอยูใน
อํานาจที่จะทาํไดตามใจตนแลว ยงัหมายถึงอาการที่เปนความหมายเปรียบเทียบคอืพยายามทาํ
กิจการอยางเต็มกําลังอกีดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๒

พลุง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พลุง,  พลาน, คือมอน้ําตัง้อยูบนเตาไฟลุก, แลมี
ฟองผุดขึ้นมา, วามอน้าํเดือดพลุงขึ้นมานัน้. 

พลุง  ก. อาการที่ไอน้าํหรือควันดันตวัพุงออกมา
โดยแรง เชน น้ําเดือดไอน้าํพลุงขึ้นมา ไฟไหมควัน
พลุงขึ้นมา, โดยปริยายหมายถึงอาการที่
คลายคลึงเชนนั้น เชน โทสะพลุงขึ้นมา อารมณ
เดือดพลุง. 

 คําวา “พลุง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายถงึอาการวาเดือดพลานจนมฟีองผุดขึน้มาเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอาการทีไ่อน้ําหรือควนัดันตัว
พุงออกมาโดยแรงแลว ยงัหมายถงึอาการที่เปนความหมายเปรียบเทยีบคืออาการที่คลายคลงึเชนนัน้ 
เชน โทสะพลุงขึ้นมา อารมณเดือดพลุงอกีดวย 
 
 ๑.๔  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีรูปรางคลายสิ่งเดิม 
 
ขา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขา,  อาการแหงคนมีสองขา, สัตวมีสองขาบาง, ส่ี
ขาบาง, คือตั้งแตที่สุดเอวลงไปถึงเขา. 

ขา ๑  น. อวัยวะตั้งแตตะโพกถึงขอเทา สําหรับ
ยันกายและเดนิเปนตน (ไทยถิ่นอืน่ ขา 
หมายความตัง้แตตะโพกถึงเขา); ส่ิงของซึง่มี
ลักษณะคลายขาสําหรับยนัหรือรองรับส่ิงใดสิ่ง
หนึง่ เชน ขาโตะ ขาเกาอี้ ขาตั้ง; เรียกสวนทีย่ื่น
ออกไปจากสวนใหญเหมือนรูปขา เชน ขากางเกง. 

 คําวา “ขา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสวนของรางกายตั้งแตที่สุดเอวถงึเขาเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอวยัวะตัง้แตตะโพกถึงขอเทา 
สําหรับยนักายและเดินเปนตน ไทยถิ่นอืน่ ขา หมายความตั้งแตตะโพกถึงเขาแลว ยงัมีความหมาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๓

เปรียบเทยีบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีรูปรางคลายสิ่งเดิมหมายถงึสิ่งของซึง่มีลักษณะคลายขาสําหรับยันหรอื
รองรับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และเรียกสวนที่ยืน่ออกไปจากสวนใหญเหมือนรูปขาอีกดวย 
 
ขาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาง,  คือไมเขาทาํเปนลกู, เทาลูกหมาก, ทิ้งลงมนั
หมุนไป. 

ขาง ๑  น. ของเลนอยางหนึง่เปนลกูกลมๆ มีเดือย
ใชปนใหหมนุดวยมือหรือดวยเชือก เรียกวา 
ลูกขาง; ชื่อดาวหมูหนึ่งม ี๔ ดวงคลายรูปลูกขาง. 

 คําวา “ขาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมทําเปนลูกกลมๆ ใชทิ้งใหหมุนเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาของเลนอยางหนึ่งเปนลูก
กลมๆ มีเดือยใชปนใหหมนุดวยมือหรือดวยเชือกเรียกวาลูกขางแลว ยังมีความหมายเปรียบเทียบใช
เรียกสิ่งอืน่ทีม่รูีปรางคลายสิง่เดิมหมายถึงชื่อดาวหมูหนึง่มี ๔ ดวงคลายรูปลูกขางอกีดวย 
 
เงาะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เงาะ,  อนึ่งเปนชื่อคนดําผมหยิกดวย. เงาะ ๑  น. คนปาพวกหนึ่ง รูปรางต่ําเตี้ย ตัวดํา 

ผมหยกิ ในตระกูลนกิริโต (Negrito) และตระกูล
ออสโตรเนเชียน (Austronesian) อยูในแหลม
มลาย ูเรียกตัวเองวา กอย ไดแก พวกเซมงั และ
ซาไกหรือเซนอย, โดยปริยายเรียกคนที่มีรูปราง
เชนนั้น. 

 คําวา “เงาะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อคนดําผมหยิกเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาคนปาพวกหนึง่ รูปรางต่ําเตี้ย ตวัดํา ผมหยกิแลว 
ยังมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ที่มีรูปรางคลายสิ่งเดิมหมายถึงเรยีกคนทีม่ีรูปรางเชนนัน้อีก
ดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๔

จมูก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จมูก,  คืออาการเนื้อที่หนานนูสูงขึน้, มีรูสองรู
สํารับหายใจเขา, หายใจออกนัน้. 

จมูก  น. อวัยวะสวนหนึง่ทีย่ื่นออกมา อยูเหนือ
ปาก มีรู ๒ รู สําหรับดมกลิน่และหายใจเขาหายใจ
ออก, (ปาก) ตมูก กว็า, ราชาศัพทวา พระนาสิก, 
โดยปริยายเรียกสิ่งที่ยืน่ออกมาคลายจมกู, เรียก
ส่ิงที่เจาะเปนรู ๒ รู เพื่อรอยเชือกเปนตน เชน จมูก
ซุง. (ข.จฺรมุะ). 

 คําวา “จมูก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการเนื้อทีห่นานูนสูงขึ้น มีรู ๒ รู สําหรับหายใจเขาหายใจออก
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
อวัยวะสวนหนึ่งที่ยืน่ออกมา อยูเหนือปาก มีรู ๒ รู สําหรับดมกลิ่นและหายใจเขาหายใจออกแลว ยังมี
ความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีรูปรางคลายสิง่เดิมหมายถงึเรียกสิ่งที่ยืน่ออกมาคลายจมูก
หรือเรียกสิ่งที่เจาะเปนรู ๒ รู เพื่อรอยเชือกเปนตนอีกดวย 
 
จาว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จาว,  เปนชื่อของที่เกิดขึน้แตภายในผลไมตางๆ, 
เมื่อแตกงอกขึน้, เหมือนอยางจาวตาลเปนตน. 

จาว ๑  น. ส่ิงที่งอกอยูภายในผลไมบางอยาง เชน 
จาวมะพราว จาวตาล, (กลอน) โดยปริยาย
หมายถงึนมผูหญิง เชน พวงจาวเจิดแจมแกว 
จักรพรรดิ พี่เอย. (นิ. นรินทร), ดวงจาววนภิาคย
พน เสาวบุษป. (ทวาทศมาส). 

 คําวา “จาว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของที่เกิดขึ้นภายในผลไมตางๆ เมือ่แตกงอกขึ้นเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสิ่งที่งอกอยูภายใน
ผลไมบางอยางแลว ยังมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอื่นที่มีรูปรางคลายสิง่เดิมหมายถงึนม
ผูหญิงอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๕

จอ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จอ,  เปนชื่อส่ิงของสํารับเลนหนังอยางหนึ่ง, เอา
ผาขาวบางมาเย็บติดกันเปนผืนใหญแลวขงึขึ้น
สํารับเลนหนงั. 

จอ ๒  น. ผาขาวที่ขึงไวสําหรับเชิดหนังหรือฉาย
ภาพยนตรเปนตน; โดยปรยิายเรียกสิ่งทีม่ีลักษณะ
คลายคลึงเชนนั้น เชน จอโทรทัศน. 

 คําวา “จอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผาขาวบางที่เย็บติดกนัเปนผนืใหญแลวขึงขึ้นสําหรับเลนหนังเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาผาขาว
ที่ขึงไวสําหรับเชิดหนงัหรือฉายภาพยนตรเปนตนแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ี
รูปรางคลายสิง่เดิมหมายถึงเรียกสิ่งที่มีลักษณะคลายคลงึเชนนัน้ เชน จอโทรทัศนอีกดวย 
 
เชิงกราน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชิงกราน,  เปนชื่อของสํารับติดไฟ, ปนดวยดิน, 
คลายกับอังโลนั้น. 

เชิงกราน  น. เตาไฟปนดวยดินยกตั้งได มชีาน
สําหรับวางฟน; เรียกกระดูกตะโพกที่มีสัณฐาน
อยางเชิงกรานวา กระดูกเชงิกราน. 

 
 คําวา “เชิงกราน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของสาํหรับติดไฟปนดวยดินเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเตาไฟปนดวยดนิยกตัง้ได มี
ชานสาํหรับวางฟนแลว ยังมคีวามหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีรูปรางคลายสิง่เดิมหมายถงึเรียก
กระดูกตะโพกที่มีสัณฐานอยางเชงิกรานวากระดูกเชิงกรานอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๖

เซิง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เซิง,  คือสุมทมุไมฤาสุมทุมหญา, ทีเ่ถาวลัแลลํา
หวายเปนตนปกคลุมอยู, เหมือนอยางซุมเปนตน
นั้น. 

เซิง ๑  น. ที่รกเปนสุมทุมพุมไมหรือมีไมเถาปก
คลุมอยูขางบน, โดยปริยายหมายถงึสิ่งทีม่ี
ลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน ผมยุงเปนเซงิ, 
กระเซิง ก็วา. 

 คําวา “เซิง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสุมทุมไมหรือหญาที่เถาวัลยและลําหวายเปนตนปกคลุมอยูอยาง
ซุมเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาที่รกเปนสุมทุมพุมไมหรือมีไมเถาปกคลุมอยูขางบนแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิง่อื่นที่
มีรูปรางคลายสิ่งเดิมหมายถงึสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้ เชน ผมยุงเปนเซงิอีกดวย 
 
เบา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบา,  คือดินเขาปนเปนรูปคลายถวย, สํารับหลอ
หลอมเงนินั้น. 

เบา  น. ดินหรอืโลหะปนเปนรูปคลายถวยสําหรับ
หลอมหรือผสมโลหะบางชนดิ เชน ทอง เงนิ, โดย
ปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น 
เชน เบาหัวไหล เบาขนมครก. 

 คําวา “เบา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาดนิปนเปนรูปคลายถวยสําหรับหลอมเงินเพยีงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาดินหรือโลหะปนเปนรูป
คลายถวยสําหรับหลอมหรอืผสมโลหะบางชนิดแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ที่มี
รูปรางคลายสิง่เดิมหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน เบาหวัไหล เบาขนมครกอีกดวย 
 
 ๑.๕  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๖๗

ขยุกขยกิ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขยุกขยกิ,  อาการที่คนนอนไมอยูศุข, ขยับไป
ขยับมา. 

ขยุกขยกิ  ก. ไมอยูนิ่งๆ ขยบัไปขยับมา (ใชใน
อาการที่แสดงถึงความไมเรียบรอย) เชน นั่ง
ขยุกขยิก, โดยปริยายหมายถึงลักษณะทีเ่ขียนไม
เรียบรอย อานยากหรืออานไมออก เชน เขยีน
ลายมือขยุกขยิก. 

 คําวา “ขยุกขยิก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขยับไปขยับมาเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมอยูนิง่ๆ ขยับไปขยับมา ใชในอาการที่แสดงถึง
ความไมเรียบรอยแลว ยงัมคีวามหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายสิง่เดิมหมายถึง
ลักษณะทีเ่ขียนไมเรียบรอย อานยากหรืออานไมออกอกีดวย 
 
ควาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ควาย,  กระบอื, กาศร, เปนชื่อสัตวอยางหนึ่ง, ตัว
ดําบาง, เผือกบาง, มีเขายาวสองขางปลายแหลม
สํารับใชทํานา. 

ควาย  น. ชื่อสัตวเคี้ยวเอื้องชนิด Bubalus 
bubalis ในวงศ Bovidae เปนสัตวกีบคู รูปราง
ใหญ สีดําหรือเทา เขาโคงยาว ที่ใตคางและ
หนาอกมีขนขาวเปนรูปงาม; (ปาก) โดยปรยิายมกั
หมายความวา คนโง คนเซอ หรือคนตัวใหญ แต
ไมฉลาด. 

 คําวา “ควาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อสัตวอยางหนึ่งเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อสัตวเคี้ยวเอื้องชนิดหนึ่งแลว ยังมีความหมาย
เปรียบเทยีบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถึงคนโง คนเซอ หรือคนตัวใหญ แตไมฉลาด
อีกดวย 
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งัน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

งัน,  คืออาการตกตลึงสิ้นสติยืนนิง่อยู, เหมือนคน
ตกใจพูดไมออกนัน้. 

งัน  ก. หยุดชะงัก เชน นิ่งงนั, ไมงอกงาม เชน 
ตนไมงันไป, อาการที่ชะงักนิง่อึ้งไปชั่วขณะเพราะ
คาดไมถึง ในคําวา ตะลึงงนั. 

 คําวา “งัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตกตะลึงสิ้นสตนิิ่งอยูเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาหยุดชะงกั หรืออาการที่ชะงักนิ่งอึง้ไปชั่วขณะ
เพราะคาดไมถึงในคาํวาตะลึงงนัแลว ยังมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ลัีกษณะคลายสิ่ง
เดมิหมายถงึไมงอกงามอกีดวย 
 
จําศลี 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จําศลิ,  ทรงศลิ, คือการที่รักษาศิลหา, ศิลแปด, 
ศิลสิบ, เหมือนอยางพวกอบุาสก, อุบาสกิาเปน
ตน. 

จําศลี  ก. ถือศีล, รักษาศีล; โดยปริยายหมายถงึ
การที่สัตวบางชนิดนอนนิง่ไมออกหาอาหารชั่ว
ระยะเวลาหนึง่ เชน กบจําศลี. 

 คําวา “จําศิล” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จําศีล” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวารักษาศีลเพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาถือศีลหรือรักษาศีล
แลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมหมายถงึการที่สัตวบางชนิด
นอนนิ่งไมออกหาอาหารชั่วระยะเวลาหนึง่อีกดวย 
 
ชีเปลือย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชีเปลือย,  เปนช่ือคนนิครรฐถือเพศบวชอยาง
หนึง่ ถือไมนุงผาไมหมผานัน้. 

ชีเปลือย  น. นักบวชจําพวกหนึ่ง ถือเพศเปลือย
กาย, โดยปริยายใชเรียกคนที่ไมนุงผา. 

 คําวา “ชีเปลือย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนถือเพศบวชอยางหนึง่ ถือไมนุงหมผาเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวานกับวชจาํพวกหนึง่ ถือเพศ
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เปลือยกายแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทยีบใชเรียกสิง่อื่นที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถงึใชเรียกคน
ที่ไมนุงผาอีกดวย 
 
เชื่อ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชื่อ,  ศรรทธา, คือความเหนจริงดวยนั้น, เหมือน
อยางเขาสั่งสอนสิ่งใด, กน็บัถือเชื่อตามสิง่นัน้. 

เชื่อ  ก. เหน็ตามดวย, มั่นใจ, ไวใจ; ซื้อหรือขาย
โดยติดคางไว ไมตองชําระเงนิทนัท.ี 

 คําวา “เชื่อ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเห็นจริงดวย นับถือ หรือศรัทธาเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเห็นตามดวย มัน่ใจ หรือไวใจ
แลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมหมายถงึซือ้หรือขายโดยติด
คางไว ไมตองชําระเงนิทันทอีีกดวย 
 
ตบแตง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตบแตง,  ตกแตง, ประดับ, การที่จัดแจงประดับ
เครื่องใหดูงามนั้น, เชนเขาแตงตัวพวกละคอน. 

ตบแตง  ก. ทาํใหงาม; จัดใหลูกสาวมีเรือนตาม
ประเพณี เชน ตบแตงลูกสาวใหเปนฝงเปนฝา. 

 คําวา “ตบแตง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาประดบัใหงามเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทําใหงามแลว ยังมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียก
ส่ิงอื่นที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถงึจดัใหลูกสาวมีเรือนตามประเพณีอีกดวย 
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ทับ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทับ,  ซอน, คอืการทีว่างสิ่งของตางๆ ไวบนของ
อ่ืน. 

ทับ ๒  ก. วางขางบน, ซอนขางบน, อาการที่ของ
หนกัๆ โคนหรอืลมลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง 
เชน ตนไมลมทับบาน, อาการที่ส่ิงที่มีลอเคลื่อนไป
ดวยกาํลังเร็วแลวปะทะกับส่ิงใดสิ่งหนึง่แลวกด
หรือบดลงไปโดยแรง เชน รถทับคน; รวมเพศเพื่อ
สืบพันธุ (ใชแกสัตวบางชนดิ เชน มา ววั ควาย); 
เรียกเครื่องหมายรูปดังนี้ / ทีขี่ดเอนหลังจํานวน
เลขวา ทับ. 

 คําวา “ทับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาวางซอนขางบนเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาวางขางบนหรือซอนขางบนแลว ยังมีความหมาย
เปรียบเทยีบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถึงอาการที่ของหนักๆ โคนหรือลมลงพาดบน
ส่ิงใดสิ่งหนึง่โดยแรงหรืออาการที่ส่ิงทีม่ีลอเคลื่อนไปดวยกําลงัเร็วแลวปะทะกับส่ิงใดสิ่งหนึ่งแลวกดหรือ
บดลงไปโดยแรง รวมเพศเพือ่สืบพันธุ ใชแกสัตวบางชนดิ เชน มา ววั ควาย และเรียกเครื่องหมายรูป
ดังนี้ / ที่ขีดเอนหลงัจํานวนเลขวาทับอีกดวย 
 
ปกข 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปกข,  วาเปนฝาย. ปกข-, ปกข  น. ปกษ. (ป.; ส. ปกฺข). 

ปกษ-, ปกษ  น. ฝาย, ขาง, เชน ปกษใต, กึ่งของ
เดือนจันทรคติ คือ เดือนหนึง่มี ๒ ปกษ ขางขึ้น
เรียก ศุกลปกษ (แปลวา ฝายขาว หมายเอาแสง
เดือนสวาง) ขางแรมเรียก กาฬปกษ (แปลวา ฝาย
ดํา หมายเอาเดือนมืด), คร่ึงเดือน เชน หนงัสือ
รายปกษ. (ส.; ป. ปกฺข). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๑

 คําวา “ปกข” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฝายเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาฝายหรือขางแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอื่นที่
มีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถึงกึ่งของเดือนจันทรคติ คือ เดือนหนึง่มี ๒ ปกษ หรือคร่ึงเดือนอีกดวย 
 
ฝุน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฝุน,  คือผงคลดีินทรายเลอียดนั้น, ดินฤาทรายที่
เปนผงแหลกเลอียดนั้น, เรียกวาฝุน. 

ฝุน  น. ดินแหงหรือส่ิงอืน่ที่ละเอียดเปนผง เชน 
ฝุนละออง ฝุนชอลก; ผงขาวๆ คลายแปง ใชผัด
หนาหรือทาสิง่ของตางๆ เชน ฝุนผัดหนา. 

 คําวา “ฝุน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาดนิหรอืทรายที่เปนผงแหลกละเอียดเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาดินแหงหรือส่ิงอื่นที่ละเอียด
เปนผงแลว ยงัมีความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ลัีกษณะคลายสิ่งเดิมหมายถงึผงขาวๆ คลาย
แปง ใชผัดหนาหรือทาสิ่งของตางๆ อีกดวย 
 
พี่เลี้ยง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พี่เลี้ยง,  คือคนเปนผูเลี้ยง, ชายฤาหญงิทีเ่ปนผู
เลี้ยงมิใชพี่เกดิมารดาเดียวกันนั้นวาพี่เลีย้ง. 

พี่เลี้ยง  น. ผูมีหนาที่เลี้ยงดูเด็ก; ผูทําหนาที่ดูแล 
ใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือเปนตน เชน พีเ่ลี้ยง
นักมวย พี่เลีย้งผูเขาประกวด. 

 คําวา “พี่เลี้ยง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนเปนผูเลี้ยงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาผูมหีนาทีเ่ลี้ยงดูเด็กแลว ยงัมีความหมาย
เปรียบเทยีบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายสิ่งเดิมหมายถึงผูทําหนาที่ดูแล ใหคําปรึกษา หรือชวยเหลือ
เปนตนอกีดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๒

แมแรง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แมแรง,  คือแมมีกําลงันั้น, เชนแมแรงเหลก็ที่เขา
ดีดของหนักๆ นั้น. 

แมแรง  น. เครื่องสําหรับดีดงัดหรือยกของหนกั, 
โดยปริยายหมายถงึคนที่เปนกําลังสาํคัญในการ
งาน. 

 คําวา “แมแรง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของที่ใชดีดของหนกั เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเครื่องสําหรับดีดงัดหรือยกของหนักแลว ยงัมี
ความหมายเปรียบเทียบใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายสิง่เดิมหมายถึงคนที่เปนกาํลังสําคัญในการ
งานอีกดวย 
 
 ๑.๖  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนหมายถึงอกีส่ิงหนึ่งที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิม 
 
เขาขอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขาขอ,  อาการโรคอยางหนึ่งมนัใหเมือยขัดอยูใน
ขอ. 

เขาขอ  น. อาการของโรคชนิดหนึ่งใหเมื่อยขัดอยู
ในขอ; กามโรคที่เร้ือรังมาจนถงึทาํใหปวดตามขอ
กระดูก, มักใชเขาคูกับคํา ออกดอก เปน เขาขอ
ออกดอก. 

 คําวา “เขาขอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการของโรคอยางหนึง่ใหเมื่อยขดัอยูในขอเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอาการของโรคชนิดหนึง่
ใหเมื่อยขัดอยูในขอแลว ยงัหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือกามโรคทีเ่ร้ือรังมาจนถงึทาํให
ปวดตามขอกระดูกอกีดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๓

ขาวมัน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เขามัน,  คือเขาที่หงุดวยน้าํกะทิใหสุก, เมด็เขา 
เปนมนัอยู. 

ขาวมัน  น. ขาวเจาทีห่งุดวยกะทิใหสุก มกักินกับ
สมตํา, ขาวเจาผัดกับมนัไก แลวหุงแบบไมเช็ดน้ํา. 

 คําวา “เขามัน” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ขาวมนั” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขาวทีห่งุดวยกะทิใหสุก
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
ขาวเจาทีหุ่งดวยกะทิใหสุก มักกนิกับสมตําแลว ยังหมายถึงสิง่อื่นที่มลัีกษณะคลายสิ่งเดิมคือขาวเจา
ผัดกับมันไก แลวหงุแบบไมเช็ดน้ําอีกดวย 
 
เขยิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขยิน,  คืออาการทีฟ่นคนตัง้อยูไมปรกติมนัยืน่
ออกมานั้น. 

เขยิน  ก. ยื่นออกมา เชน ฟนเขยนิ, เผยอขึ้น เชน 
ไมเขยิน ตะปเูขยิน. 

 คําวา “เขยิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฟนยื่นออกมาเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวายืน่ออกมาแลว ยงัหมายถึงสิง่อืน่ที่มีลักษณะคลาย
ส่ิงเดิมคือเผยอขึ้นอีกดวย 
 
เขียง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขียง,  คือไมที่เขาสํารับรองทาํปลา, ฤาหัน่ผักแล
ผาฟน. 

เขียง  น. ไมรองรับการสับ หั่น มักเปนแผนกลมๆ; 
กระทงจําลองสรางไวบนบกสําหรับฝกฝพายที่
พายเรือพระราชพิธ.ี 

 คําวา “เขียง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมสําหรับรองการสับหรือหัน่เพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมรองรับการสับ หั่น มักเปน
แผนกลมๆ แลว ยงัหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือกระทงจําลองสรางไวบนบกสาํหรับฝก
ฝพายทีพ่ายเรือพระราชพธิีอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๔

เขต 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เขตร,  คือแวนแควน, แลแดน, แลแขวง, แล
จังหวัด, แลทีน่า. 

เขต  น. แดนที่กําหนดขีดคั่นไว เชน เขตปา เขต
บาน, เวลาที่กาํหนดขีดคั่นไว เชน หมดเขตวันที่ 
๑๕. (ป. เขตฺต). (โบราณเขียนวา เขตร). 

 คําวา “เขตร” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เขต” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแวนแควน แดน แขวง จังหวัด 
หรือทีน่าเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาแดนทีก่ําหนดขีดคั่นไวแลว ยังหมายถงึสิง่อื่นที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือเวลาที่กาํหนด
ขีดคั่นไวอีกดวย 
 
ขายปลีก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขายปลีก,  คือการที่แยกของออกจากของมาก, 
ขายเปนสวนนอยๆ นัน้. 

ขายปลีก  ก. ขายเปนสวนยอย, ขายตรงแก
ผูบริโภคใชสอย. 

 คําวา “ขายปลีก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขายเปนสวนนอยๆ เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาขายเปนสวนยอยแลว ยังหมายถงึสิง่อื่นที่มี
ลักษณะคลายสิ่งเดิมคือขายตรงแกผูบริโภคใชสอยอีกดวย 
 
ขวยเขิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขวยเขิน,  ความเหมือนกันกับขวยกะใจ, คือคิด
กะดากใจนัน้เอง. 

ขวยเขิน  ก. กระดากอาย, สะเทิน้อาย. 

 คําวา “ขวยเขิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระดากใจเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากระดากอายแลว ยังหมายถงึสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิมคือสะเทิน้อายอกีดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๕

คนจร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คนจร,  คนเทีย่ว, คือคนเที่ยวไปมาแตอ่ืนไมมี
บานเรือนนัน้. คือคนเดิรทางนั้นเอง. 

คนจร  น. คนแปลกหนา, คนที่ไมมทีี่อยูเปนหลกั
แหลง. 

 คําวา “คนจร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนเทีย่วหรือเดินทางไปมาไมมีบานเรือนเพยีงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาคนทีไ่มมีที่อยูเปนหลัก
แหลงแลว ยังหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือคนแปลกหนาอีกดวย 
 
คุม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุม,  คือการทีค่อยระวังคน, ฤาคอยระวงัของมิให
หนหีายไปไดนั้น. 

คุม ๑  ก. คอยกํากับดูแล เชน คุมงาน คมุพล คุม
พวก, ปองกนัรักษา เชน คุมของ คุมบอน. 

 คําวา “คุม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคอยระวังไวไมใหหายเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาปองกนัรักษาแลว ยังหมายถึงสิง่อื่นที่มลัีกษณะ
คลายสิ่งเดิมคือคอยกํากับดูแลอีกดวย 
 
ควาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ควาง,  คืออาการแหงสิง่ที่หมุนชาๆ, เหมือนจังหนั
ตองลมออนๆ หมุนชาๆ นั้น. 

ควาง  ว. อาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลม
และน้ําเปนตนอยางไมมีจุดหมายหรือไมมีที่ยึด
เหนีย่ว เชน ลอยควาง หมนุควาง; ลักษณะที่
ละลายเหลวอยางน้าํ เชน ทองละลายควางอยูใน
เบา. 

 คําวา “ควาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่หมนุชาๆ เพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอาการทีห่มนุหรอืลอยไปตามกระแสลมและน้ําเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๖

ตนอยางไมมีจดุหมายหรือไมมีที่ยึดเหนี่ยวแลว ยังหมายถึงสิง่อื่นที่มลัีกษณะคลายสิ่งเดิมคือลักษณะที่
ละลายเหลวอยางน้าํอีกดวย 
 
จูจี ้

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จูจี้,  คืออาการที่คนมักบน, มักวาเหตกุารตางๆ 
นั้น, เหมือนอยางคนทีม่ักอยุกอยิกนัน้. 

จูจี้ ๑  ก. งอแง เชน เดก็จูจี,้ บนจุกจกิรํ่าไร เชน 
คนแกจูจี;้ พถิพีิถนัเกนิไป เชน ซื้อของเลือกแลว
เลือกอีก จูจีม้าก. 

 คําวา “จูจี้” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวามกับนมักวาเหตกุารณตางๆ เพียงความหมายเดยีว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวางอแง หรือบนจุกจกิรํ่าไรแลว 
ยังหมายสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือถึงพถิีพถิันเกินไปอีกดวย 
 
เจดีย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจดีย,  เปนช่ือส่ิงเปนที่บูชาที่เขาทําเปนจอม
สูงขึ้นไป, มียอดแหลมสํารับบันจุพระธาตุ. 

เจดีย-, เจดีย ๑  น. ส่ิงซึง่กอเปนรูปคลายลอม
ฟาง มยีอดแหลม บรรจุส่ิงที่นับถือมพีระธาตุเปน
ตน, ส่ิงหรือบุคคลที่เคารพนบัถือ. (ป. เจตยิ; ส. 
ไจตฺย). 

 คําวา “เจดีย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ทีท่ําเปนจอมสงู มยีอดแหลม สําหรับบรรจุพระธาตุเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งซึง่
กอเปนรูปคลายลอมฟาง มียอดแหลม บรรจุส่ิงทีน่ับถือมพีระธาตุเปนตนแลว ยังหมายถึงสิง่อื่นที่มี
ลักษณะคลายสิ่งเดิมคือส่ิงหรือบุคคลที่เคารพนับถืออีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๗

แจก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แจก,  ปน, จําแนก, คือการแบงปนจายนั้น, 
เหมือนอยางหมอแจกยาใหคนเจ็บนัน้. 

แจก  ก. แบงหรือปนใหแกคนหลายๆ คน เชน 
แจกเสื้อผา แจกสตางค; กระจายออก, แยกออก, 
เชน แจกออกเปนแม ก กา. 

 คําวา “แจก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแบงปนหรือแจกจายเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาแบงหรือปนใหแกคนหลายๆ คนแลว ยัง
หมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือกระจายออกหรือแยกออกอีกดวย 
 
จวง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จวง,  คืออาการที่คนยกแขนทัง้สองคอยจวง, 
เหมือนอยางพวกฝภายๆ เรือพระทีน่ั่งเปนตนนัน้. 
จวงน้าํ,  คืออาการที่เอาขนัเปนตน, เอื้อมลงตัก
เอาน้าํในแมน้าํเปนตนนัน้. 

จวง  ก. กิริยาที่เอาภาชนะเชนขันเอื้อมลงไปตัก
น้ําข้ึนมาโดยแรง; อาการที่เอาพายพุยน้าํโดยเร็ว
อยางพายเรือแขง; โดยปริยายหมายถึงกิริยาที่ตี
หรือฟนสุดแขน เชน จวงตี จวงฟน. 

 คําวา “จวง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่ยกแขนทัง้สองคอยจวงเหมือนพายเรือพระที่นัง่ เชน จวง
พาย และอาการที่เอาขนัเปนตนเอื้อมลงตกัเอาน้ําในคําวาจวงน้ํา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาอาการที่เอาพายพุยน้ําโดยเร็วอยางพายเรือแขง และกิริยาที่
เอาภาชนะเชนขันเอื้อมลงไปตักน้ําขึน้มาโดยแรงแลว ยงัหมายถึงสิง่อืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือ
กิริยาที่ตีหรือฟนสุดแขนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๘

ชฎา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชะดา,  เปนช่ือเครื่องประดับหัวอยางหนึง่, 
คลายๆ กับมงกุฏ, แตยอดนัน้เองนอยหนึง่. 

ชฎา  น. เครื่องสวมศีรษะรูปคลายมงกุฎ, ผมที่
เกลาเปนมวยสูงขึ้น. (ป., ส. ชฏา). 

 
 คําวา “ชะดา” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ชฎา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องประดับศีรษะอยางหนึ่ง
คลายกับมงกฎุเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเครื่องสวมศรีษะรูปคลายมงกุฎแลว ยังหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือผมที่
เกลาเปนมวยสูงขึ้นอีกดวย 
 
ชิง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชิง,  แยง, คือการที่แยงสิ่งของกัน, เหมือนอยาง
คนชิงฉลากกนัเปนตน. 

ชิง ๑  ก. แขง, แขงขัน, เชน ชิงรางวัล ชงิทนุ, แยง 
เชน ชงิอํานาจ. 

 คําวา “ชิง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแยงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาแยงแลว ยงัหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมคือแขงหรือ
แขงขันอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๗๙

ดาดฟา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดาศฟา,  เปนชื่อกระดารที่เขาปูดาศบนปาก
กําปนฤาปากตะเภานัน้. 

ดาดฟา  น. พืน้ราบตอนบนของเรือ, พื้นราบตอน
บนสุดของอาคาร. 

 คําวา “ดาศฟา” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ดาดฟา” เปลีย่นแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระดานที่ปูดาดบนปาก
เรือเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาพื้นราบตอนบนของเรือแลว ยงัหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมคือพื้นราบตอนบนสุดของ
อาคารอีกดวย 
 
ดูด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดูด,  กอก, คือการที่สูบส่ิงของทัง้ปวงใหเขาไปใน
ปากนั้น. 

ดูด  ก. สูบดวยปาก เชน ดูดนม, สูบดวยกาํลัง 
เชน น้ําดูด ไฟฟาดูด. 

 คําวา “ดูด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสูบใหเขาไปในปากเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสูบดวยปากแลว ยงัหมายถึงสิ่งอืน่ที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิมคือสูบดวยกําลงัอีกดวย 
 
ดาม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดาม,  ปะ, ทาบ, คือการที่เอาส่ิงของทาบกนัเขา
เพื่อจะใหแขง, เหมือนอยางคนเอาไมดามไมที่บุบ
ที่เดาะนัน้. 

ดาม ๑  ก. ทาบประกอบหรือประกับใหแข็ง เชน 
ดามไมคาน, ทาบหรือปะใหหนาเพื่อใหคงทน เชน 
ดามผา. 

 คําวา “ดาม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทาบกนัเขาเพื่อใหแข็งเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาทาบประกอบหรือประกับใหแข็งแลว ยัง
หมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือทาบหรือปะใหหนาเพื่อใหคงทนอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๐

ดุม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดุม,  เปนชื่อไมกลมๆ ที่ไชเปนรูทาํกงเกวยีน, กง
รถ, เปนที่สําหรับสอดเพลารอยเขาในรูดุมนั้น. 

ดุม  น. สวนกลางของลอเกวียนหรือลอรถที่มีรู
สําหรับสอดเพลา; เครื่องกลดัสวนตางๆ ของ
เสื้อผาไมใหแยกออกจากกนั ทําเปนรูปตางๆ มกัมี
รังดุมสําหรับขัดหรือบางทีกต็ิดเปนเครื่องประดับ, 
กระดุม ลูกกระดุม หรือ ลูกดุม ก็เรียก. 

 คําวา “ดุม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสวนของลอเกวยีนหรอืลอรถเปนไมกลมๆ มีรูสําหรับสอดเพลาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
สวนกลางของลอเกวียนหรือลอรถที่มีรูสําหรับสอดเพลาแลว ยงัหมายถึงสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิง่เดิม
คือเครื่องกลดัสวนตางๆ ของเสื้อผาไมใหแยกออกจากกัน ทาํเปนรูปตางๆ มกัมีรังดุมสําหรับขัดหรือ
บางทีก็ติดเปนเครื่องประดบัอีกดวย 
 
ตะโหงก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตะโหงก,  อนึง่คือกาบทางมะพราวแหงทีห่ลนลง
มานัน้. 

ตะโหงก ๒  น. โคนทางมะพราวแหง; ส่ิงที่นนู
โหนกขึ้นจากพื้นราบ เชน หวัตะโหงกตอไม; กอน
เนื้อที่ตนคอของสัตวบางชนดิเชนววั, หนอก กว็า. 

 คําวา “ตะโหงก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากาบทางมะพราวแหงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาโคนทางมะพราวแหงแลว ยงัหมายถึงสิง่อืน่ที่มี
ลักษณะคลายสิ่งเดิมคือส่ิงทีนู่นโหนกขึ้นจากพืน้ราบ และกอนเนื้อที่ตนคอของสัตวบางชนิดอีกดวย 
 
โถม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โถม,  คืออาการที่กระโจนเขาไปนั้น, เชนแมลง
เมาโถมเขาเปลวไฟ. 

โถม  ก. โผเขาไปอยางรวดเร็ว เชน โถมตวัเขาหา; 
รวมกําลงัพุงเขาใส เชน โถมกําลงั. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๑

 คําวา “โถม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระโจนเขาไปเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาโผเขาไปอยางรวดเร็วแลว ยงัหมายถงึสิง่อื่นที่มี
ลักษณะคลายสิ่งเดิมคือรวมกําลังพุงเขาใสอีกดวย 
 
หนอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หนอก,  คืออะไวยวะแหงหนึ่ง, ตั้งอยูเหนอืที่ลับ
ข้ึนมาจดทองนอยนั้น, เชนหนอกชายหญงิทัง้ปวง. 

หนอก ๑  น. กอนเนื้อที่ตนคอของสัตวบางชนิด 
เชน วัว, กอนเนื้อทีนู่นขึน้มาที่ตนคอของคนบาง
คน เชน เธออวนจนคอเปนหนอก, เนื้อใตทองนอย 
เชน นุงผาขัดหนอก. 

 คําวา “หนอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสวนทีอ่ยูเหนือที่ลับขึ้นมาจดทองนอยเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเนื้อใตทองนอยแลว ยงั
หมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือกอนเนื้อที่ตนคอของสัตวบางชนิดหรือกอนเนื้อทีนู่นข้ึนมาที่
ตนคอของคนบางคนอีกดวย 
 
แนะนํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แนะนํา,  คือบอกชี้นาํใหนัน้. แนะนํา  ก. ชีแ้จงใหทาํหรือปฏิบัติ เชน แนะนําให

ทําความดี แนะนําในการใชยา; บอกใหรูจักกัน
ตามธรรมเนยีม. 

 คําวา “แนะนาํ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบอกชีน้ําเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาชี้แจงใหทาํหรือปฏิบัติแลว ยังหมายถงึสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิมคือบอกใหรูจักกนัตามธรรมเนยีมอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๒

ปากน้าํ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปากน้าํ,  คือชองที่ใหญๆ เขามาจากทะเล, มี
ปากน้ําเจาพระยานั้น. 

ปากน้าํ  น. บริเวณที่แควไหลลงมาบรรจบลําน้าํ
ใหญ เชน ปากน้ําโพ หรือบริเวณที่ลําน้ําใหญไหล
ลงสูทะเลหรือทะเลสาบ เชน ปากน้ําเจาพระยา 
ปากน้ําบางปะกง, บางทีก็ใชเรียกทางเขาอาวจาก
มหาสมุทรหรือทะเลสูฝงดวย. 

 คําวา “ปากน้าํ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทางเขาจากทะเลเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทางเขาอาวจากมหาสมทุรหรือทะเลสูฝงแลว ยัง
หมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิมคือบริเวณที่แควไหลลงมาบรรจบลําน้ําใหญ หรือบริเวณที่ลําน้ํา
ใหญไหลลงสูทะเลหรือทะเลสาบอีกดวย 
 
มุกดาหาร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มุกดาหาร,  เปนชื่อแกวอยางหนึง่, ชื่อแกว
มุกดาหารนัน้. 

มุกดา, มุกดาหาร  น. ไขมุก; ชื่อรัตนะอยางหนึ่ง
ในพวกนพรัตน สีหมอกออนๆ. (ส. มุกฺตา, มุกฺตา
หาร; ป. มุตฺตา, มุตฺตาหาร, วา สรอยไขมุก). 

 คําวา “มุกดาหาร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อแกวอยางหนึ่งเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อรัตนะอยางหนึง่ในพวกนพรัตน สีหมอกออนๆ 
แลว ยงัหมายถึงสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมคือไขมุกอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๓

เมฆฉาย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เมฆฉาย,  คือเงาเมฆ, คนมวีิชาอยางหนึ่ง, ทาํ
เมฆใหเปนรูปคนดูดีแลรายเปนตน. 

เมฆฉาย  น. เงาเมฆ, เมฆทีป่รากฏใหเห็นเปนรูป
ตางๆ เนื่องจากการยกเมฆ เปนนมิิตใหสามารถ
พยากรณไดวารายหรือดี เชน ภาวนาเขมนเหน็
เมฆฉาย นมิิตเปนรูปนารายณเรืองศรี. (ขุนชาง
ขุนแผน); การอธิษฐานโดยบริกรรมดวยมนตร เชื่อ
กันวาจะทําใหเงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศ 
แลวพิจารณาดูวาคนเจบ็นัน้เปนโรคอะไร. 

 คําวา “เมฆฉาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาการใชวิชาอยางหนึ่งทําใหเงาเมฆหรือเมฆเปนรูปคน เพื่อดูดีและ
รายเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาเงาเมฆหรือเมฆที่ปรากฏใหเหน็เปนรูปตางๆ เนื่องจากการยกเมฆ เปนนิมิตใหสามารถพยากรณได
วารายหรือดีแลว ยงัหมายถงึสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายสิง่เดิมคือการอธษิฐานโดยบรกิรรมดวยมนตร เชื่อ
กันวาจะทําใหเงาของคนเจ็บลอยขึ้นไปในอากาศ แลวพิจารณาดูวาคนเจ็บนั้นเปนโรคอะไรอีกดวย 
 
มาศ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาศ,  ดนิทอง, คือกํามะถนั, กํามะถนัมีสองอยาง
, แดงอยางหนึง่เหลืองอยางหนึง่, เขาประสมดิน
ประสิวทาํดินยิงปนบาง. 

มาศ  น. ทอง; กํามะถนั. 

 คําวา “มาศ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาดนิทองคือกํามะถนัเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวากํามะถนัแลว ยงัหมายถึงสิ่งอื่นที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิมคือทองอีกดวย 
 
 ๑.๗  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณ
ของคําเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๔

  ๑.๗.๑  เพิ่มหนาที่ทางไวยากรณเปนคําลกัษณนาม 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการเพิม่หนาทีท่าง
ไวยากรณของคําเดิมเปนคาํลักษณนาม 
 
คัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คัน,  อนึ่งไมทีท่ําเปนด้ําใสรมเปนตนนัน้. 
คันนา,  คือส่ิงทีท่ําเปนคนัขังน้าํไวในนานัน้. 

คัน ๑  น. แนวดินหรือแนวทรายเปนตนทีพู่น
สูงขึ้นเปนแนวยาว เชน คันทราย, แนวดนิที่พนู
ข้ึนมาสาํหรับกั้นน้ํา เชน คันนา คันดิน; ส่ิงที่มี
ลักษณะยาวทาํดวยไมเปนตน สําหรับถือหรือปก 
เชน คันเบ็ด คนัไถ คนัธง; ลักษณนามเรียกรถหรือ
ของที่มีดามถอืบางอยาง เชน รถ ๓ คนั ชอน ๔ 
คัน เบ็ด ๕ คัน. 

 คําวา “คัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาสิง่ทีเ่ปนคนัสําหรับขังน้าํในคําวาคันนา และดามไม
สําหรับใสรมเปนตน เชน คนัรม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปน
คํานามมีความหมายวาแนวดินหรือแนวทรายเปนตนทีพู่นสงูขึ้นเปนแนวยาว หรือแนวดินที่พนูขึน้มา
สําหรับกัน้น้าํ และส่ิงที่มีลักษณะยาวทาํดวยไมเปนตน สําหรับถือหรอืปกแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่าง
ไวยากรณเปนคําลักษณนามเรียกรถหรือของที่มีดามถอืบางอยางอกีดวย 
 
งวด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งวด,  คืออาการน้ําทั้งปวงทีเ่คี่ยวใหมันยุบลงนัน้, 
ประการหนึ่งเปนการกําหนฎนั้น. 

งวด  น. คราวที่กําหนด เชน การออกรางวลัสลาก
กินแบงออกเปนงวด, ลักษณนามเรียกจาํนวนนับ
ของคราวทีก่ําหนด เชน แบงการชําระหนี้ออกเปน 
๕ งวด. ก. ลดลงไป, พรองลงไป, แหงลงไป, เชน 
น้ํางวดลง. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๕

 คําวา “งวด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวายุบลง และเปนคํานามมีความหมายวาการกําหนด 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามีความหมายวาลดลงไป 
พรองลงไป หรือแหงลงไป และเปนคํานามหมายถงึคราวที่กําหนดแลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปน
คําลักษณนามเรียกจํานวนนับของคราวทีก่ําหนดอีกดวย 
 
งีบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งีบ,  มอย, คือความที่นอนมอยไปบัดเดี๋ยวหนึง่นัน้
, เหมือนอยางลีงหลับเปนตน. 

งีบ  ก. หลับไปช่ัวขณะหนึ่ง; ลักษณนามบอกการ
หลับเชนนัน้วา หลับงีบหนึง่ หลับ ๒ งีบ. 

 คําวา “งีบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวานอนมอยไปบัดเดี๋ยวหนึ่งเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํกริยามีความหมายวาหลับไปชั่ว
ขณะหนึง่แลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําลักษณนามบอกการหลับเชนนัน้วาหลับงีบหนึง่ หลับ 
๒ งีบอีกดวย 
 
เชือก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชือก,  ปอ, เปนชื่อปอตางๆ, เอามาฟนเปนสาม
เกีลยวบางสีเ่กีลยวบาง, เหมือนเชือกกําปนเปน
ตน. 

เชือก  น. ส่ิงที่ทาํดวยดายหรือปานปอเปนตน มัก
ฟนหรือตีเกลยีวสําหรับผูกหรือมัด; ลักษณนาม
เรียกชางบาน เชน ชางเชือกหนึง่ ชาง ๒ เชอืก. 

 คําวา “เชือก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาปอทีน่ํามาฟนเปนเกลียวเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาสิง่ทีท่ําดวยดาย
หรือปานปอเปนตน มักฟนหรือตีเกลียวสําหรับผูกหรือมดัแลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคาํ
ลักษณนามเรยีกชางบานอกีดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๖

ชิ้น 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชิ้น,  อัน, คืออาการสิง่ของที่ตัดออกเปนอันๆ, 
เหมือนอยางชิน้ปลาชิน้เนื้อเปนตน. 

ชิ้น ๑  น. กอนหรือแผนเลก็ที่ตัด แล แบง แยก 
หรือแตกออกจากสวนใหญ เชน ชิน้ปลา ชิน้เนื้อ 
ชิ้นกระเบื้อง, ลักษณนามเรยีกสิ่งที่เปนกอนเปน
แผนเล็กๆ เชนนั้น เชน ผาชิ้นหนึง่ เนื้อ ๒ ชิน้. 

 คําวา “ชิ้น” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาสิง่ของที่ตดัออกเปนอันๆ เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวากอนหรือแผนเล็ก
ที่ตัด แล แบง แยก หรือแตกออกจากสวนใหญแลว ยังเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคําลักษณนามเรียก
ส่ิงที่เปนกอนเปนแผนเลก็ๆ เชนนั้นอีกดวย 
 
ซ่ี 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ี,  คือเปนสิ่งของทั้งปวงที่เปนอันเลก็ๆ, กลมบาง, 
แบนบาง, เหมอืนอยางซี่กรง, ซี่ลอบเปนตน. 

ซ่ี  น. คําเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกนัเปนแถว
เปนแนวอยางฟนหรือลูกกรง, ลักษณนามเรียก
ของเชนนั้น เชน ฟนซีห่นึ่ง ฟน ๒ ซี่. 

 คําวา “ซี่” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาสิง่ของที่เปนอันเลก็ๆ อยางซี่กรงหรือซ่ีลอบเปนตนเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมี
ความหมายวาคําเรียกของเล็กๆ ยาวๆ ที่เรียงกนัเปนแถวเปนแนวอยางฟนหรือลูกกรงแลว ยังเพิ่ม
หนาทีท่างไวยากรณเปนคาํลักษณนามเรยีกของเชนนัน้ เชน ฟนซีห่นึง่ ฟน ๒ ซี่อีกดวย 
 
ดุน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดุน,  เปนชื่อส่ิงของทัง้ปวงทีเ่ปนอันหนึ่งฤาทอน
หนึง่, เหมือนอยางดุนฟนเปนตนนั้น. 

ดุน  น. ทอน เชน กลืนเขาไปทั้งดุน, ทอนไมขนาด
เล็ก เชน ดุนฟน, ลักษณนามเรียกทอนไมขนาด
เล็กวา ดุน เชน ฟนดุนหนึ่ง ฟน ๒ ดุน. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๗

 คําวา “ดุน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาทอนเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาทอนหรือทอนไมขนาดเล็กแลว ยงัเพิ่ม
หนาทีท่างไวยากรณเปนคาํลักษณนามเรยีกทอนไมขนาดเล็กวาดุนอกีดวย 
 
ผลัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผลัด,  เปลี่ยน, คือเปลี่ยน, คนนุงหมผาสาํรับนี้อยู
นานเวลาแลว, เอาผาสาํรับอ่ืนเขานุงหม, เอาผา
สํารับกอนออกเสียนั้น. 

ผลัด  ก. เปลีย่นแทนที่ เชน ผลัดเสื้อผา ผลัดเวร 
ผลัดใบ ผลัดขน. น. ลักษณนามเรียกการ
ผลัดเปลี่ยนเวรยาม เชน เปลี่ยนเวรวันละ ๓ ผลัด. 

 คําวา “ผลัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาเปลี่ยนเอาผาอื่นนุงหมแทนผาเดิมเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามีความหมายวาเปลี่ยน
แทนที่แลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําลักษณนามเรียกการผลัดเปลี่ยนเวรยามอีกดวย 
 
มัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มัด,  ผูกรัด, คอืรวบรัด, ของสิ่งเดียวหลายอันฤา
ของหลายอยาง, ตัง้แตสองอันขึ้นไป, คนเอารวบ
รัดเขาเปนอันเดียวกนัวามัด. 

มัด  ก. ผูกรัดเขาดวยกนั, ผูกรัดใหแนน. น. 
ลักษณนามเรยีกของบางอยางที่ผูกรัดเขาดวยกนั 
เชน ไตมัดหนึง่ ฟน ๒ มัด. 

 คําวา “มัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาผูกรัดเขาเปนอนัเดียวกันเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํกริยามีความหมายวาผกูรัดเขาดวยกนั
หรือผูกรัดใหแนนแลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคําลักษณนามเรียกของบางอยางที่ผูกรัดเขา
ดวยกนัอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๘

มวน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มวน,  คือหันหมุนผาที่ยาวมวนใหนอยเขานัน้, 
เชนแพรมวนเปนตน. 

มวน  ก. หมุนพันเขาไปใหมลัีกษณะกลมอยางรูป
ทรงกระบอก. น. ลักษณนามเรียกสิ่งของเชนผา
หรือกระดาษที่ขดหรือพนัหอตัวอยู เชน ผามวน
หนึง่ กระดาษ ๒ มวน. 

 คําวา “มวน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาหนัหมนุผาที่ยาวใหนอยเขาเพยีงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามีความหมายวาหมนุพนัเขา
ไปใหมีลักษณะกลมอยางรูปทรงกระบอกแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําลักษณนามเรียก
ส่ิงของเชนผาหรือกระดาษที่ขดหรือพนัหอตัวอยูอีกดวย 
 
  ๑.๗.๒  เพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคําชนิดอื่นๆ 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการเพิม่หนาทีท่าง
ไวยากรณของคําเดิมเปนคาํชนิดอื่นๆ เชน คํานาม คํากริยา คาํวิเศษณ คําสันธาน หรือคําอุทาน เปน
ตน 
 
ขโมย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขโมย,  คือคนลักเอาซึง่ทรพัยสิ่งของที่เจาของเขา
ไมใหนัน้. 

ขโมย  น. ผูลักทรัพย. ก. ลัก, โดยปริยาย
หมายความวา ลอบทําสิง่ทีต่นไมมีสิทธิ์หรือไม
ไดรับอนุญาต เชน เดก็ขโมยสูบบุหร่ี เขาขโมย
อานจดหมายเพื่อน. 

 คําวา “ขโมย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาคนลักทรัพยส่ิงของที่เจาของไมใหเพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาผูลัก
ทรัพยแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคํากริยาหมายถึงลัก และลอบทําสิง่ที่ตนไมมีสิทธิห์รือไม
ไดรับอนุญาตอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๘๙

คือ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คือ,  เปนความวา, เปนส่ิงนัน้, คือคนนัน้, มอวา. คือ  สัน. เทากับ, ไดแก. ก. เปน เชน โลกคือดาว
ดวงหนึง่. 

 คําวา “คือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาเปนความวาหรือเปนสิง่นัน้เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํกริยามีความหมายวาเปนแลว ยังเพิ่ม
หนาทีท่างไวยากรณเปนคาํสันธานหมายถึงเทากับหรือไดแกอีกดวย 
 
คด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คด,  คืออาการที่ไมตรงนัน้, เหมือนอยางไมคด
บาง, คนคดบาง, คลองคดบาง, คือโกงนัน้เอง. 

คด ๒  น. ส่ิงปลูกสรางซึง่มสัีณฐานหักมมุเปน
ขอศอก เชน วหิารคด. ว. ลักษณะที่ไมตรงตลอด; 
ไมซื่อ. 

 คําวา “คด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาที่ไมตรง เชน ไมคดและคนคด สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคําวเิศษณมคีวามหมายวาลักษณะที่ไมตรงตลอด และไม
ซื่อแลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคํานามหมายถงึสิ่งปลูกสรางซึ่งมีสัณฐานหกัมุมเปนขอศอกอีก
ดวย 
 
คราด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คราด,  คือของสํารับชักหญาทีน่าที่สวนนัน้, คน
เอาไมมาเจาะใสลูกหางๆ คลายๆ หว.ี 

คราด ๑  น. เครื่องมือทําไรทํานาใชวัวหรอืควาย
ลาก ลักษณะเปนคาน มีซีห่างๆ กัน มีคันชัก
สําหรับลากขี้หญาและทําใหดินที่ไถแลวซุย, 
เครื่องมือสําหรับชักหรือลากขี้หญาหรือหยากเยื่อ
เปนตน ทาํเปนซี่ๆ มีดามสําหรับจับชักหรือลาก
ไป. ก. ชักหรือลากขี้หญาเปนตนดวยคราดนั้น. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙๐

 คําวา “คราด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาของสําหรับชักหญาทีน่าหรือสวน เปนไมเจาะรูแลวใส
ลูกหางๆ คลายหวเีพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะ
เปนคํานามมคีวามหมายวาเครื่องมือทาํไรทํานาใชววัหรือควายลาก ลักษณะเปนคาน มซีีห่างๆ กนั มี
คันชักสําหรับลากขี้หญาและทําใหดินที่ไถแลวซุย หรือเครื่องมือสําหรับชักหรือลากขี้หญาหรือ
หยากเยื่อเปนตน ทาํเปนซี่ๆ มีดามสําหรับจับชักหรือลากไปแลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปน
คํากริยาหมายถึงชักหรือลากขี้หญาเปนตนดวยคราดนัน้อีกดวย 
 
คล่ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คล่ํา,  คลุม, คอือาการที่คนฤาสัตวเดนิไปเดินมา, 
สรรพสนกนัอยูมากมายนัน้. 

คล่ํา  น. หมู. ว. สับสน, เกลื่อนกลน, มาก, มักใช
คูกับคํา คลา เปน คลาคล่าํ. 

 คําวา “คล่ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาสับสนกนัอยูมากมายเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาสับสน เกลื่อน
กลน หรือมากแลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคํานามหมายถึงหมูอีกดวย 
 
เจากรรม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจากรรม,  คอืเจาของกรรม, เจาของเวรที่ตนได
กระทาํไวนัน้. 

เจากรรม  น. ผูเคยมีกรรมมเีวรตอกันมาแตชาติ
กอน, เจากรรมนายเวร ก็วา. ว. ที่ทาํใหผิดหวงั
หรือไดรับความเดือดรอน เชน รถเจากรรมเกิดเสีย
ข้ึนกลางทางเลยไปไมทัน เด็กเจากรรมวิง่มาชน
เกือบหกลม. อ. คํากลาวแสดงความผิดหวังเพราะ
เกิดอุบัติเหตโุดยไมคาดคิดมากอนเปนตน เชน 
เจากรรมแทๆ รถมาเสียเอาตอนฝนตกเสยีดวย. 

 คําวา “เจากรรม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาเจาของกรรมเจาของเวรที่ไดกระทาํไวเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาผูเคยมี
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กรรมมีเวรตอกันมาแตชาตกิอนแลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําวิเศษณหมายถงึทีท่ําใหผิดหวัง
หรือไดรับความเดือดรอน และเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําอทุานหมายถงึคํากลาวแสดงความ
ผิดหวังเพราะเกิดอุบัติเหตุโดยไมคาดคิดมากอนอกีดวย 
 
ฉนวน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉนวน,  เปนทางที่สํารับพระมหากระษัตริย, ฤา
เจาฝายในเสดจ็ข้ึนลง, เหมือนฉนวนน้ําประจํา
ทาเปนตนนัน้. 

ฉนวน ๑  น. ทางเดินซึง่มีเครื่องกําบัง ๒ ขาง 
สําหรับพระมหากษัตริยหรือเจานายฝายในเสด็จ
ข้ึนลงหรือเขาออก. ก. กําบงั, คั่น, กั้น. 

 คําวา “ฉนวน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาทางสําหรบัพระมหากษตัริยหรือเจาฝายในเสด็จข้ึนลง
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมี
ความหมายวาทางเดนิซึ่งมีเครื่องกําบัง ๒ ขาง สําหรับพระมหากษัตริยหรือเจานายฝายในเสด็จข้ึนลง
หรือเขาออกแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคํากรยิาหมายถึงกําบัง คั่น หรือกัน้อีกดวย 
 
เฉด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉด,  เปนคําสํารับไลหมาใหหนีไป, เหมือนอยาง
คนเหนหมาเดนิมา, แลวรองตวาดวาเฉด. 

เฉด  ก. ขับไลไสสง เชน เฉดหัวไป. ว. คํารองไล
หมา. 

 คําวา “เฉด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาคําสําหรับไลหมาเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาคํารองไลหมา
แลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคํากริยาหมายถึงขบัไลไสสงอีกดวย 
 
ซอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซอก,  กรอก, เปนชื่อที่ระหวางเปนตรอกเล็กๆ, 
เหมือนอยางซอกบานซอกเรอืน, ฤาซอกหวยซอก
เขาเปนตน. 

ซอก  น. ชองทางที่แคบๆ เชน ซอกเขา ซอกหู 
ซอกคอ. ก. ซกุ, ซุกแทรกเขาไป, ซอน. 
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 คําวา “ซอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาที่ระหวางซึ่งเปนตรอกเล็กๆ เพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาชองทางที่แคบๆ 
แลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคํากริยาหมายถึงซกุ ซุกแทรกเขาไป หรือซอนอกีดวย 
 
ดํารง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดํารง,  คือความทีท่รงไว, รองไว, จุนไว, ค้ําไว, 
เหมือนอยางดาํรงราชสมบัตเิปนตน. 

ดํารง  ก. ทรงไว, ชูไว, ทําใหคงอยู, เชน ดาํรงวงศ
ตระกูล. ว. ตรง, เทีย่ง. (แผลงมาจาก ตรง). (ข. 
ฎํรง, ตมฺรง). 

 คําวา “ดํารง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาทรงไว รองไว จนุไว หรือคํ้าไวเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามีความหมายวาทรงไว ชูไว 
หรือทําใหคงอยูแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคาํวิเศษณหมายถึงตรงหรือเทีย่งอีกดวย 
 
ตรา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตรา,  เปนช่ือของสํารับใหรูเปนสําคัญแนนั้น. ตรา  น. เครื่องหมายที่มีลวดลายและทาํเปนรูป

ตางๆ สําหรับประทับเปนสําคัญ เชน ตราพระ
ราชสีห ตราพระคชสีห ตราบัวแกว, สําหรบัเปน
เครื่องประดับในจําพวกราชอิสริยาภรณ เชน ตรา
ชางเผือก, สําหรับเปนเครื่องหมาย เชน ผาตรานก
อินทรี. ก. ประทับเปนสําคัญ เชน ตราไว; กาํหนด
ไว, จดจําไว, เชน ตราเอาไวท;ี ตั้งไว เชน ใหตรา
พระราชบัญญตัิข้ึนไว. 

 คําวา “ตรา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาของสําหรับใหรูเปนสาํคัญเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาเครื่องหมายที่มี
ลวดลายและทําเปนรูปตางๆ สําหรับประทับเปนสําคัญ สําหรับเปนเครื่องประดับในจําพวกราช
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อิสริยาภรณ สําหรับเปนเครื่องหมายแลว ยังเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคํากรยิาหมายถงึประทบัเปน
สําคัญ กําหนดไวหรือจดจําไว และตั้งไวอีกดวย 
 
แถม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แถม,  คือการเพิ่มการเติมใหนัน้, เชนลูกคาซื้อ
ของแลวตองแถมไปดวย. 

แถม  ก. เติมให, เพิ่มให, (มักใชในการซื้อ ขาย 
แลก เปลี่ยน หรือให). ว. ทีเ่ติมให, ที่เพิ่มให, เชน 
ของแถม. 

 คําวา “แถม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาเพิ่มหรือเติมให มกัใชในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือ
ใหเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามี
ความหมายวาเติมใหหรือเพิ่มให มักใชในการซื้อ ขาย แลก เปลี่ยน หรือใหแลว ยงัเพิม่หนาที่ทาง
ไวยากรณเปนคําวิเศษณหมายถงึทีเ่ติมใหหรือที่เพิ่มใหอีกดวย 
 
ทะล ุ

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะลุะ,  ปรุะ, โปรง, กลวง, เปนชื่อส่ิงของทั้งปวงที่
กลวงเปนชองนั้น, เชนเรือทลุะมอทะละุนัน้. 

ทะลุ  ก. เกิดเปนรูหรือทาํใหเปนรูถึงอกีขางหนึ่ง. 
ว. ที่เปนรู เชน หมอทะล.ุ 

 คําวา “ทะลุะ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทะล”ุ เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทเปนคําวิเศษณมีความหมายวาที่ปรุ โปรง หรือ
กลวงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํา
วิเศษณมีความหมายวาที่เปนรูแลว ยงัเพิม่หนาที่ทางไวยากรณเปนคํากริยาหมายถงึเกิดเปนรูหรือทํา
ใหเปนรูถงึอีกขางหนึง่อีกดวย 
 
ทุง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทุง,  ตุง, คืออาการสิง่ของทัง้ปวงที่ตงุอยูนัน้, เชน
ใบผาที่กนิลมฤาเปลผาที่เดก็นอน. 

ทุง ๑  ว. ตุง, ตุยออกมา. น. ฝกบัวที่ยอยลงมา 
เชน เปดน้ําลงตามทุงสหัสธารา. (สิบสองเดือน). 
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 คําวา “ทุง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาตุงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาตุงหรือตุยออกมาแลว ยังเพิ่มหนาที่
ทางไวยากรณเปนคํานามหมายถงึฝกบวัที่ยอยลงมาอีกดวย 
 
เทาแขน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทาวแขน,  ทีต่ั้งแขน, กรานแขน, เปนช่ืออาการที่
คนนัง่พับเพียบแลวเอาแขนกรานไวกับพืน้นั้น เชน 
ผูหญิงนั่งทาวแขน. 

เทาแขน  น. ตัวไมสําหรับคํ้ายันของหนักเชนกนั
สาดใหมีกาํลังทรงตัวอยูได; สวนของเกาอีสํ้าหรับ
วางแขน. ว. เรียกอาการทีน่ัง่พับเพยีบเอาแขนเทา
พื้นวา นัง่เทาแขน. 

 คําวา “ทาวแขน” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “เทาแขน” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาอาการที่นัง่
พับเพยีบแลวเอาแขนกรานไวกับพืน้เพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคําวเิศษณมีความหมายวาเรียกอาการที่นัง่พบัเพียบเอาแขนเทาพืน้วานั่งเทา
แขนแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคํานามหมายถึงตัวไมสําหรบัคํ้ายันของหนักใหมีกาํลังทรงตัว
อยูได และสวนของเกาอี้สําหรับวางแขนอกีดวย 
 
หนาเผือด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หนาเผือด,  คือหนาขาวซดีไปนั้น, เชนคนเปนไข
จับหนาซีดเผือดไป. 

หนาเผือด, หนาเผือดสี  น. หนาไมมีสีเลอืด. ว. 
มีสีหนาแสดงความผิดหวังหรือตกใจเปนตน, หนา
ถอดสี ก็วา. 

 คําวา “หนาเผอืด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํนามมีความหมายวาหนาขาวซดีเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาหนาไมมีสีเลือดแลว ยังเพิ่ม
หนาทีท่างไวยากรณเปนคาํวิเศษณหมายถึงมีสีหนาแสดงความผิดหวังหรือตกใจเปนตนอีกดวย 
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เบี่ยง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เบี่ยง,  แบง, หัน, คือคนหันไปนอยหนึ่ง, คนจะยงิ
ปนปากกระบอกตรงคนฤาของอันใดที่ไมตองการ
ยิงกลวัลูกปนไปถูกเขาหันเสยีนอยหนึ่งนั้น, วา
เบี่ยงเสยี. 

เบี่ยง  ก. เลี่ยง, เบน, เอี้ยว, เชน เบี่ยงตวั. ว. ที่
เลี่ยง, ที่เบน, เชน ทางเบี่ยง สะพานเบีย่ง. 

 คําวา “เบี่ยง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทเปนคาํกรยิามีความหมายวาหนัไปเลก็นอยเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากรยิามีความหมายวาเลี่ยง เบน หรือเอี้ยวแลว ยงั
เพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําวิเศษณหมายถงึทีเ่ลี่ยงหรือที่เบนอีกดวย 
 
มธุรส 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มะธุรศ,  แปลวาน้ําหวานกไ็ด, วาน้ําผึง้กไ็ด, 
เพราะรศหวานนัน้. 

มธุรส  น. น้าํผึ้ง, รสหวาน, ออย. ว. ไพเราะ เชน 
มธุรสวาจา. (ป., ส.). 

 คําวา “มะธุรศ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “มธุรส” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทเปนคํานามมคีวามหมายวาน้าํหวานหรือน้ําผึง้
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมี
ความหมายวาน้าํผึ้ง รสหวาน หรือออยแลว ยงัเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณเปนคําวิเศษณหมายถงึไพเราะ
อีกดวย 
 
 ๑.๘  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการระบคุํานามหนาคาํเดิม
เพื่อใชเรียกอกีส่ิงหนึ่ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙๖

เขารีต 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เขารีด,  คือคนชาติใดภาษาใดไปเชื่อถือตาม 
สาศนาอืน่จากคําสั่งสอนทีต่ัวเคยถือ. 

เขารีต  ว. เปลี่ยนไปถือศาสนาอืน่. น. เรียกผู
เปลี่ยนไปถือคริสตศาสนาสวนใหญเปนนกิาย
โรมันคาทอลิกวา ผูเขารีต เชน ญวนเขารีต. 

 คําวา “เขารีด” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เขารีต” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเปลีย่นไปเชื่อถือตามศาสนา
อ่ืนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาเปลีย่นไปถอืศาสนาอืน่แลว ยงัเปนคํานามหมายถงึเรียกผูเปลี่ยนไปถือคริสตศาสนาสวนใหญเปน
นิกายโรมนัคาทอลิก โดยระบุคํานาม “ผู” หนาคําเดิม เรียกวาผูเขารีตอีกดวย 
 
ขนมเปยกปนู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขนมเปยกปนู,  คือขนมอยางหนึ่ง, เอาแปง
ละลายใหเหลวแลวใสน้าํปูนใสบาง, กวนใหขน
แลวใสน้ําตานบางกนิหวาน. 

ขนมเปยกปนู  น. ขนมชนดิหนึง่ ทําดวยแปงขาว
เจาผสมกาบมะพราวเผาใหเปนถานบดละเอียด 
ตั้งไฟกวนกับน้ําตาล กะท ิและน้ําปนูใส เมื่อสุกเท
ลงใสถาด ตัดเปนชิ้นๆ ใหเปนรูปส่ีเหลีย่มดาน
ขนานที่มีดานทั้ง ๔ ยาวเทากัน แตไมมีมมุภายใน
เปนมุมฉาก; เรียกรูปส่ีเหลี่ยมดานขนานทีม่ีดาน
ทั้ง ๔ ยาวเทากัน แตไมมีมมุภายในเปนมมุฉาก 
วา ส่ีเหลีย่มขนมเปยกปูน, ส่ีเหลี่ยมขาวหลามตัด 
ก็เรียก. 

 คําวา “ขนมเปยกปูน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขนมอยางหนึ่งเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาขนมชนิดหนึง่ ตดัเปนชิ้นๆ ใหเปนรูปส่ีเหลีย่มดาน
ขนานที่มีดานทั้ง ๔ ยาวเทากัน แตไมมีมมุภายในเปนมมุฉากแลว ยงัหมายถงึเรียกรูปส่ีเหลี่ยมดาน
ขนานที่มีดานทั้ง ๔ ยาวเทากัน แตไมมีมมุภายในเปนมมุฉาก โดยระบุคํานาม “ส่ีเหลี่ยม” หนาคาํเดิม 
เรียกวาสี่เหลีย่มขนมเปยกปนูอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙๗

คงคา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คงคา,  คือแมน้ําทั้งปวง, เหมือนอยางแมน้ําคงคา
แลอะจิระวะดเีปนตน. 

คงคา ๑  น. น้าํ, แมน้ํา, ใชเปนสามัญวา แมพระ
คงคา หมายถงึ เจาแมประจําน้าํ, ชื่อแมน้าํสําคัญ
สายหนึง่ในประเทศอินเดีย. (ป., ส. คงฺคา วา ผูไป
เร็ว, ผูไหลเชี่ยว); เรียกสวนของทอเหลาในโรงตม
กลั่นวา ทอคงคา. 

 คําวา “คงคา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแมน้ําเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาน้าํ แมน้ํา หรือช่ือแมน้ําสําคัญสายหนึ่งในประเทศอนิเดียแลว 
ยังหมายถงึเรียกสวนของทอเหลาในโรงตมกลั่น โดยระบุคํานาม “ทอ” หนาคําเดิม เรียกวาทอคงคาอีก
ดวย 
 
คาดเชือก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คาดเชือก,  คอืการที่เอาเชือกคาดผูกรัดเขาที่มือ, 
เหมือนอยางคนจะชกมวยเปนตนนั้น. 

คาดเชือก  ก. เอาดายดิบพนัมือเตรียมชกมวย, 
เตรียมตอสู, คาดหมัด ก็เรียก. น. เรียกการชกมวย
แบบหนึง่ที่เอาดายดิบพนัหมดัมาจนถึงขอศอกวา 
มวยคาดเชือก. 

 คําวา “คาดเชือก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาเชือกคาดผูกรัดมอือยางคนจะชกมวยเพยีงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอาดายดิบพนัมือเตรียม
ชกมวยหรือเตรียมตอสูแลว ยังเปนคํานามหมายถงึเรียกการชกมวยแบบหนึง่ทีเ่อาดายดิบพันหมัดมา
จนถงึขอศอก โดยระบุคํานาม “มวย” หนาคําเดมิ เรียกวามวยคาดเชือกอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙๘

งอก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

งอก,  คืออาการแหงเม็ดผลไมทั้งปวงที่แตกงอก
เปนตนขึน้นัน้, ฤาที่ชายหาดอันจําเริญขึ้นเปนตน. 
งอกหนอ,  คอือาการแหงสิง่ที่เปนตนออนๆ, พึง
งอกออกจากตนเดิม, เหมือนหนอกลวยหนอไมใผ
เปนตน. 

งอก ๑  ก. อาการที่เมล็ดผลไมแตกเปนตนขึ้น; 
ผลิออก, แตกออก, เชน รากงอก ยอดงอก; เพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น (ใชเฉพาะของบางอยาง) เชน เงนิ
งอก แผนดินงอก เนื้องอก; เรียกหนาผากที่กวาง
ยื่นง้ําออกไปกวาปรกติวา หนางอก. 

 คําวา “งอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่เมล็ดผลไมแตกเปนตนขึน้ เชน เมล็ดงอก อาการที่ตนออน
งอกออกจากตนเดิมในคําวางอกหนอ และจําเริญขึ้น เชน หาดงอก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาอาการที่เมลด็ผลไมแตกเปนตนขึ้น ผลิออกหรือแตกออก และ
เพิ่มปริมาณมากขึ้นใชเฉพาะของบางอยางแลว ยังหมายถึงเรยีกหนาผากทีก่วางยื่นง้ําออกไปกวา
ปรกติ โดยระบุคํานาม “หนา” หนาคําเดิม เรียกวาหนางอกอีกดวย 
 
ง้ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งั้ม,  เงื้อม, คอือาการแหงสิง่ของทัง้ปวงทีเ่อนลม
มาเบื้องหนา, เหมือนอยางคนนัง่กมหนาอยูนัน้. 

ง้ํา  ว. ยืน่ออกไปเกินปรกติจนปลายโนมลง, โนม
ไปทางหนา เชน สวมชฎาง้ําหนา, เรียกหนาที่มีสี
หนาแสดงอาการโกรธไมพอใจหรือไมไดอยางใจ
เปนตนวา หนาง้าํ. 

 คําวา “งั้ม” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “ง้ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการสิง่ของที่เอนลมมาเบื้อง
หนาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วายืน่ออกไปเกินปรกติจนปลายโนมลงหรอืโนมไปทางหนาแลว ยงัหมายถงึเรียกหนาที่มีสีหนาแสดง
อาการโกรธไมพอใจหรือไมไดอยางใจเปนตน โดยระบุคาํนาม “หนา” หนาคําเดิม เรียกวาหนาง้ําอกี
ดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๙๙

เจ็ด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เจ็ด,  คือหนึ่งๆ เจ็ดหนนัน้, เหมือนเขาพูดกันวา, 
๗ ส่ิงฤา ๗ หนเปนตนนัน้. 

เจ็ด  น. จํานวนหกบวกหนึ่ง; ชื่อเดือนจนัทรคติ 
เรียกวา เดือน ๗ ตกในราวเดอืนมิถนุายน. 

 คําวา “เจ็ด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหนึง่ๆ เจ็ดหนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาจาํนวนหกบวกหนึ่งแลว ยงัหมายถงึชื่อเดือน
จันทรคติ โดยระบุคํานาม “เดือน” หนาคําเดิม เรียกวาเดือน ๗ ตกในราวเดือนมถิุนายนอกีดวย 
 
จามร ี

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จามมะร,ี  เปนสับทแปลวาตัวจามจุรี, ทีม่นัมีเสน
ขนเล็กเลอียดนักนั้น. 

จามรี  น. ชื่อสัตวเคี้ยวเอื้องชนิด Bos grunniens 
ในวงศ Bovidae เปนสัตวจาํพวกววั ขนยาวมาก 
ละเอียดออน สีน้ําตาลเขมจนถงึดํา เฉพาะบริเวณ
สวาบจะมีสีดาํหอยยาวลงมาเกือบถงึพืน้ ชวงเขา
กวางมาก หางยาวเปนพู อาศัยอยูแถบภูเขาสูงใน
ทิเบต, จมร จมรี หรือ จามจรีุ ก็เรียก; เรียกแสที่ทาํ
ดวยขนหางจามรีวา แสจามรี. 

 คําวา “จามมะรี” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “จามรี” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตัวจามจุรีเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อสัตว
เคี้ยวเอื้องชนดิหนึง่แลว ยังหมายถงึเรียกแสที่ทําดวยขนหางจามรี โดยระบุคํานาม “แส” หนาคําเดิม 
เรียกวาแสจามรีอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๐

เฉาะ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เฉาะ,  เสี่ยงสบั, คือการที่มดีสับส่ิงของตางๆ, 
เหมือนอยางคนเฉาะลูกตาลดวยมีดนัน้. 

เฉาะ  ก. เอามีดสับลงเปนที่ๆ เฉพาะที่ตองการ
แลวงัดใหแยกออก เชน เฉาะตาล เฉาะฝรัง่. น. 
เรียกเนื้อในตาลออนที่เฉาะออกมาจากเตาตาลวา 
ตาลเฉาะ. 

 คําวา “เฉาะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอามีดสับส่ิงของอยางเฉาะลกูตาลเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอามีดสับลงเปนที่ๆ เฉพาะที่
ตองการแลวงดัใหแยกออกแลว ยงัเปนคาํนามหมายถงึเรียกเนื้อในตาลออนที่เฉาะออกมาจากเตาตาล 
โดยระบุคํานาม “ตาล” หนาคําเดิม เรียกวาตาลเฉาะอีกดวย 
 
ชุมสาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชุมสาย,  เปนชื่อแหงเครื่องสูงอยางหนึง่, เปนของ
พระมหากระษัตริย. 

ชุมสาย  น. เครื่องสูงชนิดหนึ่ง เปนรูปฉัตร ๓ ชั้น 
มีสายไหมหอย; เรียกพระทีน่ั่งสาํหรับ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระบรม
ราชินีประทับในงานตางๆ ของทหาร ลูกเสอื และ
งานพิเศษบางโอกาส ลักษณะเปนแทนสีเ่หลี่ยม 
ดาดดวยหลงัคาผาระบาย ๓ ชั้น มีสายไหมหอย
วา พระที่นัง่ชมุสาย. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๑

 คําวา “ชุมสาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องสูงอยางหนึง่เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเครื่องสูงชนดิหนึง่ เปนรูปฉัตร ๓ ชั้น มีสายไหม
หอยแลว ยังหมายถงึเรียกพระที่นัง่สําหรับพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัและสมเด็จพระบรมราชินี
ประทับในงานตางๆ ของทหาร ลูกเสือ และงานพิเศษบางโอกาส ลักษณะเปนแทนสีเ่หลี่ยม ดาดดวย
หลังคาผาระบาย ๓ ชัน้ มีสายไหมหอย โดยระบุคํานาม “พระทีน่ั่ง” หนาคําเดิม เรียกวาพระที่นัง่
ชุมสายอกีดวย 
 
แซม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แซม,  ซอม, เสียด, เปนการที่ส่ิงของทัง้ปวงขาด
ถะลุไปบางเลก็นอย, แลวเอาของอื่นเสยีดแซกเขา
, เหมือนอยางแซมหลังคาเรือนเปนตนนัน้. 

แซม  ก. แทรกขึ้นมาในระหวาง เชน ฟนแซม ขน
แซม, เสียบเขาไปในระหวาง เชน เด็ดดอกไมแซม
ผม, เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหน็บแทรกหรือสอดเขาไป
เพื่อแทนสิ่งที่ชาํรุดใหดีข้ึน เชน แซมกระบุง แซม
หลังคา. น. เรียกมาที่มีขนสอ่ืีนแทรกขึ้นมาใน
ระหวางขนที่เปนพืน้วา มาแซม. 

 คําวา “แซม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาของอื่นเสยีดแทรกเขาไปเพื่อแทนสิง่ของที่ขาดทะลุเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาแทรก
ข้ึนมาในระหวาง เสียบเขาไปในระหวาง หรือเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหน็บแทรกหรือสอดเขาไปเพื่อแทนสิ่งที่
ชํารุดใหดีข้ึนแลว ยงัเปนคํานามหมายถงึเรียกมาที่มีขนสีอ่ืนแทรกขึ้นมาในระหวางขนที่เปนพืน้ โดย
ระบุคํานาม “มา” หนาคําเดมิ เรียกวามาแซมอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๒

ซาย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซาย,  คืออาการที่นัง่มหีนาจําเภาะตอทิศตวัน
ออกแลว, มือแลทาวฝายขางทิศอุดรนัน้วาซายเขา
พูดวามือซายมือขวา. 

ซาย  ว. ตรงขามกับขวา, ถาหันหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ดานทิศเหนือ เรียกวา ดานซายมือ 
ดานทิศใต เรียกวา ดานขวามือ, ถาหันหลงัไปทาง
ตนน้าํหรือยอดน้ํา ดานซายมือ เรียกวา ฝงซาย 
ดานขวามือ เรียกวา ฝงขวา; (การเมือง) เรียกกลุม
ที่มีอุดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เปนตน ที่
นิยมการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงวา 
ฝายซาย, โดยทั่วไปใชหมายถึงกลุมทีน่ิยมลัทธิ
สังคมนยิมและคอมมิวนิสต. 

 คําวา “ซาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่มีหนาจําเพาะตอทิศตะวนัออกแลวมือและเทาฝายขางทิศ
เหนือเรียกวาซายเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะ
มีความหมายวาตรงขามกับขวา ถาหันหนาไปทางทิศตะวันออก ดานทศิเหนือเรียกวาดานซายมือ ดาน
ทิศใตเรียกวาดานขวามือแลว ยงัหมายถงึเรียกกลุมทีม่อุีดมคติทางการเมือง การเศรษฐกิจ เปนตน ที่
นิยมการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง โดยระบุคาํนาม “ฝาย” หนาคําเดิม เรียกวาฝายซาย 
โดยทัว่ไปใชหมายถงึกลุมทีน่ิยมลทัธิสังคมนิยมและคอมมิวนิสตอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๓

ตะวันตก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตะวันตก,  เปนช่ือทิศฝายปะจิมฤาตะวนัเย็นจวน
จะค่ํานัน้ดูเหมือนตะวนัจะตกลงที่ดนิ. 

ตะวันตก  ก. ดวงอาทิตยลับขอบฟา, ตรงขามกับ 
ตะวันขึน้, ตะวันตกดนิ กเ็รียก; เรียกทิศทีด่วง
อาทิตยลับขอบฟาวา ทิศตะวันตก, ตรงขามกับ 
ทิศตะวนัออก; เรียกลมที่พัดมาจากทิศตะวันตก
ไปทางทิศตะวนัออกในกลางฤดูฝนวา ลม
ตะวันตก; เรียกประเทศที่อยูในทวีปยุโรปและ
อเมริกาวา ประเทศตะวนัตก, เรียกประชาชน
โดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณีของประเทศตางๆ ใน
ทวีปยุโรปและอเมริกา วา ชาวตะวันตก 
วัฒนธรรมตะวันตก เปนตน. 

 คําวา “ตะวันตก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อทิศ และตะวันเย็นจวนจะค่ํา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาดวงอาทิตยลับขอบฟา ตรงขามกับตะวันขึ้น และเรียกทิศที่
ดวงอาทิตยลับขอบฟาวาทศิตะวันตก ตรงขามกับทิศตะวันออกแลว ยังหมายถงึเรียกลมที่พัดมาจาก
ทิศตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออกในกลางฤดูฝน โดยระบุคํานาม “ลม” หนาคําเดิม เรียกวาลมตะวันตก 
เรียกประเทศที่อยูในทวปียุโรปและอเมริกา โดยระบุคาํนาม “ประเทศ” หนาคําเดิม เรียกวาประเทศ
ตะวันตก และเรียกประชาชนโดยเฉพาะพวกผิวขาว ตลอดจนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณขีอง
ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปและอเมริกา โดยระบุคํานาม “ชาว” หรือ “วฒันธรรม” หนาคําเดิม เรียกวา
ชาวตะวันตก วัฒนธรรมตะวันตก เปนตนอีกดวย 
 
ตุบต้ับ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตุบตับ,  เปนเสียงปรากฎดังอยางนัน้, เชนเสียง
คนวิวาททุบตีกัน. 

ตุบต้ับ  ว. เสยีงดังเชนนั้นอยางเสียงทุบกนั. น. 
เรียกขนมชนิดหนึง่ ทําดวยถัว่กวนกับน้ําตาลแลว
ทุบใหละเอียด ตัดเปนชิน้ๆ วา ขนมตุบต้ับ. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๔

 คําวา “ตุบตับ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ตุบต้ับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเสยีงดังเชนนั้นอยางเสียงคน
ทุบตีกันเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเสียงดังเชนนั้นอยางเสียงทุบกนัแลว ยังหมายถงึเรียกขนมชนิดหนึง่ ทําดวยถัว่กวนกับ
น้ําตาลแลวทบุใหละเอียด ตัดเปนชิ้นๆ โดยระบุคํานาม “ขนม” หนาคําเดิม เรียกวาขนมตุบต้ับอีกดวย 
 
ทา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทา,  ตีนน้ํา, นาตลิ่ง, เปนช่ือที่ริมน้าํทัง้ปวง
สํารับเปนทาขึน้ลงนั้น, เชนทาเกียนทาขามทา
ชาง. 
ทาเกวียน,  เปนชื่อทาที่สํารับเข็นเกวยีนลงมา
จอดนั้น, เชนทาพระบาท. 

ทา ๑  น. ฝงน้าํสําหรับข้ึนลงหรือจอดเรือ, ทาน้ํา 
ก็เรียก, ที่สําหรับข้ึนลงริมน้าํ เชน ทาขาม; โดย
ปริยายหมายถึงที่จอดยานพาหนะบางชนิด เชน 
ทาเกวียน ทาอากาศยาน; เรียกน้าํในแมน้าํลํา
คลองวา น้าํทา, คูกับ น้ําฝน. 

 คําวา “ทา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ริมน้าํสําหรับข้ึนลง เชน ทาน้ํา และที่จอดยานพาหนะบางชนดิใน
คําวาทาเกวยีน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาฝงน้ํา
สําหรับข้ึนลงหรือจอดเรือหรือที่สําหรับข้ึนลงริมน้ํา และที่จอดยานพาหนะบางชนดิแลว ยังหมายถึงน้ํา
ในแมน้าํลําคลอง โดยระบคุํานาม “น้ํา” หนาคําเดิม เรียกวาน้าํทา คูกับน้าํฝนอีกดวย 
 
เทครัว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เทครัว,  อพยพครัว, กวาดครัว, ตอนครัว, คือการ
หนีจากบานเรือนอพยพไปทัง้ครัวนัน้, เชนพวก
มอญเทครัวอพยพเขามาพึง่พระเจาอยูหวั. 

เทครัว  ก. ยกครอบครัวไป, กวาดครอบครัวไป; 
โดยปริยายเรียกชายที่ไดหญิงเปนภรรยาทั้งแมทั้ง
ลูกหรือทัง้พีท่ัง้นองวา พระยาเทครัว. 

 คําวา “เทครัว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอพยพ กวาด หรือตอนครอบครัวไปเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวายกครอบครัวไปหรือกวาด
ครอบครัวไปแลว ยงัหมายถงึเรียกชายที่ไดหญิงเปนภรรยาทัง้แมทัง้ลกูหรือทัง้พีท่ัง้นอง โดยระบคุํานาม 
“พระยา” หนาคําเดิม เรียกวาพระยาเทครัวอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๕

ปละ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปละ,  ปลอย, ละ, วาง, คือละวางเสีย, คนยึดอัน
ใดไวมั่นคงแลวละวางเสยี, เขาวาปลอยปละเสีย. 

ปละ ๒  ก. ปลอย, ละทิง้, ละเลย, มักใชเขาคูกับ
คํา ปลอย เปน ปลอยปละ. ว. เรียกควายที่
เจาของปลอยใหเทีย่วไปตามลําพงัวา ควายปละ. 

 คําวา “ปละ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปลอยหรือละวางเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาปลอย ละทิ้ง หรือละเลยแลว ยังเปนคําวิเศษณ
หมายถงึเรียกควายที่เจาของปลอยใหเที่ยวไปตามลําพัง โดยระบุคํานาม “ควาย” หนาคําเดิม เรียกวา
ควายปละอีกดวย 
 
ฝาละม ี

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฝาละม,ี  คือฝาปดมอนัน้, คนทาํมอเล็กใหญ, 
แลวทําฝาปดงาํลงเพื่อจะกนัผงนัน้. 

ฝาละม ี น. ส่ิงที่ปดปากหมอดินที่เปนหมอขาว
หมอแกง; เรียกสวนพระเจดยีที่เปนฐานรองรับ
ปลองไฉนของเจดียทรงกลมหรือทรงลงักา คลาย
ฝาละมี วา บัวฝาละมี. 

 คําวา “ฝาละมี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฝาปดปากหมอเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งที่ปดปากหมอดินที่เปนหมอขาวหมอแกงแลว ยงั
หมายถงึเรียกสวนพระเจดียที่เปนฐานรองรับปลองไฉนของเจดียทรงกลมหรือทรงลงักา คลายฝาละมี 
โดยระบุคํานาม “บวั” หนาคาํเดิม เรียกวาบัวฝาละมีอีกดวย 
 
ฟู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฟู,  คือซูข้ึน, เชนไฟที่ติดที่ดอกไมไฟ, แรกติดก็ซู
ข้ึนกอน, เขาวาไฟติดฟูข้ึน, อยางหนึ่งเสยีงงูรองขู
ดัง, เสยีงฟูนัน้. 

ฟู  ว. เสียงดังเชนนั้น. น. เรียกเตาที่ใชสูบลมพน
น้ํามนัใหข้ึนไปถูกไฟลุกเปนเปลววา เตาฟู. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๖

 คําวา “ฟู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาซูหรือฟูเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเสียงดังเชนนั้นแลว ยงัเปนคํานามหมายถึงเรยีกเตาทีใ่ชสูบ
ลมพนน้าํมันใหข้ึนไปถูกไฟลุกเปนเปลว โดยระบุคํานาม “เตา” หนาคําเดิม เรียกวาเตาฟูอีกดวย 
 
มวง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มวง,  อยางหนึ่งเปนศรีแดงเจือน้ําครามนัน้วาศรี
มวง. 

มวง ๑  ว. สีน้าํเงนิปนแดง, ถาออกครามเรียก สี
มวงคราม, ถาออกแดงเรียก สีมวงชาด, ถาเจือ
ขาวเรียก สีมวงออน, เรียกผาไหมสาํหรับผูชายนุง
ที่มีสีอยางนั้นหรือสีอยางอื่นวา ผามวง. 

 คําวา “มวง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสีแดงเจือครามเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสนี้าํเงนิปนแดงแลว ยงัหมายถงึเรียกผาไหมสําหรับ
ผูชายนุงที่มีสีอยางนัน้หรือสีอยางอืน่ โดยระบุคํานาม “ผา” หนาคําเดิม เรียกวาผามวงอกีดวย 
 
 ๑.๙  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการปรากฏรวมกับอีกคําหนึ่ง 
 
เที่ยง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เที่ยง,  ตรง, ไมแปรปรวน, คืออาการสิ่งของทัง้
ปวงที่ตั้งอยูตรงนัน้, เชนเวลาตะวนัเทีย่งนัน้. 
เที่ยงคืน,  กลางคืน, เวลาดกึ, คือเวลากลางคืน
นั้น, เชนเวลาดึกสองยามครบแลว. 

เที่ยง  ว. ตรง เชน นาฬิกาเดนิเทีย่ง, แนนอน เชน 
สังขารไมเทีย่ง คือ ไมแนนอน; ที่สะทอนตรงกับ
ความเปนจริงในคําวา กระจกเทีย่ง; แน, แมนยาํ, 
ในคําวา มือเทีย่ง; เรียกเวลากึ่งกลางของกลาง
วันที่พระอาทติยอยูตรงศีรษะวา เที่ยง หรือ เทีย่ง
วัน ตรงกับ ๑๒ นาฬกิา, เรียกเวลากึง่กลางของ
กลางคนืวา เทีย่งคืน ตรงกับ ๒๔ นาฬกิา. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๗

 คําวา “เที่ยง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตรงหรอืไมปรวนแปร และอาการของสิ่งที่ตั้งอยูตรง เชน เวลาตะวัน
เที่ยง หรือเรียกเวลากึ่งกลางของกลางคนืวาเที่ยงคืน ตรงกับ ๒๔ นาฬกิาในคาํวาเทีย่งคืน สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตรงหรือแนนอน และเรียก
เวลากึ่งกลางของกลางวนัทีพ่ระอาทิตยอยูตรงศีรษะวาเที่ยงหรือเที่ยงวัน ตรงกับ ๑๒ นาฬกิา หรือเรียก
เวลากึ่งกลางของกลางคืนวาเทีย่งคนื ตรงกับ ๒๔ นาฬกิาแลว ยังหมายถึงที่สะทอนตรงกับความเปน
จริง โดยปรากฏรวมกับคําวา “กระจก” ในคําวากระจกเที่ยง และแนหรือแมนยํา โดยปรากฏรวมกบัคํา
วา “มือ” ในคําวามือเทีย่งอกีดวย 
 
นํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นํา,  ภาไป, คือการที่ภาไปไมหลงนัน้, เชนนําทาง, 
ฤาคนนําหนา, นาํรองน้าํ. 

นํา  ก. ไปขางหนา เชน นาํขบวน นาํเสด็จ, ออก
หนา เชน วิง่นาํ, เร่ิมตนโดยมีผูอ่ืนหรือส่ิงอื่นตาม
หรือทําตาม เชน นําสวด นาํวิง่, พา เชน นําเที่ยว 
นําไป นํามา. ว. อาการที่ซักหรือถามเปนเชิงแนะ
ไปในตัว ในคาํวา ซักนํา ถามนํา. 

 คําวา “นํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพาไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาไปขางหนา ออกหนา เร่ิมตนโดยมีผูอ่ืนหรือส่ิงอื่นตามหรือทาํ
ตาม หรือพาแลว ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึอาการที่ซกัหรือถามเปนเชงิแนะไปในตวั โดยปรากฏ
รวมกับคําวา “ซัก” และ “ถาม” ในคําวาซักนํา ถามนาํอีกดวย 
 
บม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บม,  คือการทีค่นทาํใหผลไมมีมะมวงนั้นใหสุก, 
ลูกมันยังดิบเขาเก็บมาแลววางเรียงไว, เอาใบไม
รองแลวเอาใบไมปกไวขางบนนัน้. 

บม  ก. ทําใหสุกหรือใหแหงดวยความอบอุน เชน 
บมผลไม บมใบยา; โดยปริยายหมายความวา ส่ัง
สมอบรมใหสมบูรณ ในคําวา บมบารมี บมนิสัย. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๘

 คําวา “บม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําใหสุกดวยการเอาใบไมรองและปกไวเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทาํใหสุกหรือใหแหงดวยความ
อบอุนแลว ยังหมายถงึสั่งสมอบรมใหสมบูรณ โดยปรากฏรวมกับคําวา “บารม”ี หรือ “นิสัย” ในคาํวา
บมบารมี บมนิสัยอีกดวย 
 
 ๑.๑๐  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทหมายถงึสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนใชในภาษาเฉพาะกลุม 
  ๑.๑๐.๑  คําศพัทเฉพาะทางกฎหมาย 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนใชในภาษาเฉพาะกลุม
เปนคําศพัทเฉพาะทางกฎหมาย 
 
คดี 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คะดี,  ขอความทั้งปวง, ฤาเปนเหตุตางๆ นั้น. คดี  น. เร่ือง, มักใชประกอบคําศัพท เชน 

โบราณคดี คดีโลก คดีธรรม วรรณคดี สารคดี; 
(กฎ) เร่ืองหรือความที่ฟองรองหรือกลาวหากัน
ในทางกฎหมาย ซึง่ตองดาํเนินการตามกระบวน
วิธีพิจารณาความตามทีก่ฎหมายกาํหนด เชน คดี
แพง คดีอาญา คดีปกครอง. (ป. คติ). 

 คําวา “คะดี” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “คดี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขอความหรอืเหตุทัง้หลายเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเรื่อง
แลว ยงัใชในภาษาเฉพาะกลุมเปนคําศพัทเฉพาะทางกฎหมายหมายถงึเรื่องหรือความที่ฟองรองหรือ
กลาวหากันในทางกฎหมาย ซึ่งตองดําเนนิการตามกระบวนวิธีพจิารณาความตามทีก่ฎหมายกาํหนด
อีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๐๙

ถนน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ถนล,  หนทาง, สถลมารควถิีทาง, คือหนทางเดิน
ที่เขาปูอิฐปูหนิเชนถนลหลวง. 

ถนน  น. หนทางทีท่ําขึน้, ลักษณนามวา สาย, 
สนน กว็า, โบราณเขียนเปน ถนล. (จารึกวดัปา
มะมวง); (กฎ) ทางเดนิรถ ทางเทา ขอบทาง ไหล
ทาง ทางขาม ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทาง
บก ตรอก ซอย สะพาน หรือ ถนนสวนบคุคล ซึ่ง
เจาของยนิยอมใหประชาชนใชเปนทางสญัจรได. 
(ข. ถฺนล). 

 คําวา “ถนล” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ถนน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหนทางเดินที่ปูอิฐปูหนิเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาหนทาง
ที่ทาํขึ้นแลว ยงัใชในภาษาเฉพาะกลุมเปนคําศัพทเฉพาะทางกฎหมายหมายถึงทางเดนิรถ ทางเทา 
ขอบทาง ไหลทาง ทางขาม ตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน หรือถนนสวน
บุคคล ซึ่งเจาของยินยอมใหประชาชนใชเปนทางสัญจรไดอีกดวย 
 
  ๑.๑๐.๒  คําศพัทเฉพาะทางวิทยาศาสตร 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนใชในภาษาเฉพาะกลุม
เปนคําศพัทเฉพาะทางวทิยาศาสตร 
 
ควัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ควัน,  คือส่ิงทีเ่กิดแตเปลวไฟ, ดูเหมือนหมอกนัน้. ควัน  น. ส่ิงที่เห็นเปนสีดําหรอืขาวคลาย 

หมอกลอยออกมาจากของทีก่ําลังไหมไฟ หรือ
จากการเผาไหม, ส่ิงทีม่ีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น; 
(วิทยา) แกสทีม่ีอนุภาคละเอยีดของของแข็ง
แขวนลอยอยู. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๐

 คําวา “ควัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ที่เหมือนหมอกเกดิจากเปลวไฟเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งที่เห็นเปนสีดําหรือขาว
คลายหมอกลอยออกมาจากของทีก่ําลงัไหมไฟหรือจากการเผาไหม หรือส่ิงทีม่ีลักษณะคลายคลงึ
เชนนั้นแลว ยงัใชในภาษาเฉพาะกลุมเปนคําศัพทเฉพาะทางวทิยาศาสตรหมายถงึแกสที่มีอนุภาค
ละเอียดของของแข็งแขวนลอยอยูอีกดวย 
 
เตรียม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เตรียม,  กระเกรียม, สํารองไว, คือการจัดแจง
สํารองไวนัน้, เชนคนจัดแจงเขาของเตรียมไวจะไป
กําปนนัน้. 

เตรียม  ก. จดัแจงไวใหเรียบรอย, จัดหรือทําไว
ลวงหนา; (เคมี) ทาํใหเกิดสารเคมีที่ตองการจาก
สารเคมีอ่ืนดวยกระบวนการทางเคม ีเชน เตรียม
แกสออกซิเจนจากดินประสวิ. 

 คําวา “เตรียม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจัดแจงสํารองไวเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาจัดแจงไวใหเรียบรอย หรือจัดหรือทําไวลวงหนาแลว 
ยังใชในภาษาเฉพาะกลุมเปนคําศัพทเฉพาะทางวทิยาศาสตรหมายถงึทําใหเกิดสารเคมีที่ตองการจาก
สารเคมีอ่ืนดวยกระบวนการทางเคมีอีกดวย 
 
 ๑.๑๑  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทหมายถงึสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง 
  ๑.๑๑.๑  ความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่ดีข้ึน 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางที่ดีข้ึน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๑

โฉม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โฉม,  ลักขณะ, คืออาการแหงรูปทรง, ฤา 
ลักขณะนัน้, ถาเขาจะพูดถงึคนรูปงาม, เขามักวา
โฉมเอยโฉมเฉดิเปนตน. 

โฉม ๑  น. รูปราง, ทรวดทรง, เคา, เชน เนือ้ชาว
วังใชชา โฉมใชโฉมคนคา หนาใชหนากริกกริว. 
(ลอ). ว. งาม. 

 คําวา “โฉม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวารูปทรงหรือลักษณะเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวารูปราง ทรวดทรง หรือเคาแลว ยงัมีความหมาย
เพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่ดีข้ึนเปนคาํวิเศษณหมายถงึงามอีกดวย 
 
  ๑.๑๑.๒  ความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่เสื่อมลง 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางที่เสื่อมลง 
 
จริต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะริต,  คือใจประพฤษดิ์ตางๆ, เหมือนอยาง
ประพฤษดิ์ดี, ประพฤษดิ์ชัว่นั้น. 

จริต  น. ความประพฤต,ิ กิริยาหรืออาการ, เชน 
พุทธจริต เสียจริต วิกลจริต, บางทีใชในทางไมดี 
เชน ดัดจริต มจีริต, จริตจะกาน ก็วา. (ป.). 

 คําวา “จะริต” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จริต” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใจประพฤตติางๆ เพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาความ
ประพฤติ หรือกิริยาหรืออาการแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่เสื่อมลง
หมายถงึความประพฤต ิหรือกิริยาหรืออาการ โดยบางทใีชในทางไมดอีีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๒

โบราณ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โบราณ,  เปนสับทแปลวาเกา, ของฤาคนทีล่วงไป
ฤายงัอยู, แตเปนของนานกวารอยปนั้น. 

โบราณ, โบราณ-  ว. มมีาแลวชานาน, เกากอน, 
เชน อักษรโบราณ หนงัสือโบราณ, เกา, เกาแก, 
เชน แพทยแผนโบราณ ของโบราณ; (ปาก) ไม
ทันสมยั เชน คนหวัโบราณ. (ป. โปราณ; ส.  
เปาราณ). 

 คําวา “โบราณ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเกาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามีมาแลวชานานหรอืเกากอน หรือเกาหรือเกาแกแลว ยงัมี
ความหมายเพิม่ข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่เสื่อมลงหมายถึงไมทันสมยัอีกดวย 
 
บานนอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บานนอก,  คอืบานอยูนอกกําแพงเมืองนัน้, ฤา
บานอยูนอกคายนัน้. 

บานนอก  น. เขตแดนที่พนจากเมืองหลวง
ออกไป, เขตที่อยูนอกตัวเมือง. ว. ที่อยูหางไกล
ความเจริญ, บานนอกขอกนา หรือ บานนอกคอก
นา ก็วา. 

 คําวา “บานนอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบานทีอ่ยูนอกเมืองหรือนอกคายเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเขตแดนที่พนจากเมืองหลวง
ออกไปหรือเขตที่อยูนอกตัวเมืองแลว ยังมคีวามหมายเพิม่ข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่เสื่อมลง
เปนคําวิเศษณหมายถงึที่อยูหางไกลความเจริญอีกดวย 
 
 ๑.๑๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางตรงกันขาม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๓

  ๑.๑๒.๑  ความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางตรงกนัขาม 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางตรงกันขามโดยไมข้ึนอยูกับปริบทในการใช 
 
คง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คง,  คืออาการที่เปนของยั่งยืน, ตั้งมัน่อยูกับที่, 
มิไดยักยายไปอยางอืน่, ฤาคํายั่งยืน, มิได
แปรปรวน. 

คง  ก. ยงัมยีังเปนอยูอยางเดิม เชน คงความเปน
ไท; เปนคําบอกลักษณะคาดคะเน เชน คงจะเปน
เชนนั้น คงมาแลว. 

 คําวา “คง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวายัง่ยนื ตั้งมั่น หรือไมแปรปรวนเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวายงัมียงัเปนอยูอยางเดมิแลว 
ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไปในทางตรงกนัขามหมายถึงเปนคําบอกลักษณะ
คาดคะเนอีกดวย 
 
ใช 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใช,  คือเปนคาํปตติเศทวา, ไม, วามิ, เหมอืน
อยางเขาพูดกนัวาใชตัว, ใชตน, ใชของแหงตน, 
ไมใช, มิใชนั้น. 

ใช  ว. คํารับรองแสดงวา เปนเชนนัน้, เปนอยาง
นั้น, ถูก, แน; บางทีก็ใชเปนคําปฏิเสธหมายความ
วา ไมใช เชน ใชคน ใชสัตว ใชวา. 

 คําวา “ใช” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเปนคําปฏิเสธวาไมหรือมิเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาใชเปนคําปฏิเสธหมายความวาไมใชแลว 
ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไปในทางตรงกนัขามหมายถึงคาํรับรองแสดงวาเปนเชนนัน้ 
เปนอยางนั้น ถูก หรือแนอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๔

เมื้อ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เมื้อ,  เปนภาษาลาววาไป, ลาวพูดถามกนัวาทาน
จะเมื้อเวลาไร, คือวาจะไปเมือ่ไร. 

เมือ, เมื้อ  ก. ไป, กลับ. 

 คําวา “เมื้อ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไปแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทาง
ตรงกันขามหมายถงึกลับอีกดวย 
 
  ๑.๑๒.๒  ความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางตรงกนัขามจากการใชใน
ปริบทภาษาปากหรือคําพูดประชด 
  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทหมายถึงสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางตรงกันขามจากปริบทในการใช 
 
ฉิบหาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉิบหาย,  เปนช่ือความวิบตัไปตางๆ, เหมือน
อยางคนทีเ่คยมั่งมทีรัพย, ภายหลงักว็ิบัตเสื่อม
สูญสิ้นไปเปนตน. 

ฉิบหาย  ก. สูญหมด, เสียหมด, หมดเร็ว, ปนป, 
โดยปริยายใชเปนคําดา คําแชง หมายความ
เชนนั้น. (ปาก) ว. มาก เชน เกงฉิบหาย. 

 คําวา “ฉิบหาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาวิบัติเสือ่มสูญส้ินไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสูญหมด เสียหมด หมดเร็ว หรือปนป และใช
เปนคําดาหรือคําแชงแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไปในทางตรงกนัขามจากการใช
เปนภาษาปากเปนคําวิเศษณหมายถงึมากอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๕

ดก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ดก,  มาก, ชุม, คืออาการแหงคนที่มีลูกมาก, ฤา
ตนไมทั้งปวงทีม่ีลูกมากนัน้, เหมือนอยางเขาวา, 
ลูกไมดกนัก. 

ดก  ว. มาก, มากกวาปรกติ, (มักใชแกส่ิงที่เกิดมี
ข้ึนตามธรรมชาติ) เชน ตนไมออกดอกออกผล
มากกวาปรกติ เรียกวา ดอกดก ผลดก, ไกที่ไข
มากกวาปรกติ เรียกวา ไขดก, หญิงที่มีลูกถี่และ
มากกวาปรกติ เรียกวา ลูกดก, คนที่มีผมมากกวา
ปรกติ เรียกวา ผมดก; โดยปริยายใชเปนคาํพูด
ประชด เชน พดูวา ไดดกละ หมายความวา ไมมี
หวงัที่จะได, มีดกละ หมายความวา ไมมี. 

 คําวา “ดก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวามากหรอืชุมเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามากหรือมากกวาปรกติแลว ยงัมีความหมาย
เพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางตรงกนัขามจากการใชเปนคําพูดประชดหมายถงึไมมีอีกดวย 
 
 ๑.๑๓  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนโดยความหมายนัน้ไม
สัมพันธกับความหมายเดิม 
 
คุม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุม,  คือการทีช่วยปองกันรักษานัน้, เหมือนอยาง
คนไพรหลวง, มีตราภูมคุมหามเปนตน. 

คุม ๑  ก. กนั, ปองกนั, เชน คุมฝน; พอ, สม, 
พอสมควรกนั, เชน คุมคา คุมเหนื่อย; พอเทากนั 
เชน คุมทนุ. ว. มากพอสมควรกัน เชน กินเสียคุม. 

 คําวา “คุม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชวยปองกันรักษาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากนัหรือปองกนัแลว ยงัมีความหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไม
สัมพันธกับความหมายเดิมหมายถงึพอ สม หรือพอสมควรกัน และพอเทากัน นอกจากนี้ยังเปนคาํ
วิเศษณหมายถึงมากพอสมควรกันอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๖

ครุย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ครุย,  เปนชื่อส่ิงของทัง้ปวง, ที่เปนชายยาว
ออกมาเปนเสนๆ นัน้, เหมือนอยางชายผาครุย, 
ฤาชายผาสานเปนตน. 

ครุย  น. ชายผาทีท่ําเปนเสนๆ, ชายครุย ก็วา; ชื่อ
เสื้อจําพวกหนึง่ ใชสวมหรือคลุม มีหลายชนิด ใช
เปนเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหนาที่ใน
พิธีการหรือแสดงวิทยฐานะ. 

 คําวา “ครุย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของที่มีชายยาวออกมาเปนเสนๆ เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชายผาทีท่ําเปนเสนๆ แลว ยงั
มีความหมายเพิ่มข้ึนซึง่ไมสัมพันธกับความหมายเดิมหมายถงึชื่อเสื้อจําพวกหนึง่ ใชสวมหรือคลมุ มี
หลายชนิด ใชเปนเครื่องประกอบเกียรติยศหรือแสดงหนาที่ในพิธกีารหรือแสดงวิทยฐานะอกีดวย 
 
ใจดี 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใจดี,  คือไจไมชั่ว, ใจเมตาปรานี, ใจโอบออม
อารียนัน้. 

ใจดี  ว. มีใจเมตตากรุณา, ไมโกรธงาย; คมุใจไว
ใหมั่น เชน ใจดีสูเสือ. 

 คําวา “ใจดี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใจเมตตาปรานหีรือโอบออมอารีเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามีใจเมตตากรุณาและไมโกรธ
งายแลว ยงัมคีวามหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไมสัมพันธกับความหมายเดิมหมายถงึคุมใจไวใหมั่นอกีดวย 
 
จําเริญ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จําเริญ,  คืออาการที่ส่ิงของทั้งปวงที่บริบูรณมาก
ข้ึน, ฤาทวีข้ึน, เหมือนคนมีอายุศมมากขึ้นนั้น. 

จําเริญ  ก. เตบิโต, งอกงาม, มากขึ้น, สมบูรณ; 
ทิ้ง เชน จาํเริญยา, ตัด เชน จําเริญเกศา. (แผลง
มาจาก เจริญ). 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๗

 คําวา “จําเริญ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบริบูรณมากขึ้นหรือทวีข้ึนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเติบโต งอกงาม มากขึ้น หรือสมบูรณแลว 
ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนซึง่ไมสัมพนัธกับความหมายเดิมหมายถงึทิง้ หรือตัดอีกดวย 
 
เจิม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจิม,  เฉลิม, คือการที่เอาแปงหอมน้ํามันหอม, 
แตมที่หนาผากบาง, ที่อกบาง, เมื่อเขาทาํขวัน
นาคเปนตนนัน้. 

เจิม ๑  ก. เอาแปงหอมแตมเปนจุดๆ ที่หนาผาก
หรือส่ิงที่ตองการใหมีสิริมงคล; เสริม, เพิ่ม, เชน 
เจิมปากกระทง. 

 คําวา “เจิม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาแปงหอมน้ํามันหอมแตมที่หนาผากหรืออกเมือ่ทําขวัญนาค
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
เอาแปงหอมแตมเปนจุดๆ ทีห่นาผากหรือสิ่งที่ตองการใหมีสิริมงคลแลว ยงัมีความหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไม
สัมพันธกับความหมายเดิมหมายถงึเสริมหรือเพิ่มอีกดวย 
 
ชนัก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชะนัก,  คือเครื่องเหล็กมีเงีย่งขางเดยีวเขาผูกไว
ใสดั้มไมใผสํารับพุงแทงจรเขนั้น. 

ชนัก  น. เครื่องแทงสัตวชนิดหนึง่ ทําดวยเหล็ก
ปลายเปนรูปลูกศร มีดามยาว มีเชือกชักเมือ่เวลา
พุงไปถกูสัตว; เครื่องผูกคอชางทําดวยเชือกเปน
ปมหรือหวงหอยพาดลงมา เพื่อใหคนที่ข่ีคอใชหัว
แมเทาคีบกนัตก. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๘

 คําวา “ชะนัก” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ชนัก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องเหล็กมีเงี่ยงขางเดียว ผูก
ไวใสดามไมไผสําหรับพุงแทงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายวาเครื่องแทงสตัวชนิดหนึง่ ทาํดวยเหล็กปลายเปนรูปลูกศร มีดามยาว มี
เชือกชักเมื่อเวลาพุงไปถูกสตัวแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนซึ่งไมสัมพนัธกับความหมายเดิมหมายถึง
เครื่องผูกคอชางทําดวยเชือกเปนปมหรือหวงหอยพาดลงมา เพื่อใหคนที่ข่ีคอใชหวัแมเทาคีบกนัตกอีก
ดวย 
 
ชด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชด,  ชอย, ออน, เปนชื่อแหงสิ่งของที่ออนอยาง
หนึง่, เหมือนอยางคนแขนออน, ฤาขาออนนัน้วา, 
ขาออนชด. 

ชด  ก. ทําใหชุมชื่น, ใชแทนที่เสยีไป. ว. ออน, 
ชอย, งอนอยางงอนรถ. 

 คําวา “ชด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชอยหรือออนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาออน ชอย หรืองอนอยางงอนรถแลว ยงัมี
ความหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไมสัมพันธกับความหมายเดิมเปนคํากริยาหมายถึงทําใหชุมชืน่หรือใชแทนที่เสีย
ไปอีกดวย 
 
ตรีทูต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตรีทูต,  เปนชือ่ทูตที่สาม, เชนตรีทูตที่ไปจาํเริญ
ทางพระราชไมตรีเมืองอังกฤษนัน้. 

ตรีทูต  น. ผูแทนคนที ่๓; ลักษณะบอกอาการ
ของคนเจ็บหนกัใกลจะตาย. 

 คําวา “ตรีทูต” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทูตที ่๓ เพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาผูแทนคนที่ ๓ แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนซึ่งไมสัมพนัธกับ
ความหมายเดมิหมายถงึลักษณะบอกอาการของคนเจ็บหนกัใกลจะตายอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๑๙

นิ้ว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นิ้ว,  องคุลี, คอือะไวยะวะทีม่ือแลที่ทาวเปนลํา 
กลมๆ ยาวเปนปลองๆ มีขอมีเลบสําหรับจับยึดถือ
ของ. 

นิ้ว  น. สวนสดุของมือหรือเทา แยกออกเปน ๕ 
กิ่ง คือ นิว้หวัแมมือ นิ้วชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิ้วกอย
, ราชาศัพท วา พระอังคุฐ พระดัชนี พระมชัฌิมา 
พระอนามิกา พระกนิษฐา โดยลําดับ, ถาเปน
นิ้วเทานิ้วตน เรียกวา นิว้หัวแมเทา นอกนัน้
อนุโลมเรียกตามนิว้มือ; มาตราวัดตามวธิี
ประเพณี ๑ นิว้ เทากับ ๔ กระเบียด, และ ๑๒ นิ้ว 
เปน ๑ คืบ; มาตราวัดขององักฤษ ๑ นิ้ว เทากบั 
๒.๕ เซนติเมตร, และ ๑๒ นิว้ เปน ๑ ฟุต. 

 คําวา “นิ้ว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอวัยวะที่มือและเทา ลํากลมยาวเปนปลอง มีขอและเล็บ ใชจับถือ
ส่ิงของเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาสวนสุดของมือหรือเทา แยกออกเปน ๕ กิ่งแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนซึ่งไมสัมพนัธกับ
ความหมายเดมิหมายถงึมาตราวัดตามวธิปีระเพณี และมาตราวัดของอังกฤษอีกดวย 
 
ปนจุเหร็จ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปญจุเร็จ,  คอืของเครื่องแตงตัวแขกมะลายูเขา
ทําดวยผาฟนพัน, เปนเกลยีวใสไวทีห่ัว. 

ปนจุเหร็จ  น. เครื่องรัดเกลาที่ไมมยีอด; โจรปา. 
(ช.). 

 คําวา “ปญจุเร็จ” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ปนจุเหร็จ” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาผาทีพ่ันเปน
เกลียวใสที่ศรีษะเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเครื่องรัดเกลาที่ไมมยีอดแลว ยงัมีความหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไมสัมพนัธกับความหมายเดิม
หมายถงึโจรปาอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๐

พี 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พี,  คืออวน, คนฤาสัตวมีตัวบริบูรณดวยเนื้อหนัง
นั้น. 

พี  ว. อวน, มกัใชเขาคูกับคํา อวน เปน อวนพี. น. 
มัน. 

 คําวา “พี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอวนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาอวนแลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนซึง่ไมสัมพันธกับ
ความหมายเดมิเปนคํานามหมายถงึมันอีกดวย 
 
มัว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มัว,  คือเวลาเปนจะพลบค่ําลงเปนตนวามวั, 
อยางหนึ่งเหมอืนของมีกระจกถูกละอองผงวามวั. 

มัว, มัวๆ  ว. ไมแจม เชน พระจันทรมวั, ไม
กระจาง เชน ขอความมัว, ฝา เชน กระจกมัว, ฟาง 
เชน นัยนตามวั, ขมุกขมัว เชน มืดมวั, ไมมืดไม
สวาง เชน แสงมัวๆ, หมน เชน สีมวัๆ, ขุน, ไมผอง, 
เชน ใจมัว; อาการทีท่ําติดพนัอยู ไมละไปได เชน 
มัวพูด มัวคิด, มัวแต กว็า. 

 คําวา “มัว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลักษณะเชนเมื่อเวลาจะพลบค่ําหรอืกระจกถกูละอองผงเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมแจม 
ไมกระจาง ฝา ฟาง ขมกุขมวั ไมมืดไมสวาง หมน หรือขุนหรือไมผองแลว ยงัมีความหมายเพิม่ข้ึนซึ่งไม
สัมพันธกับความหมายเดิมหมายถงึอาการที่ทําติดพันอยู ไมละไปไดอีกดวย 
 
๒.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานกุรม ฉบับ
ราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออก 
 ๒.๑  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกเนื่องจากใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๑

ขู 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขู,  เสียงที่คนรองตวาดดวยประสงคจะใหผูอ่ืน
กลัว. 

ขู  ก. แสดงอาการใหอีกฝายหนึง่เกรงกลัว เชน 
ผูใหญขูเด็ก งขููฟอๆ. 

 คําวา “ขู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาใชเสียงตวาดเพื่อใหผูอ่ืนกลัว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึแสดงอาการให
อีกฝายหนึง่เกรงกลัว ไมไดเจาะจงเฉพาะใชเสียงตวาดเทานั้น 
 
ขยะแขยง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขยะแขยง,  ความที่คนเหนสิ่งของใด, ทีห่นา
เกลียด, เปนของโสกโครก, ใหบังเกิดขนลุกขน
พอง. 

ขยะแขยง  ก. เกลียดเมื่อไดเห็นหรือถูกตองสิ่งที่
สกปรก นารังเกียจ หรือนาเกลียดนากลัว หรือเมื่อ
นึกถงึสิ่งนัน้, แขยง กว็า. 

 คําวา “ขยะแขยง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาเกลยีดเมื่อไดเห็นสิง่ทีน่ารังเกียจ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึเกลยีดเมื่อได
เห็นหรือถูกตองสิ่งที่สกปรก นารังเกียจ หรือนาเกลียดนากลัว หรือเมื่อนึกถงึสิ่งนัน้ ไมไดเจาะจงเฉพาะ
การเหน็เทานัน้ 
 
คํ้า 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คํ้า,  ความที่เรือนจะซุดหฤาตนไมหฤาสิ่งของใดๆ, 
เอนจวนจะลมลง, เอาไมงามหฤาสิง่ใดๆ จนุกราน
รับไว. 

คํ้า  ก. เอาไมงามเปนตนยนัไวเพื่อไมใหทรุด 
ไมใหลม หรือไมใหเขามา. 

 คําวา “ค้ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาเอาไมงามเปนตนจุนกรานรับไวเพื่อไมให
ทรุดหรือลม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๒

หมายถงึเอาไมงามเปนตนยันไวเพื่อไมใหทรุด ไมใหลม หรือไมใหเขามา ไมไดเจาะจงเฉพาะไมใหทรุด
หรือไมใหลมเทานั้น 
 
คุกคาม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุกคาม,  เปนเสียงที่คนฤาสตัวโกรธ, ตวาดขู
คํารามนัน้. 

คุกคาม  ก. แสดงอํานาจดวยกิริยาหรือวาจาให
หวาดกลัว, ทําใหหวาดกลวั เชน ภัยคุกคาม, ใน
บทกลอนใชวา คุก ก็ม ีเชน ไปขูไปคุก ไปรุกรุมตี. 
(สมุทรโฆษ). 

 คําวา “คุกคาม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาใชเสียงตวาดหรือขูคํารามเมื่อโกรธ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึแสดงอํานาจ
ดวยกิริยาหรือวาจาใหหวาดกลัว หรือทาํใหหวาดกลวั ไมไดเจาะจงเฉพาะใชเสยีงตวาดเทานั้น 
 
เครื่องสูง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เครื่องสูง,  คอืมยุระฉัตร, พดัโบก, จามร, อภิรุม
ชุมสายเปนตน, เปนของสํารับพระมหากระษัตริย
นั้น. 

เครื่องสูง  น. ของสําหรับแสดงอิสริยยศหรอืยศ 
เชน ฉัตร พัดโบก จามร กลด. 

 
 คําวา “เครื่องสูง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาของสาํหรับพระมหากษัตริย สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึของสําหรับ
แสดงอิสริยยศหรือยศ ไมไดเจาะจงเฉพาะสําหรับพระมหากษัตริยเทานั้น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๓

คลัง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คลัง,  ตรุ, คือเรือนเปนที่สํารับไวพระราชทรัพย
ของหลวง. 

คลัง ๑  น. ทีเ่ก็บรักษาและรบัจายเงิน เชน แผนก
คลัง, สถานที่เก็บรักษาสิง่ของเปนจาํนวนมากๆ 
เชน คลงัพัสดุ. 

 คําวา “คลัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาที่สําหรับไวพระราชทรัพยของหลวง สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึทีเ่ก็บรักษา
และรับจายเงนิ หรือสถานทีเ่ก็บรักษาสิง่ของเปนจาํนวนมากๆ ไมไดเจาะจงเฉพาะที่เก็บรักษาพระราช
ทรัพยของหลวงเทานัน้ 
 
จาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จาน,  จัด, คือความที่คนปากราย, ปากจัด, 
เหมือนหญงิเจาคารม, ปากกลา, มักแชงดาวาคน
ตางๆ. 

จาน  ว. จัด, มาก, ยิ่ง, นัก, เชน รูปรางชางกระไร
เหมือนยักษมาร ลํ่าสนัขันจานสักเทาพอม. (สังข
ทอง). 

 คําวา “จาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาจัด ใชกบัการพูด สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถึงจัด มาก ยิง่ หรือนัก ไมไดเจาะจง
เฉพาะการพูดเทานัน้ 
 
ฉอเลาะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉลาะ,  คือความที่ชางพูด, กลาวคําดีตางๆ, 
ประสงคจะใหเขารัก, เหมือนลูกเล็กพูดเฉลาะแม
ดวยคําตางๆ. 
เฉาะเลาะ,  คือถอยคําที่คนฉลาดพูดตางๆ, เปน
ตนวาแมจาพอจา, ฉันไปดวยจาเปนตน, เหมือน
เด็กชางพูดนัน้. 

ฉอเลาะ  ว. พูดออดออนหรือแสดงกิริยาทํานอง
นั้นเพื่อใหเขาเอ็นดูเปนตน (มักใชเฉพาะเด็กหรือ
ผูหญิง). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๔

 คําวา “เฉลาะ” และ “เฉาะเลาะ” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “ฉอเลาะ” 
เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทใชในปริบท
เฉพาะเจาะจงมีความหมายวาพูดกลาวคําดีตางๆ เพื่อใหเขารัก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถึงพูดออดออนหรือแสดงกิริยาทํานองนั้นเพื่อให
เขาเอ็นดูเปนตนมักใชเฉพาะเด็กหรือผูหญิง ไมไดเจาะจงเฉพาะการพูดเทานัน้ 
 
เฉียบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉียบ,  คืออาการสิ่งของที่คมสนิท, เหมือนอยาง
มีดโกน, ฤามดีผาบาดแผลเปนตน. 

เฉียบ  ว. ยิ่งนัก, จัด, เชน เย็นเฉยีบ คมเฉียบ. 

 คําวา “เฉียบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาอาการสิง่ของที่คมสนทิ สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปรบิทที่ครอบคลมุปริบทเดิมหมายถงึยิง่นักหรือจัด ไมไดเจาะจง
เฉพาะใชแกความคมของสิง่ของเทานัน้ 
 
ช้ําชอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ช้ําชอก,  คืออาการที่ตองประการดวยไมคอน
กอนดินแลวบวมขึ้นเปนศีดาํๆ เขียวๆ เปนตน. 

ช้ําชอก  ก. บอบชํ้ามาก, ชอกชํ้า ก็วา. 

 คําวา “ช้ําชอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาผิวกายทีบ่วมขึ้นเปนสดีําๆ เขียวๆ เพราะ
ถูกทุบตีหรือกระแทก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบท
เดิมหมายถงึบอบช้ํามากหรอืชอกช้ํา ไมไดเจาะจงเฉพาะใชแกผิวกายเทานัน้ 
 
ชุย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชุย,  อนึง่พูดเสือกเสียแตภอพนตัวเหมือนพูดแลว
ทิ้งเสยี. 

ชุย ๑, ชุยๆ  ว. หวัดๆ, มักงาย, ไมไดเร่ืองไดราว, 
เชน เขยีนชุยๆ ทาํชุยๆ พูดชุยๆ. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๕

 คําวา “ชุย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาพูดใหพนตัว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึหวดัๆ มักงาย หรือไมไดเร่ืองไดราว 
ไมไดเจาะจงเฉพาะการพูดเทานั้น 
 
ทโมน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะโมน,  คือโคที่มันหนุมเขายังไมไดลดยงัไมได
ตอนนัน้, วางัวทะโมน. 

ทโมน  ว. ใหญและมีกําลังมาก (มักใชแกสัตวตัว
ผูที่เปนจาฝงู) เชน ลิงทโมน. 

 คําวา “ทะโมน” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทโมน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมคีวามหมายวาใหญ
และมีกําลังมาก ใชแกววัตัวผู สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุม
ปริบทเดิมหมายถงึใหญและมีกําลังมาก มักใชแกสัตวตัวผูที่เปนจาฝงู ไมไดเจาะจงเฉพาะวัวเทานั้น 
 
นิ่ว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นิ่ว,  เปนช่ือโรคอยางหนึง่เปนในทางปะสาวะ
จับเปนกอนหนิปูนใหขัดเบาเยี่ยวไมใครออกนัน้. 

นิ่ว ๑  น. เกลอืเคมีหรือสารเคมีอ่ืน เชน  
คอเลสเทอรอลที่เกิดเปนกอนแข็งในไต กระเพาะ
ปสสาวะ ถงุน้าํดี หรือทอของตอมบางชนดิใน
รางกาย เชน ตอมน้ําลาย ตบัออน. 

 คําวา “นิ่ว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาโรคที่เกดิเปนกอนหนิปูนในทางปสสาวะ 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึเกลอืเคมี
หรือสารเคมีอ่ืนที่เกิดเปนกอนแข็งในไต กระเพาะปสสาวะ ถงุน้าํดี หรือทอของตอมบางชนิดในรางกาย 
ไมไดเจาะจงเฉพาะเกิดในทางปสสาวะเทานัน้ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๖

โปง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โปง,  คนเอาผาผืนใหญหมหุมคลุมตัวใหมดิทั้งหัว
ดวย, วาคลุมโปง. 

โปง ๑  น. เรียกลักษณะแหงสิ่งของที่ขางในเปน
โพรงโปงออก. 

 คําวา “โปง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาการเอาผาคลุมตัวมิดหวัเรียกวาคลุมโปง 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิมหมายถงึเรียก
ลักษณะแหงสิง่ของที่ขางในเปนโพรงโปงออกทุกอยาง ไมไดเจาะจงเฉพาะผาทีเ่ปนโพรงโปงออกจาก
การคลุมตัวมดิหัวเทานั้น 
 
เพลี่ยงพล้ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เพลี่ยงพล้ํา,  พลาดถลาํ, คือถอยคําทีพ่ลาดผิด
ไป, เชนคนเปนความกนัเขาใหการพลาดไพลไป. 

เพลี่ยงพล้ํา  ก. พลั้งพลาด, ผิดพลาด, เสยีที. 

 คําวา “เพลี่ยงพล้ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาถอยคาํทีพ่ลาดผิดไป สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปรบิทที่ครอบคลมุปริบทเดิมหมายถงึพลั้งพลาด ผิดพลาด หรือ
เสียท ีไมไดเจาะจงเฉพาะถอยคําเทานัน้ 
 
 ๒.๒  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกเนื่องจากไมระบุปริบทในการใช 
 
ขา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขา,  อนึ่งคนทีเ่ขาชวยมาดวยเงนิ. ขา ๑  น. บาวไพร, คนรับใช. 
 คําวา “ขา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาคนที่ใชเงินชวยมา สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงบาวไพรหรือคนรับใชทั่วไป ไมไดระบุปริบทวาใช
เฉพาะคนที่ใชเงินชวยมาเทานั้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๗

เคียด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เคียด,  คือความทีโ่กรธแลว. วากลาวเสียบแทง
ตัดภอตางๆ นัน้, คือปริภาษสําแดงไภยนัน้เอง. 

เคียด  ก. เคือง, โกรธ. 

 คําวา “เคียด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาโกรธแลวพูดวากลาวตดัพอตางๆ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงเคืองหรือโกรธ ไมไดระบุปริบท
วาใชเฉพาะโกรธแลวพูดวากลาวตัดพอตางๆ เทานั้น 
 
คุยห- 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุยหะ,  ของทีบุ่คลพึงซอน, คือที่ลับของผูชายนั้น. คุยห-  (แบบ) ว. ลับ, ซอนเรน. (ป. คุยหฺ; ส. 

คุหฺย). 
 คําวา “คุยหะ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “คุยห-” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมคีวามหมายวาที่ลับ
ของผูชาย สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงลับหรือซอนเรน 
ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะที่ลับหรืออวยัวะเพศชายเทานัน้ 
 
ชัยภูม ิ

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไชยภูม,  คือที่ดี, ถาทําศึกสงครามกนั, ผูใดไดที่
ดีเปนที่ไชยภูม, วาผูนั้นคงไดไชยชะนะ. 

ชัยภูมิ  น. ทําเลที่เหมาะ. (ป., ส.). 

 คําวา “ไชยภูม” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ชัยภูมิ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมคีวามหมายวาที่ดี 
เชื่อวาถาทําศกึสงครามกัน ฝายที่ไดที่ชัยภูมิจะไดชัยชนะ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงทําเลทีเ่หมาะ ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะทาํเลทีเ่หมาะสําหรับตั้ง
ทัพทําศึกสงครามเทานัน้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๘

ชําเรา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชําเรา,  คือการที่ผูชายขมขืนผูหญงิ ดวยพละการ
ตนเอง, จนไดสําเร็ทธิ์ความปราถนานัน้. 

ชําเรา ๑  (กฎ) ก. รวมประเวณี, กระทาํการรวม
เพศ. 

 คําวา “ชําเรา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาผูชายขมขืนผูหญิง สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงรวมประเวณหีรือกระทําการรวมเพศ ไมไดระบุ
ปริบทวาใชเฉพาะผูชายขมขืนผูหญิงเทานั้น 
 
ตกหนัก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตกหนัก,  คือความทุกขของผูอ่ืนมาตกอยูที่ตัว, 
เหมือนอยางนายประกนัที่เขาทิง้นี่ไวไหนัน้. 

ตกหนัก  ก. รับทุกข, รับเคราะห, รับภาระหรือ
หนาทีห่นัก. 

 คําวา “ตกหนกั” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวารับทกุขหรือรับภาระแทนผูอ่ืน สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงรับทุกข รับเคราะห หรือ
รับภาระหรือหนาที่หนักทั่วไป ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะรับแทนผูอ่ืนเทานั้น 
 
นองเนือง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นองเนือง,  มนูมอง, คือคําคนพูดถงึเขาของที่เขา
ถวายจาวนาย, ฤาของกาํนนัผูมีวาศนา, เหมือน
คราวตรุศจีนสาทจนี, วาของนองเนือง. 

นองเนือง  ว. เนืองนอง. 
เนืองนอง  ก. หลัง่ไหลไมขาดสาย, มีมาก
ตอเนื่องกนัไมขาดสาย เชน ทรัพยสินเนืองนอง, 
นองเนือง กว็า. 

 คําวา “นองเนอืง” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวามากมายใชแกของที่ถวายเจานาย สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงหลั่งไหลไมขาดสายหรือมีมาก
ตอเนื่องกนัไมขาดสาย ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะของทีถ่วายเจานายเทานั้น 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๒๙

ปกษ ี
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปกษี,  เปนสับทแปลวานกตัวเมียนั้น. ปกษิน, ปกษ ี น. สัตวมีปก คือ นก. (ส.). 
 คําวา “ปกษี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวานกเพศเมีย สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงนก ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะเพศเมียเทานัน้ 
 
พหูสูต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พะหูสูตร,  แปลวาไดฟงมาก, คนไดฟงธรรมมาก
เนืองๆ นัน้วาเปนคนพะหูสูตร. 

พหูสูต  น. ผูมีความรูเพราะไดสดับตรับฟงหรือ
ศึกษาเลาเรียนมามาก. (ป. พหุสฺสุต). 

 คําวา “พะหูสูตร” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “พหูสูต” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวา
ผูที่ไดฟงธรรมมามาก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงผูมี
ความรูเพราะไดสดับตรับฟงหรือศึกษาเลาเรียนมามาก ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะฟงธรรมเทานัน้ 
 
ภูเขา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ภูเขา,  คือที่เขาสิลาเกิดขึ้นเปนหลบืๆ ใหญ
แลเปนระหวางลงแลวสิลาเปนสันคัน่สูงขึน้วา
ภูเขา. 

ภูเขา  น. พืน้ที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ 
ตั้งแต ๖๐๐ เมตรขึ้นไป. 

 คําวา “ภูเขา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาศิลาที่เปนสันสงูคั่นระหวางที่เปนหลบื 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงพื้นที่ทีม่ีระดับสูงขึ้นจาก
บริเวณรอบๆ ตั้งแต ๖๐๐ เมตรขึ้นไป ไมไดระบุปริบทวาใชเฉพาะที่เปนศิลาเทานัน้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๐

เมียงมอง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เมียงมอง,  คอืเดินเขาใกลๆ แลเลี่ยงมองดูนั้น, 
เชนคนเดนิเลยีบชายดนูั้น. 

เมียงมอง  ก. ชายตาดู. 

 คําวา “เมียงมอง” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาเดินเลียบเขาใกลแลวชายตาด ูสวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงชายตาด ูไมไดระบุปริบทวาใช
เฉพาะชายตาดูเมื่อเดินเลียบเขาใกลเทานั้น 
 
 ๒.๓  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจง แตคาํในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกเนื่องจากเพิ่มปริบทในการใชอีก ๑ ปริบท 
 
ขุย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขุย,  อาการทีส่ิ่งของทัง้ปวงที่เปนมูลเมดเล็กๆ, 
เหมือนอยางขยุตุนแลขุยหนฤูาขุยมด, ขุดรูลงไป
ในดินแลวเอามูลดินขึ้นมาไวที่ปากรูนัน้. 

ขุย  น. ผงทีเ่กดิจากเนื้อของสิ่งใดสิ่งหนึง่ ติดอยูที่
เนื้อนัน้เอง หรือหลุดออกมากองอยูเปนกลุมๆ เชน 
ผิวหนังเปนขุย ขุยกระดาษ ขุยมด. 

 คําวา “ขุย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาสิ่งของทีเ่ปนมูลเม็ดเลก็ๆ อยางสัตวที่ขุดรู
แลวเอามูลดินไวที่ปากรู สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึ
ผงที่เกิดจากเนื้อของสิ่งใดสิง่หนึ่ง ติดอยูทีเ่นื้อนัน้เอง หรือหลุดออกมากองอยูเปนกลุมๆ ไมไดเจาะจง
เฉพาะผงที่หลดุออกมากองอยูเปนกลุมๆ เทานัน้ 
 
ขวาก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขวาก,  ส่ิงที่คนเอาไมมาเสีย้มใหแหลมแลวปกไว
เพื่อจะใหปองกันศัตรู. 

ขวาก  น. ไมหรือเหล็กเปนตนมีปลายแหลม 
สําหรับปกหรอืโปรยเพื่อดักหรือใหตําผูผานเขาไป. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๑

 คําวา “ขวาก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาไมทีเ่สี้ยมใหแหลมแลวปกเพื่อปองกนัศัตรู 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึไมหรอืเหล็กเปนตนมี
ปลายแหลม สําหรับปกหรือโปรยเพื่อดักหรือใหตําผูผานเขาไป ไมไดเจาะจงเฉพาะสาํหรับปกเทานัน้ 
 
งอกอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งอกอ,  คืออาการที่คนนาว, เอยียดตีนไมใครได
นั้น. 

งอกอ, งอกองอขิง  ว. อาการที่ตัวงอหรือทําตัว
งอ เพราะรอนหรือหนาวมากเปนตน. 

 คําวา “งอกอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาอาการทีห่นาวจนเหยียดเทาไมได สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิม่ปริบทในการใชหมายถงึอาการทีต่ัวงอหรือทําตวังอ 
เพราะรอนหรอืหนาวมากเปนตน ไมไดเจาะจงเฉพาะหนาวมากเทานัน้ 
 
แจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แจ,  เปนชื่อศขีองที่มนัแดงนักเหมือนศีชาดเปน
ตน. 

แจ  ว. จัด (ใชแกสีแดงหรือแสงแดด) เชน แดงแจ 
แดดแจ. 

 คําวา “แจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาสีแดงนัก สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึจัดใชแกสีแดงหรือแสงแดด ไมไดเจาะจงเฉพาะสี
แดงเทานัน้ 
 
จํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จํา,  อนึ่งการที่เอาตรวนใสคนจําไวนั้นดวย. จํา ๒  ก. ลงโทษดวยวิธเีอาโซตรวนลามไว เชน 

จําโซ จาํตรวน, ลงโทษดวยวธิีขัง เชน จาํคกุ. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๒

 คําวา “จํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาเอาตรวนใสจําไว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึลงโทษดวยวิธเีอาโซตรวนลามไว หรือลงโทษ
ดวยวิธีขัง ไมไดเจาะจงเฉพาะเอาโซตรวนลามไวเทานั้น 
 
จีน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จีน,  เจก, คือเปนพวกเจกทัง้ปวงนั้นเอง, เหมือน
อยางพวกเจกที่เขามาอยูในเมืองไทนี้. 

จีน ๑  น. ชื่อประเทศและชนชาตทิี่อยูในเอเชีย
ตะวันออก มพีรมแดนติดตอกับมองโกเลีย รัสเซีย 
เวียดนาม ลาว พมา ภูฏาน เนปาล อินเดยี คีรกีซ 
และคาซัคสถาน มีภาษาพดูและอักษรของตนเอง
ใช. 

 คําวา “จีน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาพวกเจกทั้งปวง สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึชื่อประเทศและชนชาติที่อยูในเอเชียตะวนัออก 
ไมไดเจาะจงเฉพาะชื่อชนชาติเทานัน้ 
 
จอม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จอม,  เปนชื่อปลาอยางหนึง่ตัวเล็กๆ, เขาใสเกลือ
ใสเขาขั้ว, ยัดใสไหไวกินกับเขา. 

จอม ๑  น. ชือ่อาหารอยางหนึง่ ทําดวยปลาหรือ
กุงตัวเลก็ๆ หมักเกลือไวระยะหนึ่ง แลวใสขาวสาร
คั่วปน ทาํดวยปลาเรียกวา ปลาจอม ทําดวยกุง
เรียกวา กุงจอม ใชเปนเครื่องจิ้ม. 

 คําวา “จอม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาชื่อปลาอยางหนึ่ง ใสเกลือใสขาวคั่ว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิม่ปริบทในการใชหมายถงึชื่ออาหารอยางหนึง่ ทาํดวย
ปลาหรือกุงตัวเล็กๆ หมักเกลอืไวระยะหนึง่ แลวใสขาวสารคั่วปน ทําดวยปลาเรียกวาปลาจอม ทําดวย
กุงเรียกวากุงจอม ไมไดเจาะจงเฉพาะปลาเทานัน้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๓

ทะเลสาบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทะเลสาบ,  เปนชื่อทะเลน้าํจืดมีที่บนแผนดินบาง
แหงนั้น, เชนทะเลสาบเปนแดนเขมร. 

ทะเลสาบ  น. หวงน้ําใหญทีม่ีแผนดินลอมรอบ มี 
๒ ชนิด คือ ทะเลสาบน้ําเคม็ และ ทะเลสาบน้าํ
จืด. 

 คําวา “ทะเลสาบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาทะเลน้ําจืดที่อยูบนแผนดิน สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิม่ปริบทในการใชหมายถงึหวงน้าํใหญที่มีแผนดนิ
ลอมรอบ มี ๒ ชนิด คือ ทะเลสาบน้าํเค็มและทะเลสาบน้าํจืด ไมไดเจาะจงเฉพาะทะเลสาบน้าํจืด
เทานัน้ 
 
น้ําเกิด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
น้ําเกิด,  น้ําข้ึนมาก, คือน้ําทเลที่ข้ึนมากหนกันัน้, 
เชนน้ําเกิดเมื่อวันเพ็ญ. 

น้ําเกิด  น. น้าํในทะเลและแมน้ําลําคลองที่มทีาง
ติดตอโดยตรงกับทะเลหรือไดรับอิทธิพลจากน้าํ
ทะเลเปนตน มีระดับน้ําขึน้สูงมากและลงต่ํามาก
เนื่องจากอทิธพิลของดวงจนัทรและดวงอาทิตย 
ในชวงเวลาทีด่วงจนัทรและดวงอาทิตยอยูในวง
โคจรเกือบเปนแนวเดียวกันกับโลก น้าํเกดิจะมี ๒ 
ชวง คือ ชวงวนัเดือนเพ็ญ ตัง้แตวันขึน้ ๑๓ ค่ํา ถึง
วันแรม ๒ ค่ํา และชวงวันเดอืนดับ ตั้งแตวนัแรม 
๑๓ ค่ํา ถงึวนัขึ้น ๒ ค่าํ. 

 คําวา “น้ําเกิด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาน้าํทะเลที่ข้ึนสงูมาก สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึน้ําในทะเลมีระดับน้าํขึ้นสูงมากและลงต่ํา
มาก ไมไดเจาะจงเฉพาะน้าํที่มีระดับน้าํขึน้สูงมากเทานัน้ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๔

บอ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บอ,  คือที่ดินคนขุดกวางศอกคืบ, ฤาสองศอกนัน้, 
สํารับใหน้าํขังอยูไดตักอาบกินนั้น. 

บอ  น. ชองลกึลงไปในดนิหรือในหินใชเปนที่ขัง
น้ําขังปลาเปนตน หรือเปนแหลงที่เกิดของสิ่ง
บางอยาง เชน บอเกลือ บอถานหนิ บอแร. 

 คําวา “บอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาชองที่คนขุดลึกลงไปในดินใชเปนที่ขังน้ํา 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึชองลกึลงไปในดนิหรือ
ในหนิใชเปนทีขั่งน้ําขงัปลาเปนตน หรือเปนแหลงที่เกิดของสิ่งบางอยาง ไมไดเจาะจงเฉพาะชองทีค่น
ขุดใชเปนที่ขังน้ําเทานัน้ 
 
ผลุด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผลุด,  คือออกมาเร็ว, เชนคนอยูในเรือนเดิน
ออกมาเร็วนักนั้น. อยางหนึง่ลูกในทองออกมาเร็ว
นั้น, วาผลุดออกมานั้น. 

ผลุด  ก. หลุดเขาหรือออกโดยเร็ว, มุดเขาหรือ
ออกโดยเร็ว. 

 คําวา “ผลุด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาออกมาเร็ว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึหลดุเขาหรือออกโดยเร็ว หรือมดุเขาหรือออก
โดยเร็ว ไมไดเจาะจงเฉพาะออกเทานัน้ 
 
ฝาแฝด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฝาแฝด,  คือฝาสองฝาติดกันเรียกฝาแฝด. อยาง
หนึง่ผลไมมนัเคยมีลูกเดียวเปนธรรมดา, บางทีมนั
ออกขั้วเดียวกนัเปนสองลูกเรียกฝาแฝด. 

ฝาแฝด  ว. มี ๒ ฝาติดกนั, หมายความถงึผลไม
หรือส่ิงอื่นที่ออกมาติดกนัผดิธรรมดา เรียกวา ฝา
แฝด, ถาเปนคนเมื่อคลอดออกมาจะติดกนัหรือไม
ติดกัน กเ็รียกวา ฝาแฝด. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๕

 คําวา “ฝาแฝด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาฝา ๒ ฝาติดกัน และผลไมที่ออกมา ๒ ลูก
ในขั้วเดียวกนัผิดธรรมดา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใช
หมายถงึมี ๒ ฝาติดกัน หมายความถึงผลไมหรือส่ิงอืน่ทีอ่อกมาติดกนัผิดธรรมดาเรียกวาฝาแฝด ถา
เปนคนเมื่อคลอดออกมาจะติดกันหรือไมติดกันก็เรียกวาฝาแฝด ไมไดเจาะจงเฉพาะผลไมหรือฝาที่
ออกมาติดกนัเทานั้น 
 
มอบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มอบ,  อยางหนึง่เปนของสานรูปคลายหมวก
สํารับใสสรวมปากงวัไวมิใหมันกนิเขา, เมือ่เวลา
นวดเขาในลานนัน้. 

มอบ ๒  น. เครื่องสานสาํหรับสวมปากวัวปาก
ควายเพื่อกนัไมใหกนิตนกลาและสวมปากมาเพื่อ
กันมากัด. 

 คําวา “มอบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชในปริบทเฉพาะเจาะจงมีความหมายวาของสานสําหรับสวมปากววัเพื่อกันไมให
กินขาว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพิ่มปริบทในการใชหมายถงึเครื่องสาน
สําหรับสวมปากมาเพื่อกันมากัด ไมไดเจาะจงเฉพาะใชกับวัวหรือควายเทานัน้ 
 
 ๒.๔  คําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คําเรียงกนั 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายกวางออกเปนคําประสม 
 
ซุกซน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซุกซน,  คือการที่เอาของสิ่งหนึง่ไปซุกที่โนนแลว, 
เอาของสิ่งโนนมาซนที่นี,่ เหมือนเด็กๆ เลนรังแก
เปนตน. 

ซุกซน  ว. ซนนอกลูนอกทาง, ซอกแซกเลน. 

 คําวา “ซุกซน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันคือเอาของสิ่งนี้ไปซุกตรงโนน
แลวเอาของสิง่โนนมาซนตรงนี ้สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคําประสมมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๖

ความหมายครอบคลุมถึงซนนอกลูนอกทางหรือซอกแซกเลนทั่วไป ไมไดเจาะจงเฉพาะการซุกซอนหรือ
สลับสับเปลี่ยนสิ่งของเทานัน้ 
 
ทันกิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทันกิน,  ภอกนิ, คือการทีท่าํของคนกนิแลวตาม
ทันปราฐนานัน้, เชนคนหงุเขาทันกิน. 

ทันกิน  ก. คดิหรือทําการใดๆ ทันทวงท ี
(โดยปรกติใชในประโยคปฏิเสธ) เชน ทําการงาน
ชาไมทนักนิ มวังุมงามอยูอยางนี้ไมทนักนิ. 

 คําวา “ทันกนิ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันคือทาํอาหารทันเวลากนิ 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคาํประสมมีความหมายครอบคลุมถึงคิดหรอืทํา
การใดๆ ทนัทวงที โดยปรกติใชในประโยคปฏิเสธ ไมไดเจาะจงเฉพาะทําอาหารเทานั้น 
 
ผาผอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผาผอน,  คือผาที่แขกตะนีเขาทําเปนผาถงุ, เขา
นุงผอนไดนั้น. 

ผาผอน  น. ผาทัว่ๆ ไป, ผานุงผาหม. 

 คําวา “ผาผอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันคือผาถุงทีนุ่งผอนได สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนคําประสมมีความหมายครอบคลุมถึงผาทัว่ๆ ไปหรือ
ผานุงผาหม ไมไดเจาะจงเฉพาะผานุงเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๗

๓.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายเดียวซ่ึงเปนความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง แต
คําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกคอืไมเฉพาะเจาะจง 
แลวยงัมีความหมายเพิ่มขึ้นจากเดิมอกีดวย 
 
คู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คู,  อาการเหมือนนกเขาสองตัวโกรธกัน, กงคอ
เขารองตรงกนั, จะชนกนันั้น. 

คู ๒  ก. กิริยาที่นกบางชนิดเชนนกเขาหรือ
นกพิราบขันหรือรอง, โดยปริยายหมายความวา 
พูดแทะโลมกนั เชน ขอยคูดนูแนบนิทรา. (สรรพ
สิทธิ์). 

 คําวา “คู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการเหมือนนกเขา ๒ ตัวโกรธกัน กงคอรองใสกนัแลวจะชนกนั 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงกิริยาที่นกบางชนิดขันหรือ
รอง ไมไดเจาะจงเฉพาะรองเมื่อโกรธกนัเทานัน้ นอกจากนี้ยงัหมายถึงพูดแทะโลมกนัอีกดวย 
 
จัง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จัง,  ตรง, คือการตรง, ไมพลาดนัน้, เหมอืนคนยงิ
ปาว, ถาถูกตรงดําสําคัญไมพลาดนัน้วา, ยิงถกู
จัง. 

จัง  (ปาก) ว. ยิ่งนัก เชน เกงจัง รอนจงั ของส่ิงนี้
ถูกจัง; เต็มที,่ เต็มแรง, เชน ชนกนัเขาอยางจัง. 

 คําวา “จัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเต็มทีห่รือเต็มแรง ใชกับส่ิงที่ตรงจุดหรือไมพลาด สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงเต็มทีห่รือเต็มแรง ไมไดเจาะจงเฉพาะตรง
จุดหรือไมพลาดเทานั้น นอกจากนี้ยังหมายถึงยิ่งนักอีกดวย 
 
เจษฎา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจษดา,  คือพีช่ายนั้น. เจษฎา ๑  น. ผูเปนใหญที่สุด, พี่. (ป. เชฏฐ; 

เชฺยษฺฐ). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๘

 คําวา “เจษดา” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เจษฎา” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพี่ชาย สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงพี่ ไมไดเจาะจงเฉพาะผูชายเทานั้น 
นอกจากนีย้ังหมายถงึผูเปนใหญที่สุดอีกดวย 
 
บําเหน็จ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บําเหน็จ,  คือคนจางชางทองเขาทําเครื่องสํารับ
แตงตัว, มีแหวนเปนตน, ของแลวใหเงนิคาจางเขา
, วาใหบาํเหนจ็แกชาง. 

บําเหน็จ  น. รางวัล, คาเหนื่อย, คาความชอบ
เปนพเิศษ, เชน ปนูบําเหน็จ, เงินตอบแทนที่ได
ทํางานมา ซึง่จายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน; (กฎ) 
เงินตอบแทนความชอบที่ไดรับราชการมา ซึ่งจาย
คร้ังเดียวเมื่อออกจากงาน. 

 คําวา “บําเหนจ็” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเงินคาจางใหชางทองในการทาํเครื่องประดับ ปจจุบันตรงกับคําวา
กําเหน็จ สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงรางวัล คาเหนื่อย 
หรือคาความชอบเปนพเิศษ ไมไดเจาะจงเฉพาะใหชางทองในการทาํเครื่องประดับเทานั้น นอกจากนี้
ยังหมายถงึเงนิตอบแทนที่ไดทํางานมา ซึง่จายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน และเงินตอบแทนความชอบที่
ไดรับราชการมา ซึ่งจายครั้งเดียวเมื่อออกจากงานอีกดวย 
 
เบื้องหลัง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบื้องหลัง,  วาหนหลงัก็ได, กาละที่ลวงไปมีวารนี้
นั้น, เรียกวาเบื้องหลงัเพราะลวงแลว. 

เบื้องหลัง  ว. ขางหลัง; โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่
ไมเปดเผยหรอืแอบแฝงอยู, เบื้องหนาเบื้องหลงั ก็
วา. 

 คําวา “เบื้องหลัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเวลาทีผ่านไปแลว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีความหมายครอบคลุมถึงขางหลงั ไมไดเจาะจงเฉพาะเวลาเทานัน้ นอกจากนี้ยงัหมายถงึสิง่ที่ไม
เปดเผยหรือแอบแฝงอยูอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๓๙

บิน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บิน,  อาการนกเมื่อมนัจะไป, มนัยกปกทั้งสองขึ้น
แลว, กวักปกลงทาํใหตัวลอยไปในอากาศนั้น, วา
มันบนิ. 

บิน ๑  ก. ไปในอากาศดวยกําลังปกหรือ
เครื่องยนตเปนตน เชน นกบิน เครื่องบินบิน, โดย
ปริยายหมายถึงการไปโดยลักษณะคลายคลึง
เชนนั้น เชน ขวัญบิน จานบนิ; เรียกหนอไมที่ข้ึน
สูงจนเปนลาํ แตยอดยังมีกาบหุมอยู แกเกินกนิ 
วา หนอไมบิน. 

 คําวา “บิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการกวักปกขึ้นลงของนกทําใหตวัลอยไปในอากาศ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงไปในอากาศดวยกาํลังปกหรือ
เครื่องยนตเปนตน ไมไดเจาะจงเฉพาะกําลังปกเทานั้น นอกจากนีย้ังหมายถงึการไปโดยลักษณะ
คลายคลึงเชนนั้น เชน ขวัญบิน จานบนิ และเรียกหนอไมที่ข้ึนสงูจนเปนลํา แตยอดยังมกีาบหุมอยู แก
เกินกินวาหนอไมบินอีกดวย 
 
ประกาศ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะกาษ,  เปนคําคนเปาหามการทัง้ปวงนัน้. ประกาศ  ก. ปาวรอง, แจงใหทราบ, เชน 

ประกาศงานบญุงานกุศล. น. ขอความที่แจงให
ทราบทั่วกนั เชน ประกาศของวัด ประกาศของ
บริษัท; (กฎ) ขอความทีท่างราชการแจงให
ประชาชนทราบหรือวางแนวทางใหปฏิบัต ิเชน 
ประกาศพระบรมราชโองการ ประกาศกระทรวง 
ประกาศสํานกันายกรัฐมนตรี. (ส. ปฺรกาศ; ป. 
ปกาส). 

 คําวา “ปะกาษ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประกาศ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแจงใหทราบขอหามนั้นๆ 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงปาวรองหรือแจงใหทราบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๐

ทั่วไป ไมไดเจาะจงเฉพาะสิง่ที่เปนขอหามเทานัน้ นอกจากนีย้ังเปนคาํนามหมายถงึขอความที่แจงให
ทราบทั่วกนั และขอความทีท่างราชการแจงใหประชาชนทราบหรือวางแนวทางใหปฏิบัติอีกดวย 
 
ประทุน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะทุน,  คือส่ิงที่เขาทาํเปนหลังคากันฝนแลแดดที่
เรือนั้นเขาเอาไมไผผาเปนซกีๆ, ขดลงกับกราบเรือ
แลวเอาจากมงุนัน้. 

ประทุน  น. หลังคาเรือ รถ หรือเกวยีนที่มรูีปโคง
คุมตามรูปเรือ รถ หรือเกวยีน, เรียกมุงครอบที่หุบ
และกางไดคลายรมวา มุงประทุน. 

 คําวา “ปะทุน” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ประทุน” เปลีย่นแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหลังคาเรือทําจากซีกไมไผ
ขดลงกับกราบเรือแลวมุงจาก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
ครอบคลุมถึงหลังคาเรือ รถ หรือเกวียนทีม่ีรูปโคงคุมตามรูปเรือ รถ หรือเกวียน ไมไดเจาะจงเฉพาะ
หลังคาเรือเทานั้น นอกจากนีย้ังหมายถงึเรียกมุงครอบทีหุ่บและกางไดคลายรมวามุงประทุนอกีดวย 
 
ปลอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปลอน,  คือทาํใหเมล็ดผลไมนั้นออกนอกปาก, 
คนกินลกูในหนานั้นแลทําใหเมล็ดออกจากปาก
นั้น. 

ปลอน  ก. ปล้ินเปลือกหรือเมล็ดในผลไมออก
จากปาก เชน ปลอนเมล็ดลาํไย ปลอนเมล็ด
นอยหนา, ลอกเปลือกผลไมออก เชน ปลอน
มะพราว, มักใชเขาคูกับคํา ปล้ิน เปน ปลอนปลิ้น 
หรือ ปล้ินปลอน มีความหมายอยางปลอน; โดย
ปริยายหมายความวา ใชอุบายลอลวงเพือ่ให
สําเร็จประโยชนตน. 

 คําวา “ปลอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําใหเมล็ดผลไมออกจากปาก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายครอบคลุมถึงปลิ้นเปลือกหรือเมล็ดในผลไมออกจากปาก หรือลอกเปลือก
ผลไมออก ไมไดเจาะจงเฉพาะปลิ้นเมล็ดเทานัน้ นอกจากนี้ยงัหมายถึงใชอุบายลอลวงเพื่อใหสําเร็จ
ประโยชนตนอกีดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๑

 จากการศึกษาคําที่มกีารเปลีย่นแปลงความหมายในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบ
ความหมายกวางออก พบวาสามารถแบงคําได ๓ ลักษณะ คือ คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมี
ความหมายเดยีว แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเพิ่มข้ึน 
และคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออก นอกจากนี้ยงัพบคําที่เปลี่ยนแปลง
ความหมายทัง้ ๒ ลักษณะในคําเดียว คือ คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเดียวซึ่งเปน
ความหมายทีเ่ฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
กวางออกคือไมเฉพาะเจาะจงแลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากเดมิอีกดวย โดยแตละลักษณะสามารถ
แบงไดดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเดียว แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเพิ่มข้ึน พบ ๑๓ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปน
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรม 
 ๒.  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมาย
เปรียบเทยีบหมายถงึสิง่ที่เปนนามธรรม 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงอาการอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงอาการอยางนัน้แลว ยังมคีวามหมายเพิม่ข้ึนหมายถึง
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบ 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีรูปรางคลายสิ่งเดิม 
 ๕.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิม 
 ๖.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนหมายถึงอกีส่ิงหนึ่งที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๒

 ๗.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณ
ของคําเดิม 
 ๘.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการระบคุํานามหนาคาํเดิม
เพื่อใชเรียกอกีส่ิงหนึ่ง 
 ๙.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการปรากฏรวมกับอีกคําหนึ่ง 
 ๑๐.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนใชในภาษาเฉพาะกลุม 
 ๑๑.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง 
 ๑๒.  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางตรงกันขาม 
 ๑๓.  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนโดยความหมายนัน้ไม
สัมพันธกับความหมายเดิม 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออก พบ ๔ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิม 
 ๒.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากไมระบุปริบทในการใช 
 ๓.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากเพิ่มปริบทในการใชอีก ๑ ปริบท 
 ๔.  มีความหมายกวางออกเปนคําประสม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ ๕ 
วิเคราะหคําในหนังสืออักขราภธิานศรบัทที่มีความหมายยายที ่

 
 คําที่มีความหมายยายที่ คือ คําทีเ่ดิมเคยมีความหมายอยางหนึ่ง ตอมาเปลี่ยนไปมี
ความหมายเปนอีกอยางหนึง่ จากการศึกษาคําที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายในหนงัสืออักขราภิธาน 
ศรับทแบบความหมายยายที่ พบวาสามารถแบงคําไดตามลักษณะขางตน คือ คําในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทั้ง ๒ ความหมายยงัสัมพันธกนั และคําในหนงัสอือักขราภิธาน 
ศรับทมีความหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายเปนอีกอยางหนึง่ ซึง่ทัง้ ๒ ความหมายไมสัมพันธกนั โดยแตละลักษณะสามารถแบงได
ดังนี ้
 
๑.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงทั้ง ๒ ความหมายยังสัมพันธกนั 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทและคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายตางกนั แตทั้ง ๒ ความหมายยังสัมพันธกนั คือ มีลักษณะทางความหมายบางประการ
รวมกัน 
 ๑.๑  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คําเรียงกนั 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําประสม 
 คําประสม หมายถงึ คําที่เกดิจากหนวยคาํอสิระที่มีความหมายตางกนั ตั้งแต ๒ หนวยคาํขึ้น
ไปประกอบกนั คําประสมแตละคําจะตองมีสวนประกอบ ๒ สวน แตละสวนอาจจะเปนหนวยคําอิสระ
หรือเปนหนวยคําอิสระซ่ึงประกอบกนัเปนกลุมคํา คาํประสม หรือคําซอนก็ได และสวนประกอบแตละ
สวนจะตองทาํหนาที่รวมกนัเปนคําคําเดยีว ซึ่งถือเปนเกณฑสรุปที่ครอบคลุมเกณฑตางๆ ดงันี ้
 ๑.  หนวยคําทกุหนวยที่ประกอบกันเปนคาํใหมจะตองใหความหมายใหมที่รวมกนัเปน
ความหมายเดยีว ซึง่มีเคาความหมายเดิม 
 ๒.  หนวยคําทกุหนวยที่ประกอบกันเปนคําจะแบงแยกหรือแทรกคําหนึง่คําใดลงไปอกีไมได 
ถาแยกหรือเอาคําอื่นมาแทรกแลว จะทาํใหไมสามารถสือ่ความหมายตามตองการ 

๑๔๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๔

 ๓.  ลักษณนามที่ใชรวมกันกบัคําประสมประเภทนามจะตองเปนลักษณนามสาํหรับคําทั้งคาํ 
ไมไชสําหรับหนวยคาํใดหนวยคําหนึง่ 
 นอกจากนีย้ังอาจใชหลักการออกเสียงเปนสวนเสริมเพือ่ใหการพิจารณาชัดเจนขึน้ โดยคํา
ประสมจะออกเสียงคาํเนนหนกัไมเสมอกนั เบาบางหนกับางตามธรรมชาติของการออกเสียงคาํสอง
พยางคหรือคําหลายพยางค และจะไมมีการหยุดระหวางคําที่เปนสวนประกอบของคําประสมดวย๒๕ 
 
ขาดกัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาดกัน,  คือขาดจากกนั, เหมือนเสนเชือก, แล
ปานเปนตน, ที่ออกจากกนัเปนสองทอนนัน้. 

ขาดกัน  ก. แยกจากกนั ไมคบคาสมาคมกัน
ตอไป เชน แมนมิยกพลไกรไปชวย ถึงเรามวยก็
อยามาดูผี อยาดูทั้งเปลวอัคคี แตวันนี้ขาดกันจน
บรรลัย. (อิเหนา). 

 คําวา “ขาดกัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึแยกจากกนัใชแก
ส่ิงของ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสม
หมายถงึแยกจากกนั ไมคบคาสมาคมกนัตอไปใชแกความสัมพันธ 
 
ขานไข 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขานไข,  คือขานแลวบอกความนั้น. ขานไข  (กลอน) ก. กลาวชีแ้จง. 
 คําวา “ขานไข” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึขานแลวจงึกลาว
ความ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสมหมายถงึ
กลาวชี้แจง 
 
 
 
                                                  

๒๕ อนงค เอียงอุบล,  “การศกึษาเชิงวิเคราะหคําประสมในภาษาไทย”  (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  ภาควิชา
ภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๒๕),  ๑๓๖-๑๓๗. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๕

คํ้าคอ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คํ้าคอ,  คือการที่เอาไมใสเขาที่คอแลวเสือกไป
นั้น. 

คํ้าคอ  ก. ทาํใหอยูในฐานะจําใจตองทาํหรืองด
เวน. 

 คําวา “ค้ําคอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาไมใสเขาที่คอ
แลวไสไป สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสม
หมายถงึทาํใหอยูในฐานะจาํใจตองทําหรืองดเวน 
 
เค้ียวฟน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เค้ียวฟน,  คอือาการที่คนนอนหลับแลว, เคี้ยว
ฟนดงักรอดๆ นั้น. 

เค้ียวฟน  ก. แสดงอาการโกรธเมื่อยงัทาํอะไรเขา
ไมได, มักใชเขาคูกับคํา เขนเขี้ยว เปน เขนเขี้ยว
เคี้ยวฟน. 

 คําวา “เคี้ยวฟน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเคีย้วฟนดังกรอดๆ 
ขณะที่นอนหลับ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคํา
ประสมหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยงัทาํอะไรเขาไมได 
 
เงื้อมมือ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เงื้อมมือ,  คืออาการแหงฝามือที่ทาํเปนเงือ้มอยู, 
เหมือนอยางเงื้อมภูเขานัน้. 

เงื้อมมือ  น. อํานาจที่ครอบงําจะไมใหหลุดพนไป
ได. 

 คําวา “เงื้อมมอื” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึฝามือที่เงื้อมอยู 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถึง
อํานาจที่ครอบงําจะไมใหหลุดพนไปได 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๖

แจงความ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แจงความ,  ทราบความ, คือรูเร่ืองความนัน้แจง
กระจางแลว, เหมือนอยางคนรูความชัดนัน้. 

แจงความ  ก. บอกใหทราบความ, แจงเหตุตอเจา
พนกังาน. 

 คําวา “แจงความ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึรูความนั้นอยางชัด
แจง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสมหมายถึง
แจงความนัน้ใหผูอ่ืนหรือเจาพนกังานรู 
 
ชี้แจง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชี้แจง,  คืออาการที่เอานิว้มอืช้ีแลวแจงไปดวย, 
เหมือนคนที่แจงเบี้ยแลว, ชีต้รวดดูเบี้ยหนกัเบา
นั้น. 

ชี้แจง  ก. พูดขยายความใหเขาใจชัดเจน. 

 คําวา “ชี้แจง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอานิว้ชี้ในขณะที่
แจง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสมหมายถึง
พูดขยายความใหเขาใจชัดเจน 
 
ชี้นิ้ว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชี้นิ้ว,  คือเอานิ้วชี้ๆ ของอันใดๆ ใหคนอื่นดูนั้น. ชี้นิ้ว  ก. ไดแตส่ังการใหผูอ่ืนทาํ ไมลงมือทําเอง. 
 คําวา “ชี้นิ้ว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอานิว้ชี้ส่ิงตางๆ ให
คนอื่นดู สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสม
หมายถงึไดแตส่ังการใหผูอ่ืนทํา ไมลงมือทาํเอง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๗

โชกโชน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โชกโชน,  เปนช่ือความเปยกชุม, เหมือนอยางผา
ชุบน้ํานัน้. 

โชกโชน  (ปาก) ว. ลักษณะที่ไดผานการตอสูหรือ
มีประสบการณมาอยางมากมาย เชน ตอสูมา
อยางโชกโชน ผจญภัยมาอยางโชกโชน. 

 คําวา “โชกโชน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึลกัษณะทีเ่ปยกชุม 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถึง
ลักษณะที่ไดผานการตอสูหรือมีประสบการณมาอยางมากมาย 
 
เด็ดขาด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เด็ดขาด,  คือการที่เด็ดออกใหขาดจากกันนั้น. เด็ดขาด  ว. เฉียบขาด, ไมเปลี่ยนแปลง, วาอยาง

ใดทําอยางนั้น, ถึงที่สุด. 
 คําวา “เด็ดขาด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเดด็ใหขาดออกจาก
กัน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถงึ
เฉียบขาด ไมเปลี่ยนแปลง วาอยางใดทาํอยางนัน้ และถงึที่สุด 
 
หนาผี 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หนาผี,  คือหนาคนที่ตายแลวนัน้, เชนคนตกใจ
หนาซีดเหมือนหนาผนีัน้. 

หนาผี  น. หนาตาอัปลักษณนาเกลียดนากลัว. 

 คําวา “หนาผ”ี เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึหนาซีดเหมือนหนา
คนที่ตายแลวเปนตน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคํา
ประสมหมายถึงหนาตาอัปลักษณนาเกลยีดนากลัว 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๘

หนาวอก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

หนาวอก,  คอืหนาหกัดูลอกแลกอยูนัน้, เชนหนา
ลิงนัน้. 

หนาวอก  น. หนาของคนทีผั่ดแปงจนขาวเกินไป. 

 คําวา “หนาวอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึหนาหักดูลอกแลก
เหมือนหนาลงิเปนตน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคํา
ประสมหมายถึงหนาของคนที่ผัดแปงจนขาวเกนิไป 
 
น้ําใจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
น้ําใจ,  คือน้ําใสประมาณซองมือหนึ่งที่อยูในเนื้อ
หัวใจนั้น, เชนน้ําใจคนทัง้ปวง. 

น้ําใจ  น. ใจแทๆ, ใจจริง, ความจรงิใจ, เชน เห็น
น้ําใจ, นิสัยใจคอ เชน น้าํใจพอ น้ําใจแม น้ําใจ
ชาย น้าํใจหญงิ, ความเอื้อเฟอ เชน เขาไมมีน้าํใจ 
แลงน้ําใจ. 

 คําวา “น้ําใจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึน้าํใสในเนื้อหวัใจ 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถึงใจจริง 
นิสัยใจคอ หรือความเอื้อเฟอ 
 
นอกคอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกคอก,  นอกเลา, คือของที่มิไชในคอกในเลา
นั้น. 

นอกคอก  ว. ประพฤติไมตรงตามแบบตามธรรม
เนียมประเพณีของบรรพบุรุษ. 

 คําวา “นอกคอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึทีไ่มไดอยูในคอกใน
เลา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําประสมหมายถึง
ประพฤติไมตรงตามแบบตามธรรมเนียมประเพณีของบรรพบุรุษ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๔๙

เปาแตร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปาแตร,  คือพนเตบงลมปากเขาในแตร. เปาแตร  (ปาก) ก. ปาวประกาศ, ประชาสัมพันธ. 
 คําวา “เปาแตร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึพนลมปากอยาง
แรงเขาในแตร สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสม
หมายถงึปาวประกาศหรือประชาสัมพันธ 
 
เปาป 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปาป,  คือพนลมปากใหเขาในรูปเปนเพลงตางๆ, 
เลนโขนฤาละคอนนัน้. 

เปาป  (ปาก) ก. สูบฝน; รองไห. 

 คําวา “เปาป” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึพนลมปากเขาในรูป
เปนเพลง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสม
หมายถงึสูบฝน และรองไห 
 
ปกหลกั 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปกหลกั,  คือเอาไมหลักทิ่มลงนัน้, เขาอยดุจอด
เรือจ่ึงเอาไมหลักแทงกดลงในดินนั้น. 

ปกหลกั ๑  ก. ตั้งมัน่อยูกับที่ไมยอมถอยหรือไม
ยอมโยกยาย ในคําวา ปกหลักสู ปกหลักอยู. 

 คําวา “ปกหลกั” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาไมหลักทิ่มหรือ
แทงลงในดินเพื่อหยุดจอดเรอื สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
เปนคําประสมหมายถงึตั้งมัน่อยูกับที่ไมยอมถอยหรือไมยอมโยกยายในคําวาปกหลักสู ปกหลกัอยู 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๐

ปรับโทษ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปรับโทษ,  คอืเอาโทษลงโทษ, คนทําผิดเปนตน
วาลวงประเวณียทานใหลงโทษเอาเงนิแกผูผิดนั้น
วาปรับโทษ. 

ปรับโทษ  (กฎ) ก. กําหนดโทษที่จะลง. 

 คําวา “ปรับโทษ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึลงโทษ เชน ปรับ
เงินจากผูกระทําผิด สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคํา
ประสมหมายถึงกาํหนดโทษที่จะลง 
 
พื้นบาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พื้นบาน,  คือพื้นแผนดินที่ตั้งบานอยูนั้น, เชน
พื้นบานทัง้ปวงนัน้. 

พื้นบาน  ว. เฉพาะถิ่น เชน ของพื้นบาน, มักใช
เขาคูกับคํา พืน้เมือง เปน พืน้บานพืน้เมือง. 

 คําวา “พื้นบาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึพืน้ที่ตัง้บานอยูนั้น 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถึง
เฉพาะถิ่น 
 
พื้นเมือง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พื้นเมือง,  คอืพื้นที่ตั้งเมืองนั้น, เหมือนอาณา
ประชาราษฎรที่อยูตามพืน้เมืองนัน้. 

พื้นเมือง  ว. เฉพาะเมือง, เฉพาะทองที,่ เชน ของ
พื้นเมือง คนพืน้เมือง นิทานพื้นเมือง. 

 คําวา “พื้นเมือง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึพืน้ที่ตัง้เมืองอยูนั้น 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถึงเฉพาะ
เมืองหรือเฉพาะทองที ่
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๑

ฟนเลื่อย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฟนเลื่อย,  คอืซ่ีฟนที่เหล็กเขาทําสาํหรับชักไปชัก
มาทาํใหไมผาออกเปนสองซกีนัน้. 

ฟนเลื่อย  น. ลายคดกริชอยางลายฟนปลา. 

 คําวา “ฟนเลื่อย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึซีฟ่นของเลื่อย สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําประสมหมายถงึลายคด
กริชอยางลายฟนปลา 
 
 ๑.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คําเรียงกนั 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําซอน 
 การซอนคาํในภาษาไทยเปนขบวนการสรางคําใหมข้ึนใชในภาษาวิธหีนึ่ง หมายถึง การนําคาํ
หรือกลุมคําตัง้แต ๒ หนวยขึ้นไปมาเรียงตอกัน โดยแตละหนวยนัน้มคีวามสัมพันธกันในดาน
ความหมาย เมื่อรวมหนวยตามความสัมพันธดานความหมายแลว จะกลายเปนคาํคําเดียวกนัหรือ
กลุมคําเดียวกนั ซึง่จะทําหนาที่ในภาษาเปนอยางเดียวกนั และเปนหนวยเดียวในหนวยสรางที่ใหญ
กวาหรือไมก็ได หนวยทีน่ํามาเรียงตอกันนั้นจะมีความหมายประจําคํา (Lexical meaning) ที่อาจ
สัมพันธกนัไดเปนอยางใดอยางหนึง่ใน ๓ อยางดงันี ้
 ๑.  ความหมายเหมือนกนั หมายความวา คําหรือกลุมคาํแตละหนวยที่นาํมาซอนกนันัน้มี
ความหมายถงึสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปนอยางเดียวกัน 
 ๒.  ความหมายคลายคลึงกนั หมายความวา คาํหรือกลุมคําทีน่ํามาซอนกนันัน้มีความ
หมายถงึสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะใกลเคียง คลายคลึง หรือรวมกันมากพอที่จะจัดรวมเขาเปนพวกหรือ
กลุมเดียวกันไดหรือทํานองเดียวกนั 
 ๓.  ความหมายตรงกันขาม หมายความวา คําหรือกลุมคําซึ่งนํามาซอนกนันัน้มีความหมายถงึ
ส่ิงใดสิ่งหนึง่ทีม่ีลักษณะเปนคนละพวก คนละฝายตรงกนัขามกนั๒๖ 
 
 
 
                                                  

๒๖ ราตรี ธันวารชร,  “การศึกษาการซอนคาํในภาษาไทย”  (วิทยานิพนธปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  ภาควิชาภาษาไทย  
บัณฑติวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๔),  ๒๒-๒๔. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๒

ขื่นขม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขื่นขม,  คือรศผลไมมีผลแหงมะเขือข่ืนเปนตน. ขื่นขม  ก. รูสึกช้ําใจแตฝนไว เพราะไมสามารถ
แสดงออกมาได, ขมขื่น ก็ใช. 

 คําวา “ข่ืนขม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึขม สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอนหมายถงึรูสึกช้าํใจแต
ฝนไว เพราะไมสามารถแสดงออกมาได 
 
ขวักไขว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขวักไขว,  คือการที่ปลิวสบดั, เหมือนปลายทงที่
ตองลมนัน้. 

ขวักไขว  ว. อาการที่เคลื่อนไหวสวนกนัไปมา
อยางสับสน เชน เดนิขวักไขว บินขวักไขว. 

 คําวา “ขวักไขว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึปลิวสะบัด สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอนหมายถงึอาการที่
เคลื่อนไหวสวนกนัไปมาอยางสับสน 
 
ขวากหนาม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขวากหนาม,  ขวากคือไมเขาเสี้ยมใหมนัแหลม, 
ปกไวสําหรับดักสัตว, หนามนั้นคือมนัติดอยู
แหลมๆ ที่ตนไมนั้น. 

ขวากหนาม  น. อุปสรรค, เครื่องขัดของ, เครื่อง
ขัดขวาง. 

 คําวา “ขวากหนาม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึไมแหลมมหีนามปก
ไวสําหรับดักสตัว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึอุปสรรค เครื่องขัดของ หรือเครื่องขัดขวาง (ใชในความหมายเปรียบเทียบ) 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๓

คํ้าจุน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คํ้าจุน,  ความที่ส่ิงของใดๆ ซุดลง, หฤาเอนชาย
จวนจะลมเอาไมค้ํารับรองไว, คือความที่รับจุนไว
นั้นเอง. 

คํ้าจุน  ก. อุดหนนุใหดาํรงอยูได. 

 คําวา “ค้ําจุน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาไมค้ํารับส่ิงของ
ที่ทรุดลงหรือเอนจวนจะลม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
เปนคําซอนหมายถงึอุดหนนุใหดํารงอยูได 
 
คํ้าชู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คํ้าชู,  การที่คนจะยกเสาตัง้ขึ้น. หฤาของสิง่ใดๆ 
เอาไมค้ําชูยกขึ้นไว, คือความที่รับชูไวนั้นเอง. 

คํ้าชู  ก. บํารุงใหเจริญข้ึน, พยุงใหสูงขึ้น. 

 คําวา “ค้ําชู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึยกเสาตั้งขึน้หรอื
เอาไมค้ํายกสิง่ของขึ้นไว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปน
คําซอนหมายถึงบํารุงใหเจรญิขึ้นหรือพยงุใหสูงขึ้น 
 
คัดงาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คัดงาง,  คือการที่เอาไมพลองคัดฝา, ฤาคดัไมคัด
เสา, แลวงางออกจากที่นัน้. 

คัดงาง  ก. ขัดแยง, ไมลงรอยกัน. 

 คําวา “คัดงาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาไมพลองคัดฝา 
ไม หรือเสาแลวงางออกจากที่ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
เปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงขัดแยงหรือไมลงรอยกัน 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๔

คนควา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คนควา,  คือการที่คนเอามอืจวงลงไป, หาสิ่งของ
ที่ตกลงในเบื้องต่ํา, เหมือนของตกน้าํมือควาตาม
ไปดูนั้น. 

คนควา  ก. หาขอมูลอยางถีถ่วนตามหลักวิชา, 
เสาะหาเอามา. 

 คําวา “คนควา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอามือควาหา
ส่ิงของที่ตกลงในเบื้องต่ํา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปน
คําซอนหมายถึงหาขอมูลอยางถี่ถวนตามหลักวชิาหรือเสาะหาเอามา 
 
คุยเขี่ย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คุยเขี่ย,  คือการที่เอามือฤาไมเปนตน. ทิม่ลงใน
ดินเปนตน, แลวคัดขึ้นนัน้. 

คุยเขี่ย  ก. คนเอาเรื่องเกาขึ้นมาเปดเผย เชน 
เร่ืองนี้อยาไปคุยเขี่ยขึ้นมาเลย, ขุด หรือ ขุดคุย ก็
วา. 

 คําวา “คุยเขี่ย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอามือหรือไมทิม่ลง
ในดินแลวคัดขึ้น สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึคนเอาเรื่องเกาขึ้นมาเปดเผย 
 
เงือด, เงือดงด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เงือด,  เงื้อ, คอือาการที่คนยกสิ่งทั้งปวงขึ้นยัง้ไว, 
เหมือนคนยกมือข้ึนงาไวนัน้. 
เงือดงด,  คืออาการที่คนยกสิ่งของทั้งปวงขึ้นแลว
, อยุดยัง้ไวนั้น. 

เงือด, เงือดงด  ก. อดกลัน้, ยับยัง้, เชน เงอืดคํา
รบสองคาบสามคาบ. (จารึกสยาม), จําตอง
เงือดงดอดกลัน้ คอยหยิบผิดมันใหจงได. (สังข
ทอง). 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๕

คําวา “เงือด, เงือดงด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึยกบางสิง่บางอยาง
ข้ึนแลวยั้งไว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึอดกลั้นหรือยับยั้ง 
 
งมงาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งมงาย,  คืออาการที่ไมใครแลเหน, เหมือนตามวั, 
คลําหาของขางโนนขางนีน้ัน้. 

งมงาย  ก. หลงเชื่อโดยไมมีเหตุผล หรือโดยไม
ยอมรับฟงความคิดเหน็หรือเหตุผลของผูอ่ืน. 

 คําวา “งมงาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึอาการที่มองไมคอย
เห็นแลวคลําหาของขางโนนขางนี ้สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
เปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงหลงเชื่อโดยไมมีเหตุผล หรือโดยไมยอมรับฟงความคิดเห็นหรือเหตุผล
ของผูอ่ืน 
 
จืดจาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จืดจาง,  คือรศส่ิงของที่ไมคนแลวจืดจางไส, 
เหมือนอยางรศน้ําทาเปนตนนัน้. 

จืดจาง  ก. คลายลง, เหนิหาง, เชน ความสัมพันธ
จืดจาง. 

 คําวา “จืดจาง” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จืดจาง” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ 
คําเรียงกนัหมายถงึรสจืดและไมขน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
เปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงคลายลงหรือเหินหาง 
 
เฉียบแหลม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉียบแหลม,  คืออาการแหงสิ่งของที่ปลาย
แหลม, เหมือนอยางมีดที่สํารับเจาะตาคนตาเจ็บ
นั้น. 

เฉียบแหลม  ก. ฉลาดหลักแหลม. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๖

 คําวา “เฉียบแหลม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึอาการของสิง่ของที่
มีปลายแหลม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึฉลาดหลักแหลม 
 
เฉียวฉุน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉียวฉุน,  ฉุนเฉียว, คืออาการแหงสิง่ของ, ที่มี
กลิ่นแลรศแรงกลา, เหมือนอยางอมัโมเนียเปน
ตน. 

เฉียวฉุน  ก. ฉุนจัด, โกรธงาย, โกรธเร็ว, ฉุนเฉียว 
ก็วา. 

 คําวา “เฉียวฉนุ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึอาการของสิง่ของที่
มีกลิ่นและรสแรง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอน
หมายถงึฉุนจดั โกรธงาย หรือโกรธเร็ว 
 
เชิงชั้น 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชิงชั้น,  คือทีต่นแมบันใดทีม่ันตั้งลงกับดิน, ชั้น
นั้นเหมือนลูกบันใดที่มนัเปนหลัน่กนัขึ้นไปนั้น. 

เชิงชั้น  น. เลหเหลีย่ม, ทวงท,ี อุบาย, ชั้นเชิง ก็
วา. 

 คําวา “เชิงชั้น” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเชงิและชั้นของ
บันได สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึง
เลหเหลี่ยม ทวงที หรืออุบาย 
 
ซ้ือขาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ้ือขาย,  คือการที่เอาเงนิไปซื้อของมาแลว, เอา
ไปเที่ยวขาย, เหมือนอยางนายกาํปนเปนตนนัน้. 

ซ้ือขาย  (กฎ) น. ชื่อสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึง่ 
เรียกวา ผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแก
บุคคลอีกฝายหนึง่ เรียกวา ผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะ
ใชราคาทรัพยสินนัน้ใหแกผูขาย. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๗

 คําวา “ซื้อขาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึการซื้อของเพื่อ
นําไปขายตอ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึชื่อสัญญาซึ่งบุคคลฝายหนึง่เรียกวาผูขาย โอนกรรมสิทธิ์แหงทรัพยสินใหแกบุคคลอีกฝายหนึง่
เรียกวาผูซื้อ และผูซื้อตกลงจะใชราคาทรัพยสินนัน้ใหแกผูขาย 
 
ซับซอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซับซอน,  เปนการที่เอาผาสองผืนซอนทาบกนัลง
เย็บริมขอบรอบเปนผนืเดียวนั้น. 

ซับซอน  ก. ปะปนทับถมรวมกนัอยูหลายอยาง
หลายเรื่อง, ยุงยากสับสนสะสางยาก, เชน คดี
ซับซอน. 

 คําวา “ซับซอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาผาสองผนืวาง
ซอนกนัแลวเยบ็ริมขอบรอบนอกใหเปนผนืเดียวกัน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงปะปนทับถมรวมกนัอยูหลายอยางหลายเรื่องหรือยุงยาก
สับสนสะสางยาก 
 
ดูดด่ืม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดูดด่ึม,  คือการที่ดูดแลวดึ่มกินนั้น, เหมอืนอยาง
ทารกดูดดึ่มกนิน้าํนมฤาดูดกินน้ําในกา. 

ดูดด่ืม  ก. ซาบซึ้ง. 

 คําวา “ดูดดึ่ม” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ดูดดื่ม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายยายที ่คือ ในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คํา
เรียงกนัหมายถึงดูดกิน สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปน
คําซอนหมายถึงซาบซึ้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๘

โตตอบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

โตตอบ,  คือความที่คนเถียงกนัไปมาไมตกลงกนั, 
เหมือนอยางคนตีศีปากกันนัน้. 

โตตอบ  ก. มหีนงัสือไปมา, ตอบกันไปมาในเรื่อง
นั้นๆ. 

 คําวา “โตตอบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเถยีงกนัไปมา สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอนหมายถงึมหีนงัสือไป
มาหรือตอบกนัไปมาในเรื่องนั้นๆ 
 
ตกหลน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตกหลน,  คืออาการที่ส่ิงของทีพ่ัลดตกลงมาจาก
ที่สูงลงเบื้องต่าํ. 

ตกหลน  ก. ขาดตกไปโดยไมตั้งใจ. 

 คําวา “ตกหลน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึอาการของที่ตกจาก
ที่สูงลงสูเบื้องต่ํา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึขาดตกไปโดยไมตั้งใจ 
 
ทิ้งขวาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทิ้งควาง,  รางอยา, โยนขวาง, ปาเสีย, คือคน 
ควางทิ้งสิง่ของทัง้ปวงนัน้, เชนคนทิ้งไมคอนกอน
ดิน. 

ทิ้งขวาง  ก. ไมเอาใจใสดูแล, พรากหนีไป. 

 คําวา “ทิ้งควาง” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทิ้งขวาง” เปลีย่นแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ 
คําเรียงกนัหมายถงึขวางหรือปาส่ิงของทิ้ง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงไมเอาใจใสดูแลหรือพรากหนีไป 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๕๙

เหน็บแนม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เหน็บแนม,  คือเสียดไมแกลมเขา, เชนเหนรูรอด
กวางรอด, เลกหลวมเอาไมอ่ืนเสียดเขาใหคับ. 

เหน็บแนม  ว. อาการทีพู่ดเสียดสีแคะไคกระทบ
กระเทยีบเปรยีบเปรย. 

 คําวา “เหน็บแนม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเอาไมเสียดเขาในรู
ที่หลวมเพื่อใหคับ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอน
หมายถงึอาการที่พูดเสียดสีแคะไคกระทบกระเทียบเปรยีบเปรย 
 
แนบเนียน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แนบเนียน,  แอบเนียน, คอืแอบชิดติดกันนกั, 
เชนคนชางไมทําฝาเรือนเปนตน, ทํากะดานกรุ
สนิทชิดดนีั้น. 

แนบเนียน  ว. อยางสนิทและรัดกุม เชน ทําได
อยางแนบเนียน ปลอมตัวไดอยางแนบเนียน. 

 คําวา “แนบเนยีน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึลกัษณะของสิง่ของ
ที่แอบชิดติดกันสนทิ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคํา
ซอนหมายถึงอยางสนทิและรัดกุม 
 
เบาบาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบาบาง,  เบานั้นเชนวาแลว, แตบางนัน้เหมือน
ผาที่มเีสนดายหางๆ เชนผาเขาเย็บมุง, แลของอื่น
เหมือนถวยจานที่เนื้อนอย. 

เบาบาง  ว. นอยลง เชน ผลไมเบาบางลง, ทุเลา
ลง, บางเบา กว็า. 

 คําวา “เบาบาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึทีม่ีลักษณะเบาและ
บาง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึง
นอยลง หรือทเุลาลง 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๐

บานเมือง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บานเมือง,  นคิม, คือบานอยูในเมือง, ฤาบานแล
เมืองแลนิคมนัน้. 

บานเมือง  น. ประเทศชาติ. 

 คําวา “บานเมอืง” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึบาน เมือง หรือ
นิคม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึง
ประเทศชาต ิ
 
บุมบาม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บุมบาม,  คืออาการที่คนเดนิกาวยาวๆ เร็ววาเดิน
บุมบาม, เพราะเขาจะรีบไปใหถงึเร็วนั้น. 

บุมบาม  ว. ทีข่าดความยบัยั้งไมเกรงใจใคร. 

 คําวา “บุมบาม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึที่เดินกาวยาวๆ 
เร็วๆ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปเปนคําซอนหมายถึงที่
ขาดความยบัยั้งไมเกรงใจใคร 
 
ปดเปา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปดเปา,  ปดคือเอามือปด, เปาคือเปาดวย
ลมปาก. 

ปดเปา  ก. ทาํพิธเีสกเปาเพือ่ใหความเจ็บไขหาย, 
แกความลาํบากขัดของใหหมดไป. 

 คําวา “ปดเปา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึปดดวยมือและเปา
ดวยลมปาก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอน
หมายถงึทาํพธิีเสกเปาเพื่อใหความเจ็บไขหายหรือแกความลาํบากขัดของใหหมดไป 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๑

ปลอดโปรง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปลอดโปลง,  คือการที่ไปทางใดๆ, ไมภบสิ่งใด
เลยตลอดไปนั้น. 

ปลอดโปรง  ว. ผองใสปราศจากความขุนมัว. 

 คําวา “ปลอดโปลง” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “ปลอดโปรง” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมาย
ของคํา ๒ คาํเรียงกนัหมายถึงที่ไปทางใดๆ แลวไมพบสิง่ใดเลยตลอดทาง สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอนหมายถึงผองใสปราศจากความขุนมวั 
 
พื้นเพ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พื้นเพ,  คือพืน้ทัง้ปวงนัน้, เหมือนพืน้เรือฤาพืน้
เรือนนัน้. 

พื้นเพ  น. หลกัแหลง เชน พืน้เพเปนคนนครปฐม, 
อาชีพของวงศตระกูล เชน พืน้เพเปนพอคา. 

 คําวา “พื้นเพ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึพืน้ทัง้ปวง สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปเปนคําซอนหมายถงึหลักแหลง
หรืออาชีพของวงศตระกูล 
 
พัวพัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พัวพันท,  คือรกปรกฝนเฝอ, เหมือนขนชมุภาแล
ขนแกะนัน้. 

พัวพัน  ว. เกีย่วเนื่องกนั, ผูกพนักนั, เกี่ยวโยง
พาดพงิถงึกนั, เชน พวัพนักบัคดีทุจริต, พนัพวั ก็
วา. 

 คําวา “พัวพนัท” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “พวัพนั” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ 
คําเรียงกนัหมายถงึรกปรก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
เปนคําซอนหมายถงึเกี่ยวเนื่องกนั ผูกพนักนั หรือเกี่ยวโยงพาดพงิถงึกนั 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๒

พลุงพลาน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พลุงพลาน,  ปวนพลาน, คอืวาการทีน่้ํามนัฤา
น้ําตาลที่อยูในกะทะฤาในมอบนเตาไฟลกุเดือด
ปุดผุดเปนฟองมากในกะทะฤาในมอนัน้. 

พลุงพลาน  ก. บนัดาลโทสะจนนั่งไมตดิ. 

 คําวา “พลุงพลาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกันหมายถงึเดอืดพลานจนมี
ฟองผุดขึ้นมาเปนจํานวนมาก สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
เปนคําซอนหมายถงึบนัดาลโทสะจนนัง่ไมติด 
 
 ๑.๓  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกบัส่ิงหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชกับอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 
  ๑.๓.๑  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบทอยางหนึง่ แตคําในพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปรบิทอีกอยางหนึ่ง โดยทั้ง ๒ ความหมายยงัมีความหมายบาง
ประการรวมกนั 
 
ขื่อ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขื่อ,  คือไมขวางที่ใสในที่สุดปลายเสาเรือนทัง้ปวง
, ฤาที่เขาทาํดวยไมสําหรับจําคน, ฤาเนื้อทีข่วาง
อยูในจมูก. 

ขื่อ  น. ชื่อไมเครื่องบนสําหรบัยึดหัวเสาดานขวาง
; เครื่องจองจํานักโทษ ทาํดวยไมมีชองสาํหรับ
สอดมือหรือเทาแลวมีล่ิมตอกกํากับกนัขื่อหลุด; 
เรียกกระดูกเชงิกรานที่ขวางอยูดานหนา. 

 คําวา “ข่ือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเนื้อที่ขวางอยูในจมูก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึเรียกกระดูกเชงิกรานที่ขวางอยูดานหนา โดยยังมีลักษณะทาง
ความหมายบางประการรวมกันคือลักษณะที่วางขวาง สวนความหมายวาชื่อไมทีว่างขวางสาํหรบัยึด
หัวเสาดานบน และเครื่องจองจํานักโทษชนดิหนึง่ ทําดวยไมมีความหมายคงเดิมทัง้ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทและพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๓

ขึงอูด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขึงอูด,  การทีค่นเอาเชือกสองเสน, ผูกเขาที่
หัววาวคุลาแลว, ขึงใหตึงปดกระดาดดวย, คร้ัน
เมื่อลมพัดกะทบดังอูดๆ. 

ขึงอูด  ก. นอนหงายเหยียดตรง แลวใชผาที่ขมวด
ปมหัวทายคลมุศีรษะดานหนึ่ง อีกดานหนึง่ใช
ปลายเทายันผาใหตึงเพื่อกนัยุงเปนตน. 

 คําวา “ขึงอูด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขึงเชือกทีห่ัววาวใหตงึแลวปดกระดาษ สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึนอนหงายแลวคลุมผาที่ขมวดปมหวัทาย ดาน
หนึง่คลุมศีรษะ อีกดานใชเทายันใหตึง โดยยังมีลักษณะทางความหมายบางประการรวมกันคือ
ลักษณะที่ขึงจนตึง 
 
คมสัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คมสัน,  คืออาวุธที่มีคมทั้งสองขาง, เหมอืนอยาง
กั้นหยัน่เปนตน, อนึง่คําที่คนพูดจาฉลาดหลัก
แหลมนัน้. 

คมสัน  ว. มหีนาตาทาทางเขาทีนาดู. 

 คําวา “คมสัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาวุธทีม่ีคมทั้ง ๒ ขาง และคําพูดทีฉ่ลาดหลักแหลม สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึมีหนาตาทาทางเขาทนีาดู 
โดยยังมีลักษณะทางความหมายบางประการรวมกนัคือลักษณะของความคม ไมวาจะนาํไปใชกับ
อาวุธ คําพูด หรือหนาตาทาทาง 
 
ใบเสมา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใบเสมา,  คือของที่คนเอาอฐิกอข้ึนบนกําแพงฤา
ปอมสูงขึ้นเปนอันๆ สํารับบังลูกปนนัน้. 

ใบสีมา, ใบเสมา  น. แผนหินที่ทาํเปน
เครื่องหมายบอกเขตโบสถ, ใบพัทธสมีา กว็า. 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๔

คําวา “ใบเสมา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่สําหรบับังกระสนุปนบนยอดกําแพงหรือปอม สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึแผนหนิทีท่าํเปนเครื่องหมายบอกเขต
โบสถ โดยยังมีลักษณะทางความหมายบางประการรวมกันคือลักษณะที่เปนแผนอยูบนกาํแพง 
 
มาใช 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาใช,  คือมาสํารับใชใหคอยระวังสืบขาว, มีไฟ
ไหมเปนตน, มิใชมาพระทีน่ั่งนั้น. 

มาใช  น. คนขี่มาสําหรับรับใช, คนเร็วสําหรับสง
ขาวสาร, คนรับใชติดตอ. 

 คําวา “มาใช” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวามาสําหรับใชใหคอยระวังสืบขาว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึคนขี่มาสาํหรับรับใช คนเร็วสําหรับสงขาวสาร 
หรือคนรับใชติดตอ โดยยังมลัีกษณะทางความหมายบางประการรวมกันคือมหีนาทีรั่บใชสงขาว 
 
  ๑.๓.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับอาการอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชกับลักษณะของอาการอีกอยางหนึ่งที่เกีย่วเนื่องกับความรูสึก 
 
แขม็บ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แขมบ,  คืออาการที่คนทําใหทองเล็กเขานั้น, คือ
แขมวทองนัน้เอง. 

แขม็บ, แขมบ็ๆ  ว. หายใจแผวๆ แสดงวาจวน
จะหมดกาํลัง, กระแหม็บ หรือ กระแหม็บๆ ก็วา. 

 คําวา “แขมบ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “แขม็บ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายยายที ่คือ ในหนังสืออักขราภธิานศรับทใชกบัอาการมีความหมายวาแขมวทองใหยุบเขา 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปใชกับลักษณะของอาการอีก
อยางหนึ่งที่เกีย่วเนื่องกบัความรูสึกวาจวนจะหมดกาํลังหมายถงึหายใจแผวๆ แสดงวาจวนจะหมด
กําลัง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๕

ขายห ู
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขายห,ู  คืออาการทีท่ําไมไดยิน, เมื่อเขารองเรียก
ทําเปนไมไดยนินัน้. 

ขายห ู ก. ฟงแลวละอาย ไมอยากฟง. 

 คําวา “ขายห”ู เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับอาการมีความหมายวาทําเปนไมไดยิน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปใชกบัลักษณะของอาการอีกอยางหนึ่งที่เกีย่วเนื่องกบัความรูสึก
ละอายใจหมายถึงฟงแลวละอาย ไมอยากฟง 
 
ตรับ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตรับ,  คือการที่เงีย่หูคอยฟงนั้น, เชนชางตรับหูนิง่
อยูคอยฟงเสียงตางๆ. 

ตรับ, ตรับฟง  ก. เอาใจใสคอยฟงขาวคราวทุกข
สุขหรือความคิดเห็นของผูอ่ืนเปนตน, มักใชเขาคู
กับคํา สดับ เปน สดับตรับฟง. 

 คําวา “ตรับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับอาการมีความหมายวาเงี่ยหูเพื่อคอยฟง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปใชกบัลักษณะของอาการอีกอยางหนึ่งที่เกีย่วเนื่องกบัความรูสึก
เอาใจใสหมายถึงเอาใจใสคอยฟงขาวคราวทุกขสุขหรือความคิดเหน็ของผูอ่ืนเปนตน 
 
  ๑.๓.๓  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับเสียง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชกับอาการ 
 
ฉะฉาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉะฉาน,  คืออาการที่คลื่นเกิดขึ้นกะทบฝง, ดงั
ฉะฉานนัน้, เหมือนอยางคลืน่กระทบฝงเปนตน. 

ฉะฉาน  ว. อาการที่พูดหาวหาญและชัดถอยชัด
คํา, ฉาดฉาน ก็ใช. 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๖

คําวา “ฉะฉาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับเสียงมีความหมายวาเสียงดงัอยางเสียงคลืน่กระทบฝง สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปใชกบัอาการหมายถึงอาการที่พดูหาวหาญและชัด
ถอยชัดคํา 
 
ตวมเตี้ยม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตวมเตี้ยม,  คือเสียงดังในน้ํา, เหมือนเขาเอาลูก
หมาโยนลงในน้ํา, มนัเอาตนีหนาสองตนีวายน้าํ
ดังเชนนั้น. 

ตวมเตี้ยม  ว. อาการที่คอยๆ เคลื่อนไหวหรือ
เคลื่อนไหวอยางชาๆ (ใชแกกริยาเดนิหรือคลาน), 
กระตวมกระเตี้ยม กว็า. 

 คําวา “ตวมเตี้ยม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับเสียงมีความหมายวาเสียงดงัอยางเสียงหมาเอาตีนหนา ๒ ตีนวายน้าํ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปใชกับอาการหมายถงึอาการที่
คอยๆ เคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวอยางชาๆ ใชแกกริยาเดินหรือคลาน 
 
เปาะแปะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปาะแปะ,  คอืเสียงคนตทีองเปนตน, จะทาํ
รูปพรรณตางๆ นั้นวาเสียง. 

เปาะแปะ  ว. อาการที่ฝนตกมีเม็ดหางๆ แต
เล็กนอย, เปราะแประ กว็า. 

 คําวา “เปาะแปะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับเสียงมีความหมายวาเสียงดงัอยางคนตีทอง สวนพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปใชกับอาการหมายถึงอาการที่ฝนตกมีเม็ดหางๆ แต
เล็กนอย 
 
  ๑.๓.๔  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับการพูด แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชกับการกระทํา 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๗

งุบงิบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

งุบงิบ,  คือคําคนพูดซอนแตเบาๆ, กลัวผูอ่ืนจะได
ยินนั้น, เหมือนพูดซุบซิบกันเปนตน. 

งุบงิบ  ก. ทาํอยางเงียบๆ, ทํากนัอยางปดบัง. 

 คําวา “งุบงิบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับการพูดมีความหมายวาซุบซิบเบาๆ เพื่อไมใหผูอ่ืนไดยิน สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปใชกับการกระทําหมายถงึทําอยางเงียบๆ หรือ
ทํากนัอยางปดบัง 
 
เจอเจอะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจอเจอ,  สอพลอ, คือความที่พูดไมรูจักประมาณ
, พูดย้ําเหยอ, เหมือนคนพูดมากในที่ประชุมเขา
ไมนับถือ. 

เจอ, เจอเจอะ  ก. เสนอหนาเขาไปในสถานที่ไม
สมควรเมื่อเขาไมตองการหรือมิไดเรียกหา. 

 คําวา “เจอเจอ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “เจอเจอะ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชกับการพูดมีความหมายวาพูดมากเกนิ
ความจาํเปน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปใชกับการกระทาํ
หมายถงึเสนอหนาเขาไปในสถานที่ไมสมควรเมื่อเขาไมตองการหรือมไิดเรียกหา 
 
ปลิ้นปลอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปลิ้นปลอก,  คือปล้ินปลอน, คนพูดจาโปปดมาก
บัดเดี๋ยวพูดอยางหนึ่ง, ๆ นัน้. 

ปลิ้นปลอก, ปลิ้นปลอน  ก. ใชอุบายลอลวง
เพื่อใหสําเร็จประโยชนตน. 

 คําวา “ปล้ินปลอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทใชกับการพูดมีความหมายวาพูดจาโปปดมาก สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปใชกบัการกระทําหมายถงึใชอุบายลอลวงเพื่อใหสําเร็จประโยชน
ตน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๘

 ๑.๔  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถงึอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 
  ๑.๔.๑  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงอกีสิ่งหนึง่ โดยทัง้ ๒ ความหมายยังมี
ความหมายบางประการรวมกัน 
 
ขื่อคัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขื่อคัด,  คือไมข่ือเขาทําไวรับด้ัง, ฤาเสาลัน้ๆ นัน้. ขื่อขวาง, ขื่อคัด  น. ข่ือที ่๒ อยูใตข่ือเดิม อยูใน

พวกเครื่องเรือน. 
 คําวา “ข่ือคัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขื่อทีว่างเพื่อรับหัวเสา สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึขื่อ แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึขื่อที ่๒ อยูใตข่ือเดิม 
 
ขื่อมุก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขื่อมุก,  คือกระดูกคั่นอยูทีป่ากหอยมุกนัน้. ขื่อมุก  น. แกนเปลือกที่อยูในตัวหอยจําพวกหอย

สังขใชทําดามทัพพีเปนตน. 
 คําวา “ข่ือมุก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระดกูที่คั่นอยูที่ปากหอยมกุ สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหมายถงึสวนของหอย แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึแกนเปลือกที่อยูในตัว
หอยจาํพวกหอยสังข 
 
ขาวตอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขาตอก,  คืออาการที่เอาเขาเหนี่ยวทัง้เปลือก
ใสมอตั้งไฟขั้วใหแตกออกจากเปลือกแลว. 

ขาวตอก ๑  น. ขาวเปลือกขาวเจาที่เอามาคั่วให
แตกบานเปนดอก. 

 คําวา “เขาตอก” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ขาวตอก” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขาวเปลือกขาวเหนียวที่เอามา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๖๙

คั่วจนแตก สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึขาวเปลือกที่คั่วจนแตก แต
มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงขาวเปลือกขาวเจาทีเ่อามาคั่วจนแตก 
 
เขาไม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขาไม,  คือเอาไมใสเขาที่แผล, เอาไมเกาออกเสีย
นั้น, เหมือนอยางเขาไมเรือเปนตน. 

เขาไม  ก. นาํไมตั้งแต ๒ ชิน้ขึ้นไปมาบากรับแลว
ประกอบเขาดวยกนั ยึดไมนัน้ใหแนนอยูใน
รูปแบบที่ตองการดวยการตอกตะปูหรือตอกอัด
ดวยลูกสลักไม การตอหรือประกอบอาจทําได
หลายวิธ.ี 

 คําวา “เขาไม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวานําไมใหมมาใสแทนไมเกาที่ชํารุด สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหมายถงึการประกอบไม แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงนําไมตัง้แต ๒ 
ชิ้นขึ้นไปมาบากรับแลวประกอบเขาดวยกนั ยึดไมนั้นใหแนนอยูในรูปแบบที่ตองการดวยการตอกตะปู
หรือตอกอัดดวยลูกสลกัไม 
 
โขก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โขก,  อาการที่คนทํามืองอเขาชกลงที่หวักนั, 
เสียงมนัดังอยางนั้น. 

โขก  ก. คว่ําภาชนะเปนตนแลวเคาะลงที่ส่ิงใดสิ่ง
หนึง่โดยแรง, กิริยาที่คว่ําหนาลงแลวเอาหนาผาก
กระแทกพื้นเปนตน เชน เอาหนาผากโขกพื้น. 

 คําวา “โขก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวางอมือเขาแลวชกลง ปจจุบันตรงกบัคําวาเขก สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหมายถงึการคว่ําแลวเคาะลง แตมีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึคว่ํา
ภาชนะเปนตนแลวเคาะลงที่ส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยแรงหรือกริิยาที่คว่าํหนาลงแลวเอาหนาผากกระแทกพื้น
เปนตน 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๐

ขาบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขาบ,  คือความที่เปนช่ือแหงศีอยางหนึง่, ดาํกับ
เหลืองเจือกัน, คือศีตะขาบนัน้เอง. 

ขาบ ๑  ว. สีน้ําเงินแกอมมวง. 

 คําวา “ขาบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสีดําเจอืเหลือง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ยังคงหมายถงึชื่อเรียกสี แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงสนี้ําเงนิแกอมมวง 
 
ควายปละ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ควายปละ,  คือลูกควายบาน, แตมันหนอีอกไป
อยูในปา, มนัดุะรายไมใหใครจับมันนัน้. 

ควายปละ  น. ควายที่เจาของปลอยใหเทีย่วไป
ตามลําพัง. 

 คําวา “ควายปละ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลูกควายบานทีห่นเีขาปา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึควายที่เทีย่วไป แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงควายที่เจาของปลอยใหเที่ยว
ไปตามลําพงั 
 
เจสวั 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจสวั,  เปนคําภาษาจีนเรียกพวกจนีที่เปนขุนนาง
ทําราชการในเมืองไทย. 

เจสวั  น. คนที่มั่งมี (มกัหมายถงึเศรษฐีจนี), เจา
ขรัว หรือ เจาสัว ก็เรียก. 

 คําวา “เจสัว” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เจสัว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายยายที ่คือ ในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายวาคนจีนที่รับราชการเปนขุนนาง 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึคนจนีที่ประสบความสําเร็จ แตมี
ความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงคนจนีที่มั่งมี 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๑

เจาบาว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เจาบาว,  เปนช่ือชายหนุมที่ยงัไมมีเมียนัน้. เจาบาว  น. ชายผูเขาพิธีแตงงานกับเจาสาว. 
 คําวา “เจาบาว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชายที่ยงัไมไดแตงงาน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึผูชาย แตมีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึชายผูเขาพิธีแตงงานกบัเจาสาว 
 
จระนํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จะระนํา,  เปนช่ือซุมประตมูียอดอยางหนึ่งเปน
ชั้นๆ, ทานมกัทําไวที่ประตูโบฎเปนตน. 

จระนํา  น. ซุมคูหาทายวหิารหรือทายโบสถ มัก
เปนทีป่ระดิษฐานพระพทุธรปู เรียกวา ซุมจระนํา. 
(ทมิฬ จาฬรัม วา หนาตาง). 

 คําวา “จะระนาํ” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จระนํา” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาซุมประตูโบสถ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงหมายถึงซุมโบสถ แตมีความหมายเปลี่ยนไป
หมายถงึซุมคูหาทายวหิารหรือทายโบสถ 
 
แฉะแบะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แฉะแบะ,  แฉะมะแระ, คือการที่คนกระทาํเปยก
เปรอะ, แลวนัง่แบะอยู, เหมอืนหญงิมักงายนัน้. 

แฉะแบะ  ว. อาการที่นัง่เฉือ่ยชาอยูนานๆ, เฉื่อย
ชา, แบะแฉะ ก็วา. 

 คําวา “แฉะแบะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่นัง่แชบนที่เปยกเฉยอยู สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหมายถงึอาการที่นัง่อยูเปนเวลานาน แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึอาการที่
นั่งเฉื่อยชาอยูนานๆ หรือเฉื่อยชา 
 
ชอนหอย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชอนหอย,  เปนชื่อชอนที่เขาทําดวยเปลอืกหอย
นั้น. 

ชอนหอย ๑  น. ชื่อเรียกชอนกระเบื้อง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๒

 คําวา “ชอนหอย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อชอนทีท่ําจากเปลอืกหอย สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคงหมายถงึชื่อเรียกชอน แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึชื่อเรียกชอนกระเบื้อง 
 
เชือน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชือน,  คืออาการที่ไมตรงนัน้, เหมือนคนใชที่นาย
ส่ังวา, เองทําอยางนี้, มนัไปทําอยางอืน่เปนตน. 

เชือน  ว. ชักชา. 

 คําวา “เชือน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ทาํไมตรงตามคําสั่ง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึชักชา 
 
ชุมรุม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชุมรุม,  เปนช่ือทับที่ชมุนุมนัน้, เหมือนอยางพวก
กองทบัต้ังประชุมกันเปนตน. 

ชุมรุม  น. ที่พกั, ที่อาศัย. 

 คําวา “ชุมรุม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ประชุมทัพ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังคง
หมายถงึสถานที ่แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึทีพ่กัหรือที่อาศัย 
 
เซ่ือง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เซ่ือง,  ชาๆ, คืออาการแหงกิริยาชานัน้, เหมือน
อยางเขาพูดกนัวา, ชางนัน้เดิรเซื่องๆ เปนตน. 

เซ่ือง  ว. เงื่องหงอย, ซึม, มกัใชเขาคูกับคํา ซึม 
เปน ซมึเซื่อง หรือ เซื่องซึม. 

 คําวา “เซื่อง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชาๆ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคง
หมายถงึลักษณะที่ชา แตมคีวามหมายเปลี่ยนไปหมายถึงเงื่องหงอยหรือซึม 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๓

เบ็ดเสร็จ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เบ็ดเสร็จ,  คือคําพูดถงึการสาระพัดที่แลวเสร็จ
ส้ินนัน้. 

เบ็ดเสร็จ  ว. รวมดวยกนั, รวมหมดดวยกนั, เชน 
รวมเบ็ดเสร็จ ราคาเบ็ดเสร็จ, ครบถวนทุกรูปทุก
แบบ เชน สงครามเบ็ดเสร็จ. 

 คําวา “เบ็ดเสร็จ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่เสร็จส้ินแลว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ยังคงหมายถงึทั้งหมด แตมคีวามหมายเปลี่ยนไปหมายถึงรวมดวยกนัหรือรวมหมดดวยกนั หรือ
ครบถวนทุกรูปทุกแบบ 
 
ปากคอเราะราย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปากคอเราะราย,  คือปากคนมักพูดจากบัผูอ่ืน
งายๆ นัน้. 

ปากคอเราะราย  ว. ชอบพูดจาชวนหาเรื่องไม
เลือกหนา, ปากเปราะเราะราย ก็วา. 

 คําวา “ปากคอเราะราย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพูดจากับผูอ่ืนงายๆ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ยงัคงหมายถงึการพดูจา แตมีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึชอบพูดจาชวนหาเรื่องไมเลอืก
หนา 
 
ประจบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประจบ,  คือประสม, คนไมรูไมเหนพูดประจบวา
ขาก็ไดรูไดเหนไดฟงนัน้. 
ประจบประแจง,  คือประสมประสานผูอ่ืนนัน้. 

ประจบ ๒, ประจบประแจง  ก. พูดหรือทําให
เขารักเขาชอบ. 

 คําวา “ประจบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนไมรูไมเห็น แตพูดประสมประสานไปกับผูอ่ืนเพื่อแสดงวาตนรู
หรือเหน็ สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงหมายถึงการพูดใหเขากับผูอ่ืน แตมี
ความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงพูดหรือทาํใหเขารักเขาชอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๔

แผน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แผน,  แบบ, อยาง, คือแบบอยาง, เขาจะสาง
บานเมือง, แลเขียนบางตอเปนรูปดวยไมบางนั้น. 

แผน ๑  น. ส่ิงทีก่ําหนดถือเปนแนวดําเนนิ เชน 
วางแผน, แบบ, ตํารา, เชน แผนโบราณ แผน
ปจจุบัน. 

 คําวา “แผน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแบบอยาง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคง
หมายถงึแบบ แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึสิง่ทีก่ําหนดถือเปนแนวดําเนนิ หรือแบบหรือตํารา 
 
พรุน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พรุน,  อยางหนึ่งที่พืน้กะดานเปนตนไมเกลี้ยง
อรุอระอยูนั้น. 

พรุน  ว. ลักษณะที่เปนรูเวาหวาํชอนไชไปทั่วแทบ
ไมมีชิ้นดี เชน ผาถูกแมลงกดักินพรนุไปหมด. 

 คําวา “พรุน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมเกลีย้ง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคง
หมายถงึไมเรียบ แตมีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึลักษณะที่เปนรูเวาหวําชอนไชไปทั่วแทบไมมชีิ้นด ี
 
มัธยสัถ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มัทธะยัต,  คือการเปนท่ํากลาง, คนมีใจไมรักไม
ชังเฉยอยูนัน้, วามทัธะยัต. 

มัธยสัถ  ก. ใชจายอยางประหยัด. (ส. มธฺยสฺถ วา 
ปานกลาง, ตั้งอยูในทามกลาง). 

 คําวา “มัทธะยัต” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “มัธยัสถ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวามีใจเปนกลาง ไมรักไมชัง สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยงัคงหมายถึงลกัษณะทีพ่อควร แตมีความหมาย
เปลี่ยนไปหมายถึงใชจายอยางประหยัด 
 
  ๑.๔.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิง่หนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงอกีสิ่งหนึง่จากการระบุคํานามหนาคําเดิม 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๕

คาวปลา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คาวปลา,  คือกลิ่นเหมน็คาว, ที่บงัเกิดแตปลาทัง้
ปวงนั้น. 

คาวปลา  ว. เรียกของเหลวที่มีลักษณะคลาย
น้ําเหลืองที่ขับถายจากชองคลอดภายหลังทารก
คลอดแลว ปรกติมีกลิ่นคาวเล็กนอยวา 
น้ําคาวปลา. 

 คําวา “คาวปลา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากลิน่เหม็นคาวของปลา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึเรียกของเหลวที่มีลักษณะคลายน้าํเหลืองที่ขับถายจากชอง
คลอดภายหลงัทารกคลอดแลว ปรกติมีกลิ่นคาวเล็กนอย โดยระบุคํานาม “น้ํา” หนาคําเดิม เรียกวา
น้ําคาวปลา 
 
ซาวน้ํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซาวน้ํา,  เปนชื่อการที่เอาส่ิงของทัง้ปวงคนๆ ลาง
น้ํานั้น. 

ซาวน้ํา  น. เครื่องกินกับขนมจีนปนกนัหลายสิ่ง มี
กุงแหงปน กระเทียมซอย สับปะรด หรือสมตางๆ 
เปนตน มักกินกับแจงลอน เรียกวา ขนมจีนซาว
น้ํา. 

 คําวา “ซาวน้าํ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาการที่เอาส่ิงของคนๆ ลางน้าํ สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถึงเครื่องกินกับขนมจนีปนกันหลายสิง่ มกีุงแหงปน 
กระเทยีมซอย สับปะรด หรือสมตางๆ เปนตน โดยระบคุํานาม “ขนมจีน” หนาคําเดมิ เรียกวาขนมจีน
ซาวน้ํา 
 
ตาหมากรุก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตาหมากรุก,  เปนชื่อตากระดารที่เขาขีดเปนตาๆ, 
สําหรับเลนหมากรุกกนันั้น. 

ตาหมากรุก  น. เรียกผาที่มลีายเปนตาราง
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสแบบกระดานหมากรุกมีสีสลับกัน
วา ผาตาหมากรุก. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๖

 คําวา “ตาหมากรุก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลายเปนตารางสําหรบัเลนหมากรุก สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึเรียกผาทีม่ีลายเปนตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบ
กระดานหมากรุกมีสีสลับกนั โดยระบุคํานาม “ผา” หนาคําเดิม เรียกวาผาตาหมากรุก 
 
เบิกทาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบิกทาง,  เปดทาง, เบิกมรรคา, คือคนแผว
หนทางคนเอาจอบฤาเสียมถางทางไปนัน้, วาเบกิ
ทาง. 

เบิกทาง  น. เรียกหนังสืออนุญาตใหโดยสารหรือ
ใหผานวา หนงัสือเบิกทาง หรือ ใบเบิกทาง. 

 คําวา “เบิกทาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแผวถางเพื่อเปดทาง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึเรียกหนังสืออนุญาตใหโดยสารหรือใหผาน โดยระบุคํานาม 
“หนงัสือ” หรือ “ใบ” หนาคําเดิม เรียกวาหนังสือเบกิทางหรือใบเบิกทาง 
 
 ๑.๕  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางทีด่ีข้ึนหรือเสื่อมลง 
  ๑.๕.๑  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายไปในทางไมดี แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางที่ดีข้ึน 
 
ขึงขัง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขึงขัง,  คืออาการที่ปงชา, ไมใครพูจาไวยศของตัว
นั้น. 

ขึงขัง  ว. ผ่ึงผาย, เอาจริงเอาจัง, แข็งแรง. 

 คําวา “ขึงขัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายไปในทางไมดีวาวางทาถือตัว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางที่ดข้ึีนหมายถงึผึง่ผาย เอาจริงเอาจัง หรือแข็งแรง 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๗

คนกลาง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คนกลาง,  คอืคนหญิงที่มผัีวแลวเปนชูกบัชายอืน่
, หญงินั้นวาเปนคนกลาง, เพราะตกอยูกลาง
ตระลาการ. 

คนกลาง  น. ผูถือเปนกลางไมเขาขางฝายโนน
ฝายนี้ในเหตุการณที่เกิดขึ้น, ผูทาํหนาที่ไกลเกลี่ย, 
ผูทําการคาระหวางผูผลิตกบัผูบริโภค. 

 คําวา “คนกลาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายไปในทางไมดีวาหญงิทีม่ีชูแลวถูกสอบสวนโดยฝายตุลาการ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางที่ดีข้ึนหมายถงึผูถือเปน
กลางไมเขาขางฝายโนนฝายนี้ในเหตุการณที่เกิดขึ้น ผูทําหนาที่ไกลเกลี่ย และผูทําการคาระหวาง
ผูผลิตกับผูบริโภค 
 
  ๑.๕.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายไปในทางดี แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางที่เสื่อมลง 
 
ปากจัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปากจัด,  คือคนฉลาดพูดจาดวยถอยคําตางๆ, 
พูดถูกความไมเกรงขามเข็ดผูใดนั้น. 

ปากจัด  ว. ชอบพูดจาหรือโตเถียงดวยถอยคํา
แข็งกราวไมสุภาพ, ดาเกง, ชอบพูดจาหยาบคาย. 

 คําวา “ปากจดั” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายไปในทางดีวาพูดจาฉลาดหลักแหลมอยางไมเกรงกลัวผูใด สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางที่เสื่อมลงหมายถึงชอบ
พูดจาหรือโตเถียงดวยถอยคําแข็งกราวไมสุภาพ ดาเกง หรือชอบพูดจาหยาบคาย 
 
 ๑.๖  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางลดหรือเพิ่มน้ําหนกัของความหมาย 
  ๑.๖.๑  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปในทางลดน้าํหนักของความหมาย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๘

เงอะงะ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เงอะงะ,  เคอะคะ, คืออาการที่โงเคอะคะไมรูจัก
อะไร, เหมือนอยางคนบาเปนตน. 

เงอะ, เงอะงะ  ว. แสดงกิริยาอาการเคอะเขินไม
แนบเนยีนเพราะหยอนความชํานาญเปนตน. 

 คําวา “เงอะงะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการเหมือนคนสติไมดี สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางลดน้ําหนกัของความหมายหมายถงึแสดงกิริยาอาการเคอะเขิน
ไมแนบเนียนเพราะหยอนความชาํนาญเปนตน 
 
  ๑.๖.๒  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมคีวามหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปในทางเพิ่มน้าํหนักของความหมาย 
 
เข็ดขยาด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เข็ดขยาด,  คอืความที่เข็ดระอาเขา, เหมอืนคนที่
เขาใชหนักโดยพละการ, ออกระอาเต็มทีนัน้. 

เข็ดขยาด  ก. กลัวมากจนไมกลาทํา. 

 คําวา “เข็ดขยาด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเบื่อหนายจนไมอยากทํา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางเพิม่น้ําหนักของความหมายหมายถงึกลวัมากจนไมกลาทาํ 
 
ถึงใจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ถึงใจ,  กะทัง่ใจ, ชอบใจ, คือการที่เต็มใจฤาชอบ
ใจนั้น, เชนคนเอาสิ่งของมาใหมากชอบใจนั้น. 

ถึงใจ  ว. จุใจ, สะใจ, สาแกใจ. 

 คําวา “ถึงใจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาถกูใจหรือชอบใจ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีความหมายเปลี่ยนไปในทางเพิ่มน้ําหนกัของความหมายหมายถงึจุใจ สะใจ หรือสาแกใจ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๗๙

๒.  คําในหนงัสืออักขราภธิานศรับทมคีวามหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซ่ึงทั้ง ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทและคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายตางกนั ซึ่งทั้ง ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั คือ ไมมีลักษณะทางความหมายประการใด
ประการหนึ่งรวมกนั 
 
แงงอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แงงอน,  คืออาการที่หญงิคอยหาเหตุ, หยบิผิด
เพื่อนกันเปนตนนัน้, เหมือนแงหนิทีง่อนคอยรับกะ
ทบเปนตน. 

แงงอน  น. อาการที่แสรงทาํชั้นเชงิเพื่อใหผูอ่ืน
เอาใจหรือใหเปนทีพ่อใจตน. 

 คําวา “แงงอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่คอยหาเหตุจับผิด สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึอาการที่แสรงทําชัน้เชงิเพื่อใหผูอ่ืนเอาใจหรือใหเปนที่พอใจตน 
ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 
จับมือถือแขน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จับมือถือแขน,  เปนคาํคนพูดเมื่อเขาวา, ตัวลัก
ขะโมยของเขา, พูดแกตวัวา, จับมือถือแขนขาได
ฤา. 

จับมือถือแขน  (สํา) ก. ฉวยโอกาสลวงเกินหญิง
ดวยการจับมอืจับแขนในเชงิชูสาว. 

 คําวา “จับมือถือแขน” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายยายที่ คือ ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจับไดคาหนังคาเขาหรือมีหลักฐานมัดตัวชัดเจน สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลี่ยนไปหมายถงึฉวยโอกาสลวงเกินหญิงดวยการจับ
มือจับแขนในเชิงชูสาว ซึง่ทัง้ ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๐

เจี๋ยมเจีย้ม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เจี่ยมเจีย้ม,  คือลักษณแหงหญิง, ที่มีหนาขาว
งามดวย, เหมอืนนางงิ้วที่เขาเขียนไวในกระจก
นั้น. 

เจี๋ยมเจีย้ม  ว. วางหนาไมสนิทมีอาการเกอเขิน. 

 คําวา “เจี่ยมเจี้ยม” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “เจี๋ยมเจี้ยม” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลักษณะของ
ผูหญิงที่มหีนาขาวงาม สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
หมายถงึวางหนาไมสนิทมีอาการเกอเขิน ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 
ใบสอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใบสอ,  คือปูนเขาประสมน้าํเชื้อ, วางลงบนอิฐที่
จะกอฝาผนังนั้น. 

ใบสอ  น. ใบเสมาบนกําแพงเมือง. 

 คําวา “ใบสอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปนูชนดิหนึง่ที่ประสมน้ําเชื้อใชเชื่อมระหวางกอนอิฐ ใชเชื่อม
ระหวางกอนอฐิในการกอผนงั สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมาย
เปลี่ยนไปหมายถึงใบเสมาบนกําแพงเมือง ซึ่งทั้ง ๒ ความหมายไมสัมพันธกัน 
 
ประทวน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะทวน,  คือทําแทนไว, คนชวยทาษไวมหีนงัสือ
กรมๆ นัน้หายไป, เมื่อทาษจะสงเงินไปเขียน
หนงัสืออ่ืนแทนใหวาทําปะทวนให. 

ประทวน  น. ฐานนัดรที่ต่ํากวาชัน้สัญญาบัตร 
เชน นายทหารชั้นประทวน; สมณศักดิ์ชั้นต่ํากวา
พระครูสัญญาบัตร. 

 คําวา “ปะทวน” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประทวน” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหนงัสือที่ใชเปนหลกัฐานแทน
หนงัสือสําคัญที่หายไป สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไป
หมายถงึฐานนัดรที่ต่ํากวาชัน้สัญญาบัตร และสมณศักดิ์ชั้นต่ํากวาพระครูสัญญาบัตร ซึ่งทัง้ ๒ 
ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๑

ประติทิน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปะติทิน,  เปนสับทแผลงแปลวาจาํเภาะ, อยาง
หนึง่เรียกฤกษที่พวกโหรทาํถวายเจานั้น. 

ประติทิน  น. ปฏิทิน. (ส. ปรฺติ + ทิน; ป. ปฏิ + 
ทิน). 
ปฏิทิน  น. แบบสําหรับดูวนั เดือน ป. (ป.; ส.  
ปฺรติทิน วา เฉพาะวัน, สําหรบัวัน). 

 คําวา “ปะติทนิ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประติทนิ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายยายที่ คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฤกษที่โหรทาํถวายเจา สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึแบบสําหรับดูวนั เดือน ป 
ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายไมสัมพนัธกนั 
 
ปล้ําผีลกุปลกุผีนั่ง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปล้ําผีลกุปลกุผีนั่ง,  คือคนพยาบาลคนไขหนัก, 
ประคับประคองอยูนานจนคนนัน้ตาย. 

ปล้ําผีลกุปลกุผีนั่ง  (สํา) ก. พยายามทาํใหมี
เร่ืองมีราวขึน้มา. 

 คําวา “ปลํ้าผีลุกปลุกผีนัง่” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายยายที ่คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาดูแลประคับประคองคนที่ปวยหนกัอยูนานจนคนนั้นตาย สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปหมายถงึพยายามทําใหมีเร่ืองมี
ราวขึ้นมา ซึง่ทั้ง ๒ ความหมายไมสัมพันธกัน 
 
 จากการศึกษาคําที่มกีารเปลีย่นแปลงความหมายในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบ
ความหมายยายที ่พบวาคําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายมทีั้งที่ยงั
สัมพันธกนัและไมสัมพนัธกนั โดยแตละลกัษณะสามารถแบงไดดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายยงัสัมพนัธกนั พบ ๖ 
ลักษณะ ไดแก 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๒

 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําประสม 
 ๒.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําซอน 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับส่ิงหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใชกับอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถงึอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 
 ๕.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางทีด่ีข้ึนหรือเสื่อมลง 
 ๖.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางลดหรือเพิ่มน้ําหนกัของความหมาย  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ ๖ 
สรุปผลการวจิัยและขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิัย 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลยเปรียบ
เทียบกับความหมายของคาํในปจจุบนั โดยความหมายของคําในปจจุบันพิจารณาตามความหมายใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ พบวาคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย ๓ ประเภท คือ ความหมายแคบเขา ความหมายกวางออก และความหมาย
ยายที่ โดยคําที่มีความหมายกวางออกมีจาํนวนมากที่สุด คําที่มีความหมายยายที่มจีํานวนรองลงมา 
และคําที่มีความหมายแคบเขามีจํานวนนอยที่สุด ซึง่สามารถสรุปลักษณะการเปลีย่นแปลงความหมาย
แตละประเภทไดดังนี้ 
 
คําที่มีความหมายแคบเขา 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบความหมายแคบเขา 
พบวาสามารถแบงคําได ๒ ลักษณะ คือ คาํในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีมากกวาหนึ่งความหมาย 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลอืเพียงความหมาย
เดียว และคาํในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายกวาง แตคําในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึน้ โดยแตละลักษณะสามารถแบงได
ดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมี ๒ ความหมาย แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ มีความหมายลดลงเหลือเพยีงความหมายเดียว พบวาความหมายทั้งสองในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีทัง้ที่สัมพันธและไมสัมพันธกนั 
 ความหมาย ๒ ความหมายในหนังสืออักขราภิธานศรับทสัมพันธกนั พบ ๓ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  ความหมายแรกใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรม ความหมายที ่๒ เปนความหมายเปรียบเทยีบใชกับ
ส่ิงที่เปนนามธรรม 
 ๒.  ความหมายแรกมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกนั ความหมายที ่๒ 
เปนความหมายเปรียบเทียบใชกับส่ิงที่เปนนามธรรม 
 ๓.  ทัง้ ๒ ความหมายหมายถึงสองสิง่ที่มีลักษณะคลายคลึงหรือสัมพันธกัน 

๑๘๓ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๔

 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายกวาง แตคาํในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น พบ ๔ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทใชในปริบททัว่ไป แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใชในปริบทที่เฉพาะเจาะจง คือ ใชตามระดับภาษา ใชเฉพาะกลุมบุคคล ใชใน
ความหมายบางสวนของความหมายเดิม และใชในประโยคปฏิเสธ 
 ๒.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายกลางๆ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงไปในทางที่ดีข้ึนหรอืเสื่อมลง 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเฉพาะเจาะจงขึน้เปนคาํประสม 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายทั่วไป แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้นจากการอธิบายความหมาย โดยการบอก
รายละเอียดของสิ่งที่กลาวถงึ และการระบคุวามหมายเฉพาะของคํา 
 
คําที่มีความหมายกวางออก 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบความหมายกวางออก 
พบวาสามารถแบงคําได ๓ ลักษณะ คือ คาํในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายเดียว แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเพิ่มข้ึน และคําในหนงัสืออักข
ราภิธานศรับทมีความหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มีความหมายกวางออก นอกจากนี้ยงัพบคําที่เปลี่ยนแปลงความหมายทัง้ ๒ ลักษณะในคําเดียว คือ 
คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเดียวซึ่งเปนความหมายที่เฉพาะเจาะจง แตคําใน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออกคือไมเฉพาะเจาะจงแลว ยัง
มีความหมายเพิ่มข้ึนจากเดมิอีกดวย โดยแตละลักษณะสามารถแบงไดดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเดียว แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเพิ่มข้ึน พบ ๑๓ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปน
ความหมายเปรียบเทียบหมายถึงสิง่ทีเ่ปนนามธรรม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๕

 ๒.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรม แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะใชกับส่ิงที่เปนรูปธรรมแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมาย
เปรียบเทยีบหมายถงึสิง่ที่เปนนามธรรม 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงอาการอยางหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงอาการอยางนัน้แลว ยังมคีวามหมายเพิม่ข้ึนหมายถึง
อาการที่เปนความหมายเปรยีบเทยีบ 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีรูปรางคลายสิ่งเดิม 
 ๕.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนความหมายเปรียบเทยีบใช
เรียกอีกสิ่งหนึง่ที่มีลักษณะคลายสิ่งเดิม 
 ๖.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนหมายถึงอกีส่ิงหนึ่งที่มีลักษณะ
คลายสิ่งเดิม 
 ๗.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการเพิ่มหนาทีท่างไวยากรณ
ของคําเดิม 
 ๘.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถงึสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการระบคุํานามหนาคาํเดิม
เพื่อใชเรียกอกีส่ิงหนึ่ง 
 ๙.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถงึสิง่นัน้แลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนจากการปรากฏรวมกับอีกคําหนึ่ง 
 ๑๐.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนใชในภาษาเฉพาะกลุม 
 ๑๑.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางที่ดีข้ึนหรือเสื่อมลง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๖

 ๑๒.  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดมิไป
ในทางตรงกันขาม 
 ๑๓.  คําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิง่หนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะหมายถึงสิ่งนัน้แลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนโดยความหมายนัน้ไม
สัมพันธกับความหมายเดิม 
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายเฉพาะเจาะจง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายกวางออก พบ ๔ ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากใชในปริบทที่ครอบคลุมปริบทเดิม 
 ๒.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากไมระบุปริบทในการใช 
 ๓.  มีความหมายกวางออกเนื่องจากเพิ่มปริบทในการใชอีก ๑ ปริบท 
 ๔.  มีความหมายกวางออกเปนคําประสม 
 
คําที่มีความหมายยายที่ 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบความหมายยายที ่
พบวาคําในหนังสืออักขราภธิานศรับทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายมทีั้งที่ยงัสมัพันธ
กันและไมสัมพันธกัน โดยแตละลักษณะสามารถแบงไดดังนี ้
 คําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานุกรม ฉบับราช 
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งทัง้ ๒ ความหมายยงัสัมพนัธกนั พบ ๖ 
ลักษณะ ไดแก 
 ๑.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําประสม 
 ๒.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน 
แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มคีวามหมายเปนคําซอน 
 ๓.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทใชกับส่ิงหนึ่ง แตคําในพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ ใชกับอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 
 ๔.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทหมายถึงสิ่งหนึ่ง แตคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมายถงึอีกสิ่งหนึง่แตมีความหมายบางประการรวมกนั 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๗

 ๕.  คาํในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางทีด่ีข้ึนหรือเสื่อมลง 
 ๖.  คําในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายอยางหนึง่ แตคําในพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความหมายเปลีย่นไปในทางลดหรือเพิ่มน้ําหนกัของความหมาย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ๑.  จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอ 
บรัดเลยเปรียบเทียบกับความหมายของคําในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ขอสังเกตวามคีําในหนงัสืออักขราภิธานศรบัททีม่ีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํเรียงกัน
เปนจํานวนมาก ซึ่งเปนความหมายที่ยังใชอยูในปจจุบนั แตพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ เกบ็เฉพาะความหมายเปรียบเทียบเทานัน้ดังตัวอยาง 
 
ชี้นิ้ว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชี้นิ้ว,  คือเอานิ้วชี้ๆ ของอันใดๆ ใหคนอื่นดูนั้น. ชี้นิ้ว  ก. ไดแตส่ังการใหผูอ่ืนทาํ ไมลงมือทําเอง. 
 คําวา “ชี้นิ้ว” ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คําเรียง
กันหมายถงึเอานิว้ชี้ส่ิงตางๆ ใหคนอืน่ดู สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เกบ็เฉพาะ
ความหมายทีเ่ปนคําประสมหมายถงึไดแตส่ังการใหผูอ่ืนทํา ไมลงมือทาํเอง แตในปจจุบันยงัใชคําวา 
“ชี้นิ้ว” ในความหมายเดียวกนักับในหนังสอือักขราภิธานศรับทอยู เชน ในประโยควา เขาชี้นิว้บอกทาง
แตไมยอมพูด เปนตน 
 
ตกดิน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตกดิน,  คือของทีพ่ัลดจากที่สูงลงมาถึงดนินัน้, 
เชนผลใมหลนตกลงที่ดนิ. 

ตกดิน  ก. อาการที่ดวงอาทติยลับขอบฟาไป. 

 คําวา “ตกดิน” ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายตรงตามความหมายของคาํ ๒ คาํ
เรียงกนัหมายถึงอาการของที่ตกจากที่สูงลงสูดิน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บ
เฉพาะความหมายที่เปนคําประสมหมายถึงอาการที่ดวงอาทิตยลับขอบฟาไป แตในปจจุบนัยังใชคําวา 
“ตกดิน” ในความหมายเดียวกันกับในหนงัสืออักขราภิธานศรับทอยู เชน ในประโยควา ของตกดนิไม
ควรกิน เปนตน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๘

เปาแตร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เปาแตร,  คือพนเตบงลมปากเขาในแตร. เปาแตร  (ปาก) ก. ปาวประกาศ, ประชาสัมพันธ. 
 คําวา “เปาแตร” ในหนังสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายตรงตามความหมายของคํา ๒ คาํ
เรียงกนัหมายถึงพนลมปากอยางแรงเขาในแตร สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บ
เฉพาะความหมายที่เปนคําประสมหมายถึงปาวประกาศหรือประชาสมัพันธ แตในปจจุบันยงัใชคําวา 
“เปาแตร” ในความหมายเดยีวกนักับในหนังสืออักขราภธิานศรับทอยู เชน ในประโยควา นักดนตรีในวง
ดุริยางคเปาแตร เปนตน 
 
 ๒.  จากการศกึษาคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย พบวาในนิยาม
ความหมายของคําไดสะทอนใหเห็นสภาพสังคมในสมยันัน้ (สมัยรัชกาลที ่๓ ถึงรัชกาลที ่๕) ซึง่มี
ลักษณะที่แตกตางจากปจจุบันดังตัวอยาง 
 
ตุงกา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตุงกา,  คือเคืร่องสํารับสูบกนัชา, เขาเอากะลา 
มพราวมาทําเปนเหมือนคะนานกนตัน, เจาะรูเอา
หลอดใสสํารับดูดควัน. 

ตุงกา  น. หมอสําหรับสูบกญัชา. 

 คําวา “ตุงกา” ทั้งในหนังสืออักขราภิธานศรบัทและในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ เครื่องสําหรับสูบกัญชา ซึ่งในสมยักอนทาํจากกะลามะพราว สวน
ปจจุบันทําจากหมอ ทาํใหเห็นการเปลี่ยนแปลงการใชวสัดุตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
๑๘๙

จอกหูหน ู
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จอกหูหน,ู  เปนชื่อตนจอกอยางหนึ่ง, ใบกลมๆ, 
เล็กๆ, เกิดขึ้นในน้าํมักมีอยูตามบึงแลทุงนา. 

จอกหูหน ู น. ชื่อผักกูดน้ําชนิด Salvinia 
cucullata Roxb. ในวงศ Salviniaceae ลอยอยู
บนผิวน้ํา มีรากเปนฝอยยาวคลายจอก ที่ตางกับ
จอก คือ มีใบ ๒ ใบอยูตรงขามกนั กานใบสั้น ตัว
ใบกลม สีเขียวแก โคนใบเวาเขาเล็กนอย ตั้งชูข้ึน
คลายหหูนู. 

 คําวา “จอกหหูน”ู ทัง้ในหนงัสืออักขราภิธานศรับทและในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ พืชน้าํชนดิหนึง่ ซึง่ในสมัยกอนใหคํานิยามวาเปนชือ่ตนจอกอยางหนึ่ง 
สวนปจจุบนัใหคํานิยามวาเปนชื่อผักกูดน้าํชนิด Salvinia cucullata Roxb. ในวงศ Salviniaceae ซึ่งมี
ลักษณะคลายจอก ทาํใหเหน็การจัดหมวดหมูพนัธุพืชทีเ่ปลี่ยนแปลงไปตามความรูทางชีววิทยาทีเ่ปน
ระบบมากขึน้ 
 
ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ควรมกีารศึกษาคําที่ในภาษาปรกติยงัใชตรงตามความหมายในหนงัสืออักขราภิธานศรับท 
แตพจนานุกรมปจจุบันใหความหมายเฉพาะความหมายเปรียบเทียบ 
 ๒.  ควรมีการศึกษาเกีย่วกับสภาพสังคมในสมัยรัชกาลที่ ๓ ถงึรัชกาลที่ ๕ ที่ปรากฏในคํา
นิยามของหนงัสืออักขราภิธานศรับท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๐

บรรณานุกรม 
 
หนังสือ 
ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา.  การเปลี่ยนแปลงถอยคําและความหมายของสํานวนไทย.  พิมพคร้ังที ่๕.   

กรุงเทพฯ  :  สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั,  ๒๕๓๙. 
ดุษฎีพร ชํานิโรคศานต.  ภาษาศาสตรเชิงประวัติและภาษาไทเปรียบเทียบ.  กรุงเทพฯ  :  ภาควิชา 

ภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั,  ๒๕๒๖. 
ธีระพนัธ ล.ทองคํา.  รายงานผลการวิจัย เร่ือง การทําพจนานุกรมไทย-ไทย : อดีต-ปจจุบัน (พ.ศ. 

๒๓๘๙-๒๕๓๓).  กรุงเทพฯ  :  โครงการเผยแพรผลงานวิจยั  ฝายวิจยั  จฬุาลงกรณ
มหาวิทยาลยั,  ๒๕๓๕. 

น้ําทิพย ภิงคารวัฒน.  การเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษาอังกฤษผานกาลเวลา.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ 
แหงจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั,  ๒๕๔๑. 

บรัดเลย, แดน บีช.  อักขราภธิานศรับท.  พมิพคร้ังที่ ๒.  พระนคร  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,   
๒๕๑๔. 

ปราณี กุลละวณิชย.  “หนวยที่ ๑๔ การเปลี่ยนแปลงของภาษา.”  ใน  เอกสารการสอนชุดวิชา  
ภาษาไทย ๓,  ๔๒๗-๔๓๑.  พิมพคร้ังที่ ๙.  กรุงเทพฯ  :  สํานักพมิพ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช,  ๒๕๔๔. 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒.  กรุงเทพฯ  :  นานมีบุคส 
พับลิเคชั่นส,  ๒๕๔๖. 

วัลยา ชางขวญัยืน.  “การใชพจนานุกรม.”  ใน  การใชภาษาไทย,  ๓-๗.  กรุงเทพฯ  :  โครงการตาํรา 
และหนงัสือ  คณะอักษรศาสตร  มหาวทิยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๗. 

_______.  “ความรูเกีย่วกับระดับภาษา.”  ใน  ภาษากับการสื่อสาร,  ๔๒-๔๗.  กรุงเทพฯ  :  โครงการ 
ตําราและหนังสือ  คณะอักษรศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร,  ๒๕๔๘. 

สุริยา รัตนกุล,  คุณหญงิ.  อรรถศาสตรเบื้องตน.  นครปฐม  :  สถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพือ่ 
พัฒนาชนบท  มหาวทิยาลัยมหิดล,  ๒๕๔๔. 

อนุมานราชธน,  พระยา.  นรุิกติศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  ๒๕๓๒. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๑

บทความ 
ไกรฤกษ นานา.  “คดีแพะรับบาป ในรัชกาลที ่๔ เหตุทตูฝร่ังอุบาทวสบประมาทไทย.”  ศิลปวัฒนธรรม   

๒๕,  ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๑๒๔-๑๓๑. 
คทาวทุ โลกาพัฒนา.  “หมอบรัดเลย.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๗๖-๘๖. 
_______.  และรักอราม ปฏกานนท.  “Marcellus บานเกิดหมอบรัดเลย.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙   

(กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๖๘-๗๑. 
ธเนศ อาภรณสุวรรณ.  “หมอบรัดเลยกับ American Orientalism ในสยาม.”  ศิลปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙   

(กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๙๖-๑๐๗. 
นิติ กสิโกศล.  “วิถีชวีิตไทยในหนังสืออักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย.”  โดมทัศน  ๒๓,  ๑   

(มกราคม-มิถนุายน  ๒๕๔๕)  :  ๓๖-๔๙. 
ประชา สุวีรานนท.  “บรัดเลย : ตัวพิมพกับกําเนิดโลกทัศนใหม.”  ศลิปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙  (กรกฎาคม   

๒๕๔๗)  ๗๒-๗๔. 
วิบูลย ล้ีสุวรรณ.  “หัตถกรรมในหนังสืออักขราภิธานศรบัทของหมอบรัดเลย.”  สยามรัฐสัปดาหวจิารณ   

๓๙,  ๒๙  (๒๐-๒๖ ธันวาคม  ๒๕๓๕)  :  ๕๓-๕๔. 
วิไลวรรณ ขนษิฐานันท,  บรรณาธิการ.  “คําเกาแกจากอักขราภิธานศรับทของ ดร.แดนบีช แบรดเลย.”   

ภาษาและภาษาศาสตร  ๒๑,  ๒  (มกราคม-มิถุนายน  ๒๕๔๖)  :  ๒๑-๔๖. 
สายชล วรรณรัตน.  “ผลกระทบของหมอบรัดเลยตอสังคมไทย.”  อักษรศาสตร  ๑๘,  ๑  (มกราคม   

๒๕๒๙)  :  ๑-๓๐. 
สํานักศิลปวัฒนธรรม.  “พจนานุกรมฉบับมติชน หมอบรัดเลยกับงานพจนานกุรม.”  ศิลปวัฒนธรรม   

๒๕,  ๙  (กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๔๘-๔๙. 
สิริวงษ หงษสวรรค.  “การนยิามความหมายในอกัขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย.”  ภาษาและ 

วรรณคดีไทย  ๑๒,  ๑-๒  (มิถุนายน, ธันวาคม  ๒๕๓๘)  :  ๑๐๓-๑๐๙. 
เสาวลักษณ กชีานนท.  “คิงมงกุฎ (King Mongkut) กับหมอบรัดเล.”  ศิลปากร  ๔๗,  ๕  (กนัยายน- 

ตุลาคม  ๒๕๔๗)  :  ๒๐-๓๓. 
อุบลวรรณ มีชธูน.  “หมอบรัดเลยกับการประกาศศาสนาในสยาม.”  ศลิปวัฒนธรรม  ๒๕,  ๙   

(กรกฎาคม  ๒๕๔๗)  :  ๘๗-๙๕. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๒

วิทยานิพนธ 
จิระพรรณ ดีพลงาม.  “การเปลี่ยนแปลงของคํานาม : ศึกษาจากอักขราภิธานศรับทของหมอปรัดเล 

และพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕.”  วทิยานพินธปริญญาการศึกษา 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,  ๒๕๔๑. 

ปรีชา ชางขวญัยืน.  “การใชภาษารอยแกวในภาษาไทยสมัยอยธุยา.”  วทิยานพินธปริญญาอักษร 
ศาสตรมหาบณัฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย,  
๒๕๑๕. 

ราตรี ธันวารชร.  “การศึกษาการซอนคาํในภาษาไทย.”  วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต   
ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๓๔. 

วัลยา วมิุกตะลพ.  “การเปลีย่นแปลงความหมายของคาํ สํานวน และลําดับของคําในภาษาไทยสมัย 
รัตนโกสินทร.”  วทิยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  แผนกวิชาภาษาไทย  บัณฑิตวทิยาลัย   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,  ๒๕๑๓. 

ศุภวรรณ  มองเพชร.  “การเปรียบเทียบคาํยืมที่ปรากฏในอักขราภิธานศรับทของหมอบรัดเลย พ.ศ. 
๒๔๑๖ กับคํายืมที่ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕.”  วทิยานพินธ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัย 
มหาสารคาม,  ๒๕๔๒. 

อนงค เอยีงอบุล.  “การศึกษาเชงิวิเคราะหคําประสมในภาษาไทย.”  วทิยานพินธปริญญาอักษร 
ศาสตรมหาบณัฑิต  ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวทิยาลัย  จฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั,   
๒๕๒๕. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
คําที่มีความหมายกวางออก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๔

คําที่มีความหมายกวางออก 
 
 การเปลี่ยนแปลงความหมายของคําในหนงัสืออักขราภิธานศรับทแบบความหมายกวางออก 
เปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงความหมายที่พบมากที่สุด ในการนาํเสนอคําที่มีการเปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออกในบทที ่๔ ผูวิจัยไดยกตัวอยางคําที่มีความหมายกวางออกใน
แตละลักษณะไวเพียงจํานวนหนึ่ง ยงัมีคําที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายตามลักษณะดังกลาวอกีเปน
จํานวนมาก ผูวิจัยจงึรวบรวมคําที่มีความหมายกวางออกซึ่งไมไดนาํเสนอในบทที ่๔ ไวในภาคผนวก
ดังนี ้
 
ขี้เรื้อน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขี้เรื้อน,  อาการที่เปนโรคอยางหนึ่ง, ถาบงัเกิดขึ้น
แลว, ใหผิวเนือ้ตามหนา, แลใบหู, หนาเหมือนผิว
มะกรูด. 

ขี้เรื้อน  น. เร้ือน. (ปาก) ว. ไมมีคุณคา เชน คนขี้
เร้ือน ของขี้เร้ือน. 
เรื้อน  น. โรคผิวหนังซึง่ติดตอได ทําใหผิวหนัง
เปนผื่น บางทีเรียกวา ข้ีเร้ือน มีหลายชนิด บาง
ชนิดทาํใหนิ้วมือนิ้วตนีกุด เรียกวา เร้ือนกฏุฐัง ข้ี
เร้ือนกุฏฐัง หรือ ข้ีทูด, บางชนิดมีลักษณะเปนผื่น
คัน ทาํใหผิวหนังหนา หยาบ และอาจแตกมี
น้ําเหลืองไหลหรือตกสะเก็ดในระยะหลัง มักเปน
ตามบริเวณขอเทา หวัเขา หรือที่มือเอื้อมไปเกาถงึ 
เรียกวา เร้ือนกวาง หรือ ข้ีเร้ือนกวาง, บางชนิดทาํ
ใหเปนแผลมีสีขาว เรียกวา เร้ือนน้ําเตา หรือ ข้ี
เร้ือนน้าํเตา. 

 คําวา “ข้ีเร้ือน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาโรคผิวหนงัอยางหนึง่เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาโรคผิวหนงัชนิดหนึ่งแลว ยงัเปนคาํวิเศษณ
หมายถงึไมมคีุณคาอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๕

ขี้ริ้ว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขี้ริ้ว,  อาการที่คนรูปไมงาม, ใจไมดี, หฤาสิ่งของ
ทั้งปวงที่ไมดี, ไมงาม. 

ขี้ริ้ว  น. เรียกผาเกาที่ใชเช็ดถูเปนตน. ว. ไมสวย, 
ไมงาม, บางทใีชเขาคูกับคํา ข้ีเหร เปน ข้ีร้ิวขี้เหร. 

 คําวา “ข้ีร้ิว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมดีหรือไมงามเพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมสวยหรือไมงามแลว ยงัเปนคาํนามหมายถงึเรียก
ผาเกาที่ใชเช็ดถูเปนตนอีกดวย 
 
เขา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขา,  อนึ่งความที่ไปขางในวาเขาไปเขาใน. เขา ๑  ก. อาการที่เคลื่อนไปขางในหรือทาํให

เคลื่อนไปขางใน เชน เขาบาน เขาถ้ํา เอาหนังสือ
เขาตู; เคลื่อนมาสูที,่ มาถงึ, เชน รถดวนเขา ๑๐ 
โมง; ใส, บรรจุ, เชน เขาหีบ; ประสม, แทรก, เชน 
เขายาดาํ; รวม เชน เขาหุน เขาทนุ; รวมเปนพวก 
เชน เขาพรรค เขาแถว เขาขาง; ถกูกนั, ลงรอยกัน, 
ทําใหลงรอยกนั, เหมาะเจาะ, เชน เสียงเขากัน สี
เขากัน เขาไม; เคลื่อนมาสู เชน พระศุกรเขา; สิง 
เชน เจาเขา ผีเขา; เร่ิม เชน เขาเรียน, เร่ิมทาํงาน 
เชน โรงเรียนเขา; เร่ิมอยูในภาวะ เชน เขาโรงเรียน 
เขาทาํงาน. ว. ตรงขามกับออก เชน ทางเขา ขา
เขา; ใชประกอบคําอื่นแสดงความหมายเรงรัดหรือ
เนนความวา มากขึ้น เชน เร็วเขา คิดเขา หนกัเขา 
ดึกเขา นานเขา. 

 คําวา “เขา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไปขางในเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาอาการที่เคลือ่นไปขางในหรือทําใหเคลื่อนไปขางในแลว ยงั
หมายถงึเคลื่อนมาสูทีห่รือมาถึง ใสหรือบรรจุ ประสมหรอืแทรก รวม รวมเปนพวก และถูกกนั ลงรอย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๖

กัน ทาํใหลงรอยกัน หรือเหมาะเจาะ รวมทั้งหมายถงึเคลื่อนมาสู สิง เร่ิมหรือเร่ิมทํางาน และเริ่มอยูใน
ภาวะ นอกจากนี้ยงัเปนคําวเิศษณตรงขามกับออก และใชประกอบคําอื่นแสดงความหมายเรงรัดหรือ
เนนความวามากขึ้นอกีดวย 
 
ขาวเหนียว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เขาเหนี่ยว,  คือเขาที่หงุ, ฤาหนึ้งสกุแลวยอมออน
เปนยางเหนี่ยว. 

ขาวเหนียว  น. ชื่อขาวพันธุหนึ่งของชนดิ Oryza 
sativa L. เนื้อเมล็ดขุนกวาขาวเจา เมื่อหงุหรือนึ่ง
แลวเมล็ดจะเหนยีวติดกนั มีชื่อตางๆ กัน เชน ขาว
เหนยีวเขีย้วงู ขาวเหนียวดํา, ขาวเหนียวที่เอามา
กวนกับกะทิและน้ําตาลทราย เรียกวา ขาวเหนยีว
แกว, ถาเอามากวนกับกะทแิละน้ําตาลหมอมีสี
แดงเปนสนี้ําตาลไหม เรียกวา ขาวเหนียวแดง, ถา
เอามานึ่งใสหนากะทิตัดเปนชิ้นๆ เรียกวา ขาว
เหนยีวตัด, ถาเอามาหอแลวนึ่งใสหนากะท ิ
เรียกวา ขาวเหนยีวหอ; เรียกผลไมที่มีเนื้อนุมและ
เหนยีวอยางขาวเหนยีว เชน สาเกขาวเหนยีว 
มะตาดขาวเหนียว. 

 คําวา “เขาเหนี่ยว” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “ขาวเหนียว” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาขาวเมื่อหุง
หรือนึ่งแลวเมล็ดจะออนเปนยางเหนยีวเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อขาวพนัธุหนึง่ เมือ่หุงหรือนึง่แลวเมล็ดจะเหนยีวติดกันแลว ยัง
หมายถงึเรียกผลไมที่มีเนื้อนุมและเหนียวอยางขาวเหนียวอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๗

ขนาบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขนาบ,  การทาํเหมือนพื้นเรอืนไมเสมอ, แลวเอา
ไมผูกกดลงใหเสมอกัน, อนึ่งทับฆาศึกอยูสองขาง, 
ทับเราอยูกลาง, วาทับขนาบ. 

ขนาบ  ก. ประกบเขาใหแนน เชน เอาไมขนาบทั้ง
ขางลางขางบนหรือขนาบขางเปนตน, ประชิดเขา
ไปทั้ง ๒ ขาง เชน กองทัพตีขนาบ, ติดชิดกันอยูทั้ง 
๒ ขาง เชน ทีด่ินขนาบคาบเกี่ยวกัน; (ปาก) ดุดัน
เอา เชน ถูกขนาบ; โดยปริยายหมายความวา 
เร่ือยมา, ตลอดมา, เชน รับของถวายกนัขนาบมา. 
(ประพาสมลายู). 

 คําวา “ขนาบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาประกบหรือประชิดติดกันทัง้ ๒ ขางเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาประกบเขาใหแนน ประชิดเขา
ไปทั้ง ๒ ขาง หรือติดชิดกันอยูทั้ง ๒ ขางแลว ยงัหมายถงึดุดันเอา และเรื่อยมาหรือตลอดมาอีกดวย 
 
ขยํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขยํา,  อาการที่คนที่เปนหมอนวดเอามือกาํๆ แลว, 
บีบๆ ตามมือแลทาวเปนตน. 

ขยํา  ก. กําย้ําๆ, บีบย้ําๆ, คลุก. 

 คําวา “ขยํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากาํๆ แลวบีบๆ เพียงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากาํย้ําๆ หรือบีบย้าํๆ แลว ยังหมายถงึคลุกอีกดวย 
 
ขยัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขยัน,  ความที่คนไมข้ีเกยีจ, อุษาหหมัน่ทาํสารพัศ
การงารทัง้ปวง, คือความเพยีรนั้นเอง. 

ขยัน ๑  ก. ทาํการงานอยางแข็งขันไมปลอยปละ
ละเลย, ทําหรือประพฤติเปนปรกติสม่ําเสมอ, ไม
เกียจคราน; แข็งแรง, เขาท,ี เชน เนื้อหนงัขยัน
มั่นคงนัก. (อิเหนา), พอก้าํกึง่กลางนั้นขยนันกั. 
(เพลงยาวถวายโอวาท). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๘

 คําวา “ขยัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมเกียจครานเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทําการงานอยางแข็งขันไมปลอยปละละเลย ทําหรือ
ประพฤติเปนปรกติสม่ําเสมอ หรือไมเกียจครานแลว ยังหมายถงึแข็งแรงหรือเขาทีอีกดวย 
 
ขยอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขยอน,  อาการที่คนรากออกมาบางแลว, ยงัให
คลื่นเหยีนทําอาการดุจรากอีก. 

ขยอน  ก. ทําอาการจะอาเจียน; ถอยกลบั. 

 คําวา “ขยอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําอาการจะอาเจยีนอีกเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทําอาการจะอาเจยีนแลว ยงัหมายถึงถอย
กลับอีกดวย 
 
เขยื้อน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขะเยื่อน,  คือของสิ่งใดๆ สะเทือนฤาเคลื่อนจาก
ที่. 

เขยื้อน  ก. ไหวตัวหรือเคลือ่นที่ไปเล็กนอย, ทําให
ไหวตัวหรือใหเคลื่อนที่ไปเล็กนอย. 

 คําวา “ขะเยื่อน” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “เขยื้อน” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสะเทือนหรือเคลื่อนที่
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
ไหวตัวหรือเคลื่อนที่ไปเล็กนอยแลว ยงัหมายถงึทาํใหไหวตัวหรือใหเคลื่อนที่ไปเล็กนอยอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๑๙๙

ขยับ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขยับ,  คือส่ิงของใดๆ, เดิมกะลงไวเพียงนีแ้ลว
เลื่อนไปจากทีน่ั้นอกีนอยหนึง่. 

ขยับ  ก. เคลือ่นไหวหรือทาํทาวาจะทาํอยางใด
อยางหนึ่ง เชน ขยับปากจะพดู ขยับปกจะบิน 
ขยับดาบ; เลื่อนที ่เชน ขยับตูใบนี้เขาไปใหชิดฝา, 
กระเถิบ เชน นั่งอยูหางนัก ขยับเขามาใหใกล. ว. 
คอนขาง, เกือบ, เชน ขยับจะจริง. 

 คําวา “ขยับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเลื่อนไปจากที่อีกเล็กนอยเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเลื่อนที ่หรือกระเถิบแลว ยงัหมายถงึ
เคลื่อนไหวหรอืทําทาวาจะทาํอยางใดอยางหนึ่ง และเปนคําวเิศษณหมายถงึคอนขางหรือเกือบอีกดวย 
 
ขาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาง,  คือเบื้องขวา, ฤาเบื้องซายนั้น. ขาง  น. เบื้อง เชน ขางหนา ขางหลงั; สวน เชน 

ขางหวั ขางทาย; ฝาย เชน ขางไหน ขางนี;้ สีขาง 
เชน เอาขางเขาถู. บ. ใกล, ริม, เชน ตนฝร่ังขางรัว้. 

 คําวา “ขาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเบื้องเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเบื้องแลว ยงัหมายถงึสวน ฝาย และสีขาง นอกจากนีย้งัเปน
คําบุรพบทหมายถงึใกลหรือริมอีกดวย 
 
ขด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขด,  คือส่ิงของใดๆ ที่โคงเขาเปนวงกลมๆ. ขด ๑  ก. มวนตัวใหเปนวงๆ เชน งูขด, ทาํใหเปน

วงๆ เชนนั้น เชน เอาลวดมาขด, งอหรือทาํใหงอ 
เชน นอนขด ขดใหเปนลวดลาย. น. ส่ิงทีเ่ปนวงๆ, 
ลักษณนามเรยีกของที่เปนวงๆ เชนนัน้ เชน เชือก 
๓ ขด. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๐

 คําวา “ขด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของที่โคงเขาเปนวงกลมๆ เพียงความหมายเดยีว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งที่เปนวงๆ แลว ยงัหมายถงึ
ลักษณนามเรยีกของที่เปนวงๆ เชนนัน้ และเปนคํากริยาหมายถงึมวนตัวใหเปนวงๆ ทําใหเปนวงๆ 
เชนนั้น หรืองอหรือทําใหงออีกดวย 
 
ขัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขัด,  คือคนปดปะตูแลวเอาไมขัดขวางไว. ฤาคน
หนึง่จะไปคนหนึง่ไมใหไปเปนตน. 

ขัด ๑  ก. ใหตดิขวางไวไมใหหลุดออก เชน ขัด
กระดุม ขัดกลอน; เหน็บ เชน ขัดกระบี;่ ไมทําตาม
, ฝาฝน, ขืนไว, เชน ขัดคําสัง่; แยงกัน, ไมลงรอย
กัน. 

 คําวา “ขัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใหติดขวางไว และขืนไว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาใหตดิขวางไวไมใหหลุดออก และไมทําตาม ฝาฝน หรือขืนไวแลว 
ยังหมายถงึเหน็บ และแยงกนัหรือไมลงรอยกันอกีดวย 
 
ขาด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาด,  คือของสิ่งใดๆ นับไวครบทวนจาํนวนแลว, 
หายไป, ฤาเชอืกเสนเดียวทาํใหขาดออกเปนสอง
ทอน. 

ขาด  ก. แยกออกจากกันเพราะถูกดงึ ตัด หรือ ฉีก 
เปนตน เชน เชือกขาด แขนขาด ผาขาด; ควรจะมี
แตไมมี เชน เศรษฐีขาดไฟ; มีไมครบ, มีไมเต็ม, 
เชน ขาดคุณสมบัติ; ไมครบ, บกพรอง, เชน ศีล
ขาด; ไมเต็มตามจํานวน เชน นับเงนิขาด; ไมมา
ตามกําหนด เชน ขาดเรียน ขาดประชุม. 

 คําวา “ขาด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําใหขาดออกจากกนั และครบตามจํานวนแลวหายไป สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาแยกออกจากกนัเพราะถูกดึง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๑

ตัด หรือฉีก เปนตน และไมเต็มตามจํานวนแลว ยังหมายถึงควรจะมีแตไมมี มีไมครบหรือมีไมเต็ม ไม
ครบหรือบกพรอง และไมมาตามกําหนดอีกดวย 
 
ขีด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขีด,  การที่คนเอามีด ฤาดินสอ, ขีดหมายลง
ไวภอเปนทีก่ําหนด. 

ขีด  ก. ใชของแหลมหรือมีดเปนตนทําใหเปนเสน
หรือรอยยาว. น. แนวเสน; ระดับ เชน เกนิขีด, 
ขีดขั้น ก็วา; ลักษณนามเรียกสิ่งที่เปนเสนหรือรอย
ยาวปรากฏอยูบนพืน้สิ่งใดสิง่หนึ่ง เชน มีรอย ๓ 
ขีด; (ปาก) เรียกเครื่องหมายแสดงระดับช้ันของ
ขาราชการพลเรือน เชน ขาราชการชัน้ตรีทีบ่ามีขีด
ใหญ ๑ ขีด; เรียกน้าํหนัก ๑ ใน ๑๐ ของกิโลกรัม
วา ขีดหนึง่. 

 คําวา “ขีด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาของแหลมหมายลงไวเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาใชของแหลมหรือมีดเปนตนทําใหเปนเสน
หรือรอยยาวแลว ยงัเปนคํานามหมายถงึแนวเสน ระดบั ลักษณนามเรียกสิ่งที่เปนเสนหรือรอยยาว
ปรากฏอยูบนพื้นสิง่ใดสิ่งหนึ่ง เรียกเครื่องหมายแสดงระดับช้ันของขาราชการพลเรอืน และเรียก
น้ําหนกั ๑ ใน ๑๐ ของกิโลกรัมวาขีดหนึ่งอกีดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๒

ขุด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขุด,  การที่คนเอาจอบ, แลเสียมฤามีด, เจาะลงใน
แผนดิน, ฤาเจาะคุยรากเงาสิง่ใดๆ, ฤาเผือก
มันเปนตน. 
ขุดหลุม,  การที่คนเอาจอบเสียม, ฤาสงิใดๆ, ขุด
ลงในแผนดนิ, ใหเปนหลมุเปนบอ. 

ขุด  ก. กิริยาที่สับ เจาะ แทง หรือ คุยเอาดินหรือ
ส่ิงที่อยูในดินขึ้น เชน ขุดดิน ขุดศพ, อาการที่ขุด
ดินหรือส่ิงใดสิง่หนึ่งใหมีรูปรางตามที่ตองการ เชน 
ขุดหลุม; เรียกเรือชนิดทีท่ําดวยไมซุงทัง้ตนหรือทั้ง
ทอน ขุดดานบนใหเปนรางแลวเบิกปากออกให
กวาง ถากหวัและทายเรือใหเรียวเชิดขึ้นตามสวน 
วา เรือขุด; โดยปริยายหมายถึงอาการที่คลายคลึง
เชนนั้น เชน ขุดเรื่องเกาๆ ข้ึนมาพูด, ขุดคุย หรือ 
คุยเขี่ย กว็า. 

 คําวา “ขุด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาจอบ เสียม หรือมดีเจาะหรือคุยดินหรือส่ิงที่อยูในดิน เชน ขุดดิน 
หรือเอาจอบ เสียม หรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งขุดดินใหเปนหลุมหรือบอในคําวาขุดหลุมเพียงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากิริยาที่สับ เจาะ แทง 
หรือคุยเอาดินหรือส่ิงที่อยูในดินขึ้น หรืออาการที่ขุดดินหรือส่ิงใดสิ่งหนึง่ใหมีรูปรางตามที่ตองการแลว 
ยังหมายถงึเรียกเรือชนิดที่ทาํดวยไมซงุทัง้ตนหรือทัง้ทอน ขุดดานบนใหเปนรางแลวเบิกปากออกให
กวาง ถากหวัและทายเรือใหเรียวเชิดขึ้นตามสวนวาเรอืขุด และอาการที่คลายคลงึเชนนั้น เชน ขุดเร่ือง
เกาๆ ข้ึนมาพดูอีกดวย 
 
ขาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาน,  คือคนหนึง่รองเรียก, แลวผูหนึ่งรับตอบคํา
นั้น, คือคํารับนั้นเอง. 

ขาน ๑  ก. กลาว, เรียก, เอย, พูด, ตอบ, เชน ขาน
รับ ขานยาม. 

 คําวา “ขาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตอบรบัเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาตอบแลว ยงัหมายถงึกลาว เรียก เอย หรือพูดอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๓

ขึ้น 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขึ้น,  คืออาการที่ไปในเบื้องบน, หฤาน้ําทีไ่หล
กลับไปเบื้องบนมากขึ้น. 

ขึ้น ๑  ก. ไปสูเบื้องบน เบื้องสูง หรือ เบื้องหนา, 
ไปสูเบื้องที่ถือวาตรงขามกับลง; เพิ่มหรือทาํให
เพิ่ม เชน ข้ึนราคา ข้ึนภาษ ีราคาขึ้น ภาษข้ึีน; เร่ิม 
เชน ข้ึนหนุม ข้ึนบรรทัดใหม; เอาเขาไวเปน
หลักฐาน เชน ข้ึนทะเบยีน ข้ึนทาํเนียบ; เอยคํา
หยาบออกมาดวยความโกรธ เชน ข้ึนมึง ข้ึนก;ู 
เกิด, มี, เชน ฝข้ึน สนมิข้ึน; นิยมนับถือ, เลื่อมใส, 
เชน อาจารยคนนี้มีคนขึ้นมาก; อยูในสงักัด เชน 
กรมศิลปากรขึน้กับกระทรวงศึกษาธกิาร; อืดพอง 
เชน ศพขึ้น ทองขึ้น; ฟ ูเชน ขนมขึ้น; แรกปรากฏ
จากขอบฟา เชน ตะวันขึน้; งอก เชน ตนไมข้ึน; มี
โชค จะทําอะไรก็ประสบผล เชน มือข้ึน ชะตาขึ้น; 
กง เชน ข้ึนธน;ู ขึง เชน ข้ึนกลอง ข้ึนฆอง; เร่ิมเดิน
เปนครั้งแรก เชน ข้ึนขุน ข้ึนโคน; ทําใหเปนรูปราง 
เชน ข้ึนรูป ข้ึนกระบุง; เอาเชค็เปนตนไปขอรับเปน
ตัวเงนิจากธนาคาร เรียกวา ข้ึนเงนิ; เอาเขาเก็บไว 
เชน ข้ึนคลัง; (ปาก) แลนไปตามทางจากใตไป
เหนือ เชน รถขึ้น ขาขึ้น. น. ขางขึ้น เชน ข้ึนค่ําหนึง่ 
ข้ึน ๒ ค่าํ. 

 คําวา “ข้ึน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไปในเบื้องบนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไปสูเบื้องบน เบือ้งสูง หรือเบื้องหนา หรือไปสูเบื้อง
ที่ถือวาตรงขามกับลงแลว ยงัหมายถึงเพิ่มหรือทําใหเพิ่ม เร่ิม เอาเขาไวเปนหลกัฐาน เอยคําหยาบ
ออกมาดวยความโกรธ เกิดหรือมี นิยมนบัถือหรือเลื่อมใส อยูในสงักดั อืดพอง ฟู แรกปรากฏจากขอบ
ฟา งอก และมีโชค จะทําอะไรก็ประสบผล นอกจากนี้ยงัหมายถึงกง ขึง เร่ิมเดินเปนครั้งแรก ทําใหเปน
รูปราง เอาเช็คเปนตนไปขอรับเปนตัวเงนิจากธนาคารเรียกวาขึ้นเงิน เอาเขาเก็บไว แลนไปตามทางจาก
ใตไปเหนือ และเปนคํานามหมายถงึขางขึน้อีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๔

ขืน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขืน,  ความที่ใจนั้นไมอยากกิน, ตองจาํกนิ, 
เหมือนเด็กๆ เขาขมใหกนิยาที่ขมๆ เปนตน. 
ขืนเรือ,  การเหมือนหนึ่งเรือเอียงไปแคมขางโนน, 
เรานัง่ถวงใหเอียงกลับมาแคมขางนี.้ 

ขืน  ก. ยัง้ไวหรือบังคับไวไมใหเปนไปตาม เชน 
ขืนตัว ขืนเรือ; ไมควรทําแตยงักลาทํา เชน ขืนกิน 
ขืนสู, ไมยอมทําตาม เชน ขืนคําสั่ง. 

 คําวา “ขืน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาถวงไวไมใหเปนไปตามในคําวาขืนเรือ และไมอยากทาํแตจําตองทาํ 
เชน ขืนกนิ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวายัง้ไวหรือ
บังคับไวไมใหเปนไปตาม และไมควรทําแตยังกลาทาํแลว ยังหมายถงึไมยอมทาํตามอีกดวย 
 
ขบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขบ,  การที่คนฤาสัตว, เอาลูกไม, แลสิ่งของใสเขา
ไปในปากแลว, เอาฟนเบื้องต่ํา, เบื้องบนนัน้, กด
ลงใหแตก. 
ขบฟน,  คืออาการที่คนแลสัตว, เอาฟนเบื้องต่ํา, 
แลฟนเบื้องบน, กัดกดกนัลงไว. 
ขบเอา,  การที่คือกัดเอา, ตอดเอานัน้เอง. 

ขบ ๑  ก. เอาฟนเนนเพื่อใหแตก เชน ขบเมล็ด
แตงโม, เอาฟนเนนกนั เชน ขบฟน; กัด เชน หมา
ใดตัวรายขบบาทา. (โลกนิติ); อาการทีเ่มื่อยปวด
เหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยูที่ตรงนัน้ เรียกวา 
เมื่อยขบ, ลักษณะของสิ่งทีย่ังเขากันไดไมสนิท ยงั
ปนหรือเกยกนัอยู เชน บานประตูขบกัน; อาการที่
เล็บมือเล็บเทายาวจนกดเนือ้ขางเล็บ เรียกวา เล็บ
ขบ. 

 คําวา “ขบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาฟนกดลงใหแตก เชน ขบลูกไม หรือเอาฟนกัดกดกันในคําวาขบ
ฟน และกัดหรอืตอดในคําวาขบเอา สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเอาฟนเนนเพื่อใหแตก หรือเอาฟนเนนกนั และกัดแลว ยังหมายถงึอาการที่เมื่อยปวด
เหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยูที่ตรงนัน้เรียกวาเมื่อยขบ หรือลักษณะของสิ่งที่ยงัเขากนัไดไมสนิท ยงัปน
หรือเกยกันอยู และอาการที่เล็บมือเล็บเทายาวจนกดเนื้อขางเล็บเรียกวาเล็บขบอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๕

ขับ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขับ,  การที่คนทําความชัว่, ทําไมดี, เราไลใหมัน
ไปเสียจากบาน. 
ขับมา,  คือการที่ข่ีมาหฤาเดินไลมาใหมนัไปนัน้. 

ขับ ๑  ก. ตอนใหไป, บังคับใหไป, ไล; ไลตาม; 
บังคับใหเคลื่อนไปได เชน ขับเกวียน ขับรถมา, 
สามารถบงัคบัเครื่องยนตใหยานพาหนะเคลื่อนที่
ไปได เชน ขับรถ ขับเรือ; บังคับใหออก เชน ขับ
ปสสาวะ; ประชดอยางลอ, พูดลอเพื่อสนกุ. 

 คําวา “ขับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไลใหไปเสีย เชน ขับไปเสียจากบาน และบงัคับใหเคลื่อนไปไดในคํา
วาขับมา สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตอนใหไป 
บังคับใหไป หรือไล และบังคับใหเคลื่อนไปไดแลว ยังหมายถงึไลตาม สามารถบังคบัเครื่องยนตให
ยานพาหนะเคลื่อนที่ไปได บงัคับใหออก และประชดอยางลอหรือพูดลอเพื่อสนกุอีกดวย 
 
ขับเค่ียว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขับเค่ียว,  คือการที่คนเรงรัด, ทาํการทัง้กลางวัน
กลางคนื, เรงรัดจักใหแลวเรว็ๆ. 

ขับเค่ียว  ก. เรงรัด, ตอสูหรือแขงขันกันไปจนถงึ
ที่สุด หรือจนแพชนะไปขางหนึ่ง. 

 คําวา “ขับเคี่ยว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเรงรัดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเรงรัดแลว ยงัหมายถึงตอสูหรือแขงขันกนัไปจนถงึที่สุดหรือ
จนแพชนะไปขางหนึง่อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๖

ขม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขม,  การที่คนกดผูอ่ืนลงใหต่ํากวาตน, ฤากลาว
คํากดทับคําแหงผูอ่ืน. อนึง่เมื่อหญิงจวนจะคลอด
ลูกเขาชวยกดสงใหออกไป. 

ขม  ก. ใชกาํลังกดลงไมใหเผยอขึ้น; สานลายดวย
การใชเสนตอกเปนตนที่เปนเสนสานขัดทบัอยู
ขางบนเสนตอกที่เปนเสนยนื ตรงขามกับคํา ยก 
คือ ใชเสนสานลอดใตเสนยนื เชน ยก ๒ ขม ๒; 
โดยปริยายหมายความวา แสดงกิริยาวาจาใหเห็น
วาเหนือกวา หรือทําใหอีกฝายหนึง่รูสึกวาดอย
กวา เชน แตงตัวขมเพื่อน พดูขม, บังคับ เชน ขม
ใจ ขมอารมณ; ครอบ. 

 คําวา “ขม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใชกาํลงักดลงใหต่ํากวาหรือกดสงใหออกไป และกลาวคาํกดทบัคํา
ของผูอ่ืน สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาใชกาํลังกดลง
ไมใหเผยอขึ้น และแสดงกิริยาวาจาใหเหน็วาเหนือกวาหรือทําใหอีกฝายหนึ่งรูสึกวาดอยกวา หรือบังคับ
แลว ยงัหมายถึงสานลายดวยการใชเสนตอกเปนตนที่เปนเสนสานขัดทับอยูขางบนเสนตอกที่เปนเสน
ยืน และครอบอีกดวย 
 
ขาว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขาว,  เปนศีส่ิงของทัง้ปวง, ที่บริสุทธิ์ผอง, เหมือน
อยางหีมมะ, ฤาขนนกยางเปนตน. 

ขาว ๑  น. สีชนิดหนึ่งเหมือนสําล.ี ว. มีสีอยาง
สําลี, โดยปริยายหมายความวา แจมแจง, สะอาด
บริสุทธิ,์ ปราศจากมลทิน. 

 คําวา “ขาว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสีเหมือนหิมะหรือขนนกยางเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสีชนิดหนึง่เหมือนสาํลีแลว ยงัเปนคํา
วิเศษณหมายถึงมีสีอยางสาํลี และแจมแจง สะอาด บริสุทธิ์ และปราศจากมลทินอกีดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๗

เขี่ย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เขี่ย,  การที่คุยออกมา, ฤาเราเอาไมคุยใหมาหา
เรา. 
เขี่ยไต,  การที่เอาไมคุยเขีย่ไตนั้นขึ้น. 
เขี่ยผง,  การที่เอาไมเขี่ยผงขึ้นเสีย. 

เขี่ย  ก. ใชไมหรือส่ิงอื่นๆ ทาํใหส่ิงใดสิง่หนึ่ง
เคลื่อนที่ไป เชน เขี่ยฟุตบอล เขี่ยสวะ; คอยๆ 
สะกิดออก เชน เขี่ยผงที่ลูกตา เอากานพลูเขี่ยตา; 
สะกิด เชน เอานิว้เขี่ยหลงั; คุยเขี่ยใหไฟกลับลุก
ข้ึนอีก เชน เขี่ยขี้ไต เขี่ยขี้เถา, เอานิ้วเคาะหรือดีด
บุหร่ีหรือเอาบหุร่ีเคาะที่ส่ิงอืน่เพื่อใหข้ีบุหร่ีรวง 
เรียกวา เขี่ยบุหรี่; ขีดไปขีดมาหรือปดไปปดมา
เพื่อใหกระจายออก เชน เขี่ยดินเพื่อหาของที่ตก
อยูในดิน ไกเขีย่ดินหาอาหาร; (ปาก) เขียนหรือ
วาดอยางหวัดๆ เชน ชวยเขี่ยๆ ประวัติเร่ืองนี้ให
หนอยเถอะ ลายมือเปนไกเขี่ย; ปดไปใหพน เชน 
ถูกเขี่ยออกไป. 

 คําวา “เขี่ย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาไมเปนตนคุยออกมา คอยๆ สะกิดออกในคําวาเขี่ยผง และคุย
เขี่ยใหไฟกลับลุกขึ้นอีกในคาํวาเขี่ยไต สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาใชไมหรือส่ิงอื่นๆ ทาํใหส่ิงใดสิ่งหนึง่เคลือ่นที่ไป คอยๆ สะกิดออก และคุยเขี่ยใหไฟกลับ
ลุกขึ้นอีกแลว ยังหมายถงึสะกิด เอานิ้วเคาะหรือดีดบุหร่ีหรือเอาบหุร่ีเคาะที่ส่ิงอื่นเพือ่ใหข้ีบุหร่ีรวง
เรียกวาเขี่ยบหุร่ี ขีดไปขีดมาหรือปดไปปดมาเพื่อใหกระจายออก เขียนหรือวาดอยางหวัดๆ และปดไป
ใหพนอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๘

ขวา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ขวา,  อาการที่คน, ถานัง่บายหนาไปทิศตวันออก, 
มือขางทิศไตนั้นวามือขวา, คอืทักษิณนั้นเอง. 

ขวา  ว. ตรงขามกับซาย, ถาหนัหนาไปทางทิศ
ตะวันออก ดานทิศใตเรียกวา ดานขวามือ ดานทิศ
เหนือเรียกวา ดานซายมือ, ถาหนัหลังไปทางตน
น้ําหรือยอดน้าํ ดานขวามือเรียกวา ฝงขวา ดาน
ซายมือเรียกวา ฝงซาย, คูกับซาย แตใหญกวา
หรือสําคัญกวา เชน มเหสีฝายขวา อัครสาวกฝาย
ขวา. (การเมือง) น. เรียกกลุมที่มีอุดมคติทาง
การเมืองการเศรษฐกิจเปนตนโนมไปทาง
อนุรักษนิยมวา ฝายขวา. 

 คําวา “ขวา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาถาหันหนาไปทิศตะวันออก มือขางทิศใตเรียกวามือขวาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตรง
ขามกับซายแลว ยงัหมายถงึคูกับซาย แตใหญกวาหรือสําคัญกวา และเปนคํานามหมายถงึเรียกกลุมที่
มีอุดมคติทางการเมืองการเศรษฐกิจเปนตนโนมไปทางอนุรักษนิยมวาฝายขวาอีกดวย 
 
ไขว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ไขว,  การที่คนเอาไมตอกมาไขวไปขางโนนขางนี้, 
สานเปนฉะลอม. 

ไขว  ก. ไขว เชน ไขวชะลอม, กายกัน. ว. อาการที่
เคลื่อนไหวไปมาอยางสับสน เชน เดินไขว โบกมือ
ไขว. น. เรียกแผนกระดาษทีร่องรับแผน
ทองคําเปลวสีเ่หลี่ยมเล็กๆ จาํนวน ๒๐ แผน วา ๑ 
ไขว. 

 คําวา “ไขว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาไมตอกไขวไปขางโนนขางนี้ในการสานชะลอมเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาไขว หรือกายกัน
แลว ยงัเปนคาํวิเศษณหมายถึงอาการที่เคลื่อนไหวไปมาอยางสับสน และเปนคํานามหมายถงึเรียก
แผนกระดาษที่รองรับแผนทองคําเปลวสีเ่หลี่ยมเลก็ๆ จาํนวน ๒๐ แผน วา ๑ ไขวอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๐๙

ไขวเขว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ไขวเขว,  การที่คนเปนนีเ่ขาหลายราย, ไปยืมเอา
ของคนนี,้ ใชใหคนโนนแลวเอาของคนโนนมาใช
ใหคนนี้. 

ไขวเขว  ก. สับกัน; (ปาก) โดยปริยาย
หมายความวา เอาของไปจาํนาํ. 

 คําวา “ไขวเขว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวายมืเงนิคนนี้ไปใชคนโนน แลวยมืเงนิคนโนนมาใชคนนี้ เพราะเปน
หนีห้ลายรายเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาสับกนัแลว ยงัหมายถึงเอาของไปจํานาํอกีดวย 
 
ขวาง 

หนงัสืออักขราภธิานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ขวาง,  การทีค่นเอาเรือขวางคลองไว, ฤาเอาไม
กั้นหนทางไว, คือความที่ไมรีไปตามยาวนัน้เอง. 

ขวาง  ก. กีดกัน้, สกัด; รําคาญหรือไมถูกใจ; ใช
เขาคูกับ กวาง เปน กวางขวาง หมายความอยาง
เดียวกับคําวา กวาง. 

 คําวา “ขวาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากัน้ และไมรีไปตามยาว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากีดกัน้หรือสกัด และใชเขาคูกับกวางเปนกวางขวาง หมายความ
อยางเดยีวกับคําวากวางแลว ยงัหมายถึงรําคาญหรือไมถูกใจอีกดวย 
 
คูหา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คูหา,  วาถ้าํทีเ่ปนโพรงฦกเขาไป, ในภูเขาทั้งปวง
นั้น. 

คูหา  น. ถ้าํ; ส่ิงกอสรางเปนหองๆ อยางตึกแถว 
แตละหองเรียกวา คูหา, ลักษณนามเรียก
ส่ิงกอสรางเชนนัน้ เชน ตึกแถวนี้ม ี๑๐ คหูา; โดย
อนุโลมใชเรียกชองที่กัน้ไวเปนสัดสวนสําหรับใช
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง เชน คหูาลงคะแนน
ในที่เลือกตั้งสาํหรับใชในการกาบัตรออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั้ง. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๐

 คําวา “คูหา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาถ้าํเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาถ้าํแลว ยงัหมายถึงสิ่งกอสรางเปนหองๆ อยางตึกแถว แตละหอง
เรียกวาคูหา ลักษณนามเรียกสิ่งกอสรางเชนนัน้ และโดยอนุโลมใชเรียกชองที่กัน้ไวเปนสัดสวนสําหรับ
ใชประโยชนอยางใดอยางหนึ่งอีกดวย 
 
คู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คู,  คือส่ิงของทั้งปวงที่เปนสอง, ฤาเปนสี่, เปนหก, 
เปนแปด, เปนสิบ, เปนตนคอืมิใชส่ิงที่เปนขอน
นั้นเอง. 

คู  น. จาํนวนที่หารดวย ๒ ลงตัว, ตรงขามกับ คี;่ 
ของ ๒ ส่ิงที่สําหรับกันหรือใชกํากับกันอยางชอน
ซอม; ลักษณนามหมายถงึของที่มีลักษณะเปน ๒ 
เชน ตะเกียบคูหนึง่; ผัวหรือเมีย เชน เลือกคู มีคู 
หาคู. ว. ลักษณะของสิ่ง ๒ ส่ิงที่ตางกนัแตมีภาวะ
คลายคลึงกนั เชน ดวงอาทติยคูกับดวงจนัทร หรือ
มีความสมัพนัธกัน เชน หญงิคูกับชาย; โดย
ปริยายหมายความวา เทา, เสมอ, เชน คูฟา คูดนิ. 

 คําวา “คู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของที่เปนสอง เปนสี่ เปนหก เปนแปด หรือเปนสิบ เปนตนเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาจาํนวน
ที่หารดวย ๒ ลงตัว ตรงขามกับค่ีแลว ยังหมายถงึของ ๒ ส่ิงที่สําหรับกันหรือใชกํากบักันอยางชอนซอม 
ลักษณนามหมายถงึของทีม่ีลักษณะเปน ๒ และผัวหรอืเมีย นอกจากนี้ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึ 
ลักษณะของสิง่ ๒ ส่ิงที่ตางกนัแตมีภาวะคลายคลึงกัน หรือมีความสัมพันธกัน และเทาหรือเสมออกี
ดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๑

คชาธาร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คะชาธาร,  คอืชางสาํหรับกระษัตริยข่ีนั้นคือชาง
พระทีน่ั่งนัน้เอง. 

คชาธาร  น. ชางทรง, ชางพระทีน่ั่ง; เครื่องแตง
หลังชางชนิดหนึง่ ม ี๓ อยาง คือ ๑. พระคชาธาร
เครื่องมั่น สําหรับใชในการสงคราม. ๒. พระ
คชาธารพุดตานทอง สําหรับผูกชางพระที่นัง่ทรง
ซึ่งใชในกระบวนอิสริยยศ. ๓. พระคชาธารกาญ
จนฉันท สําหรบัผูกหลงัชางประดิษฐานพระ
ชัยวัฒน. (ป. คช + อาธาร). 

 คําวา “คะชาธาร” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “คชาธาร” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชางพระทีน่ั่งเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชาง
ทรงหรือชางพระที่นัง่แลว ยงัหมายถึงเครือ่งแตงหลงัชางชนิดหนึง่อีกดวย 
 
คอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คอก,  คืออาการที่ลอมสํารับขังวัว, ควาย, แพะ, 
แกะ, หมทูั้งปวง, อนึง่คนแขนเสียงออยูเหยียดไม
ตรงนั้น. 

คอก  น. ที่ลอมขังสัตวบางชนิด เชน วัว ควาย มา 
หม,ู โดยปริยายหมายถงึสิง่ที่คลายคลงึเชนนัน้ 
เชน คอกพยาน; ว. ลักษณะของแขนที่พกิาร
เหยยีดตรงไมได เรียกวา แขนคอก. 

 คําวา “คอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ลอมสําหรับขังสัตวบางชนิด และแขนที่เสียงออยูเหยียดไมตรง 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาที่ลอมขังสัตว
บางชนิด และเปนคําวิเศษณมีความหมายวาลกัษณะของแขนทีพ่ิการเหยยีดตรงไมไดเรียกวาแขนคอก
แลว ยงัเปนคาํนามหมายถงึสิ่งที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน คอกพยานอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๒

คางหม ู
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คางหมู,  คืออาการคางของหมนูัน้เอง, อนึ่ง
ประเทศที่ใดๆ มีสันถานเหมอืนคางหม,ู กเ็รียก
อยางนัน้. 

คางหมู  น. ชือ่รูปส่ีเหลี่ยมที่มีดานขนานกันคูหนึง่ 
อีกคูหนึง่สอบเขามา; ชื่อหนึง่ของดาวฤกษโรหิณี 
มี ๗ ดวง, ดาวพราหมี หรือ ดาวปลาตะเพยีน ก็
เรียก. 

 คําวา “คางหม”ู เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ซึ่งมีสันฐานเหมือนคางของหมูเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อรูปส่ีเหลี่ยมที่มีดานขนาน
กันคูหนึง่ อีกคูหนึง่สอบเขามาแลว ยังหมายถึงชื่อหนึ่งของดาวฤกษโรหณิีอีกดวย 
 
คาง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คาง,  การที่คนทิง้สิ่งใดๆ ข่ึนไปบนที่สูงเกีย่วคอง
อยู, ฤาคนติดทรัพยสิง่ของทองเงนิกนัอยู, ฤาทาํ
การสิ่งใดๆ ไมแลวนั้น. 
คางคืน,  ความคือแรมคืนอยู, เหมือนคนไปธุระ
อันใดกลับไมทันในวนันัน้, ไปอยูคืนหนึง่เปนตนวา
ไป. 

คาง ๑  ก. ตกลงมาหรือข้ึนไปติดอยูกับส่ิงใดสิ่ง
หนึง่, ติดอยูกลางทาง, ติดอยู, เชน เรือคางแหง 
คางหนี,้ ยังไมแลวเสร็จตามที่กําหนด เชน ทํางาน
คาง; เหลือกหรืออาแลวเอาลงหรือหุบไมได เชน 
ตาคาง อาปากคาง ขากรรไตรคาง; แรมคืน, คาง
คืน กว็า. น. ไมหลักสาํหรับใหไมเถาขึน้เกาะ เชน 
คางพล ูคางถัว่. 

 คําวา “คาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขึ้นไปเกี่ยวติดอยู ติดทรัพยส่ิงของทองเงนิกนัอยู หรือทําการยงัไม
แลว และแรมคืนในคําวาคางคืน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาตกลงมาหรือข้ึนไปติดอยูกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ ติดอยูกลางทาง หรือติดอยู หรือยังไมแลวเสร็จ
ตามทีก่ําหนด และแรมคืนหรอืคางคืนแลว ยังหมายถงึเหลือกหรืออาแลวเอาลงหรือหุบไมได และเปน
คํานามหมายถึงไมหลกัสําหรับใหไมเถาขึน้เกาะอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๓

คาด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คาด,  เปนชื่อการกระทําอยางหนึง่, คือเอาเชือก
รัดลงบาง, เอาดายรัดลงบาง, เรียกอยางนั้นเอง. 

คาด ๑  ก. พนัโดยรอบแลวทําอยางใดอยางหนึง่
เชนผูกหรือกลดัเปนตนเพื่อไมใหหลุด เชน เอาผา
คาดพุง คาดเตี่ยวใบตอง คาดเข็มขัด, พาดเปน
ทางยาวไป เชน พื้นขาวคาดแดง. 

 คําวา “คาด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาเชือกหรือดายรัดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาพนัโดยรอบแลวทาํอยางใดอยางหนึ่งเพื่อไมให
หลุดแลว ยงัหมายถงึพาดเปนทางยาวไปอีกดวย 
 
คันธะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คันทะ,  วากลิน่ทงัปวงมีกลิน่เหมน, แลกลิ่นหอม
เปนตน. 

คันธ-, คันธะ  (แบบ) น. กล่ิน, กลิ่นหอม, เมื่อใช
เปนสวนหนาสมาส แปลวา หอม. (ป., ส.); ชื่อชาง
ตระกูล ๑ ใน ๑๐ ตระกูล เรียกวา คนัธหัตถี กายสี
ไมกฤษณา มกีลิ่นตัวหอม. 

 คําวา “คันทะ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “คันธะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวากลิน่ทั้งที่เหม็นและหอมเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากลิน่
แลว ยงัหมายถึงกลิน่หอม หรือเมื่อใชเปนสวนหนาสมาสแปลวาหอม และชื่อชางตระกูล ๑ ใน ๑๐ 
ตระกูล เรียกวาคันธหัตถี กายสีไมกฤษณา มีกลิน่ตัวหอมอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๔

คอน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คอน,  คือการที่คนเอาสิ่งของใสไวที่คานขางเดียว
, แลววางบนบาเดินไป, อนึง่คนนัง่ทายเรือขาง
เดียว, แลวภายไปนั้น. 
คอนนก,  คือไมที่เขาทําไวสํารับใหนกจับที่ในกรง
นั้น. อนึ่งคนเอาไมยาวๆ ยืน่ข้ึนไปใหนกจบัลงมา
นั้น. 

คอน  น. ไมทีท่ําไวใหนกหรอืไกจับ. ว. หนกัขาง
หนึง่เบาขางหนึ่ง. ก. เอาส่ิงของหอยที่ปลายไม
คานหรือปลายไมเพียงขางเดียวแลวแบกบาพาไป
; เหยียดแขนขางหนึง่แลวเอามือจับปลายของที่
หนกัยกขึน้. 

 คําวา “คอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมที่ทาํไวสําหรับใหนกจับในคําวาคอนนก และเอาสิ่งของใสไวที่
คานเพียงขางเดียวแลววางบนบาเดนิไปหรอืนั่งทายเรือขางเดียวแลวพายไป สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาไมที่ทาํไวใหนกหรือไกจับ และเปน
คํากริยามีความหมายวาเอาสิ่งของหอยทีป่ลายไมคานหรือปลายไมเพียงขางเดยีวแลวแบกบาพาไป
แลว ยงัเปนคาํวิเศษณหมายถึงหนกัขางหนึ่งเบาขางหนึง่ และเปนคํากริยาหมายถงึเหยยีดแขนขางหนึ่ง
แลวเอามือจับปลายของที่หนักยกขึ้นอีกดวย 
 
คอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คอน,  อนึ่งเปนเครื่องมือสํารับตีเหล็กตีทอง, ทํา
ดวยเหลก็บาง, ทองบาง. 

คอน ๑  น. ชือ่เครื่องมือที่มหีัวและดาม สําหรับ
เคาะ ตอก ตี ทุบ, ลักษณนามวา เตา หรือ อัน; 
เครื่องมือชนิดหนึง่ใชในการจับปลา. 

 คําวา “คอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องมือสําหรับตีเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อเครื่องมือที่มหีวัและดาม สําหรับเคาะ ตอก ตี 
ทุบแลว ยังหมายถงึเครื่องมอืชนิดหนึ่งใชในการจับปลาอีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๕

ควร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ควร,  คือการภอดี, ภอสม, ภอควรนั้น, เหมือน
อยางคนรูประมาณเปนตน. 

ควร  ว. เหมาะ เชน กนิแตพอควร; ชอบ, ถูกตอง, 
เชน เหน็ควรแลว; เปนคําชวยกริยาในความคลอย
ตาม เชน ควรทํา ควรกนิ. 

 คําวา “ควร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพอดีหรือสมควรเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเหมาะแลว ยังหมายถงึชอบหรือถูกตอง และเปนคํา
ชวยกริยาในความคลอยตามอีกดวย 
 
คม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คม,  คืออาการอาวุธตางๆ, มีกระบี่เปนตน, อัน
คนกระทาํใหบางเฉยีบแหลม, อาจตัดสิง่ของตางๆ 
ใหขาดไดนั้น. 

คม ๒  น. สวนบางมากจนสามารถบาดได เชน 
คมมีด คมดาบ คมหญา. ว. ไมทื่อ เชน มดีคม, 
บาดได เชน ปานคม; เฉียบแหลม เชน ปญญาคม
; ชัดเจน เชน ภาพคม เสนคม, โดยปริยายใช
สําหรับตาและปากซึง่มีลักษณะอยางของที่คม
อาจบาดหรือแทงใจได. 

 คําวา “คม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสวนทีบ่างเฉยีบของอาวุธซึง่อาจตดัสิ่งของใหขาดไดเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสวน
บางมากจนสามารถบาดไดแลว ยงัเปนคาํวิเศษณหมายถึงไมทื่อ หรือบาดได นอกจากนี้ยังหมายถึง
เฉียบแหลม ชดัเจน และใชสําหรับตาและปากซึง่มีลักษณะอยางของที่คมอาจบาดหรือแทงใจไดอีก
ดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๖

คาว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คาว,  คือกลิน่ที่เหม็นเหมือนปลาสด, ฤาเนือ้
สดเปนตนนั้น. 

คาว  น. กลิน่เหม็นอยางหนึง่อยางกลิน่ปลาสด
เนื้อสด; โดยปริยายหมายถงึความเสื่อมเสีย ความ
มัวหมอง มลทนิ เชน ราคีคาว คนนัน้ยังมีคาว; 
เรียกกับขาววา ของคาว, คูกับขนมวา ของหวาน. 

 คําวา “คาว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากลิน่ที่เหม็นเหมือนปลาสดหรือเนื้อสดเปนตนเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวากลิ่นเหมน็อยาง
หนึง่อยางกลิน่ปลาสดเนื้อสดแลว ยังหมายถงึความเสือ่มเสีย ความมัวหมอง หรือมลทิน และเรยีก
กับขาววาของคาวอีกดวย 
 
ค้ิว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ค้ิว,  คือสวนอาการที่หนา, มขีนดําขึ้นเปนแถวอยู
บนขอบตาทัง้สองขางนั้น, เหมือนอยางคิว้คน 
เปนตน. 
ค้ิวนาตาง,  คือไมที่มีอาการเปนลวดอยูทีน่าตาง
นั้นเอง, เหมือนอยางไมคิ้วเปนตน. 

ค้ิว  น. สวนโคงขอบกระบอกตาขางบนซึ่งมขีนขึ้น
ที่โคงนั้น; ไมทีช่างลอกเปนลวดสําหรับประกอบ
ขอบหรือริมประตูหนาตางเปนตน, เรียกสิ่งอื่นที่มี
ลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน คิ้วรถยนต; เรียก
พายทีท่ําเปนลวดในใบพายวา พายคิ้ว. 

 คําวา “คิ้ว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสวนบนขอบตาซึ่งมขีนดําขึ้นเปนแถวอยู และไมที่เปนลวดอยูที่
หนาตางในคําวาคิ้วหนาตาง สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาสวนโคงขอบกระบอกตาขางบนซึง่มีขนขึน้ที่โคงนัน้ และไมที่ชางลอกเปนลวดสาํหรบั
ประกอบขอบหรือริมประตูหนาตางเปนตนแลว ยงัหมายถึงเรียกสิ่งอืน่ที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้ 
เชน คิว้รถยนต และเรียกพายทีท่าํเปนลวดในใบพายวาพายคิว้อีกดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๗

คุย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คุย,  คือคําทีพู่ดมากนัน้. คุย ๑  ก. พูดจาสนทนากนั; (ปาก) ปรึกษาหารือ 
เชน เร่ืองนี้ขอคุยกันกอนที่จะตัดสินใจ; พดูเปนเชิง
โออวด เชน เร่ืองแคนี้ทาํเปนคุย. 

 คําวา “คุย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพูดจาเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาพูดจาสนทนากันแลว ยงัหมายถงึปรึกษาหารือ และพดูเปน
เชิงโออวดอีกดวย 
 
ค่ัว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ค่ัว,  อนึง่การที่เอาสิง่ของใสลงในภาชนะรอนๆ 
ทําใหสุกนั้น. 

ค่ัว ๑  ก. เอาสิ่งของใสกระเบื้องหรือกระทะตั้งไฟ
ใหรอน แลวคนไปจนสุกหรอืเกรียม เชน คั่วถั่ว คั่ว
งา, เรียกของที่คั่วแลว เชน ขาวคั่ว ถั่วคัว่; เรียก
แกงกะทิชนิดหนึง่คลายแกงเผ็ด แตมีรสออก
เปร้ียว วา แกงคั่ว เชน แกงคั่วผักบุง แกงคั่วมะระ. 

 คําวา “คั่ว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาสิ่งของใสภาชนะรอนๆ แลวทาํใหสุกเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอาสิง่ของใสกระเบื้องหรือ
กระทะตัง้ไฟใหรอน แลวคนไปจนสุกหรือเกรียมแลว ยังหมายถงึเรียกของที่คั่วแลว และเรียกแกงกะทิ
ชนิดหนึ่งคลายแกงเผ็ด แตมีรสออกเปรี้ยววาแกงคั่วอกีดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๘

ครก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ครก,  คือเครื่องสํารับตํา, แลโขลกสิ่งทัง้ปวง, ทํา
ดวยไมบาง, หนิบาง, เหลก็บาง. 

ครก  น. เครื่องใชที่มีลักษณะอยางหลุมสําหรับ
ตําหรือโขลกดวยสาก, เครื่องใชทีท่ําดวยไมทั้ง
ทอนขนาดใหญ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ขุด
เนื้อในออกใหเปนหลมุลึก สําหรับตําหรือซอมขาว
เปนตนดวยสากหรือตะลุมพุก เรียกวา ครกซอม
มือ, ถาใชตําดวยกระเดื่อง เรียกวา ครกกระเดื่อง; 
เรียกขนมที่ทาํดวยแปงกับกะทหิยอดในภาชนะ
กระเบื้องหรือโลหะที่ทาํเปนหลุมๆ ตั้งบนไฟ วา 
ขนมครก; ชื่อปนใหญขนาดสั้น ใชสําหรับยิงโดยมี
วิถีกระสนุโคงมาก, เครื่องยิงลูกระเบิด มลํีากลอง
ขนาดใหญและส้ัน ผิวลํากลองเปนเกลียวหรือ
เรียบก็ได บรรจุลูกระเบิดทางปากกระบอก ใช
สําหรับยงิลูกระเบิดโดยมีวถิกีระสุนโคงมาก. 

 คําวา “ครก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องสําหรับตําและโขลกเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครื่องใชที่มีลักษณะอยางหลุมสําหรับตํา
หรือโขลกดวยสากแลว ยังหมายถงึเรียกขนมทีท่าํดวยแปงกับกะทหิยอดในภาชนะกระเบื้องหรือโลหะที่
ทําเปนหลุมๆ ตั้งบนไฟวาขนมครก และชื่อปนใหญขนาดสั้น ใชสําหรับยิงโดยมีวิถกีระสุนโคงมาก หรือ
เครื่องยิงลูกระเบิด มีลํากลองขนาดใหญและส้ัน ผิวลํากลองเปนเกลียวหรือเรียบก็ได บรรจุลูกระเบิด
ทางปากกระบอก ใชสําหรับยิงลูกระเบิดโดยมีวิถกีระสนุโคงมากอกีดวย 
 
ครึกโครม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ครึกโครม,  คอืการทัง้ปวงทีม่ีเสียงกึกกอง, เปนที่
ยังจิตรใหร่ืนเริง, เหมือนงารมโหรสพนัน้. 

ครึกโครม  ว. อึกทกึ, อ้ืออึง, ชวนใหตื่นเตน, เปน
ที่เลาลือกันแพรหลาย. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๑๙

 คําวา “ครึกโครม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากกึกองหรือชวนใหร่ืนเริงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอึกทึก อ้ืออึง หรือชวนใหตืน่เตนแลว ยงั
หมายถงึเปนทีเ่ลาลือกนัแพรหลายอกีดวย 
 
เครื่องมือ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เครื่องมือ,  คอืเครื่องที่สํารับใชดวยมือนัน้, 
เหมือนอยางสิว่, ขวานกบเลือ่ยเปนตน. 

เครื่องมือ  น. ส่ิงของสาํหรบัใชในการงาน, โดย
ปริยายหมายถึงคนหรือส่ิงทีใ่ชทําประโยชนอยาง
เครื่องมือ เชน อยาตกเปนเครื่องมือของโจรผูราย, 
สวนเครื่องมือที่มีคม ราชาศพัทวา พระแสง เชน 
พระแสงสิ่ว พระแสงกบ พระแสงเลื่อย. (ลัทธิ). 

 คําวา “เครื่องมือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องที่ใชดวยมืออยางสิว่ ขวาน กบ หรือเลื่อย เปนตนเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งของ
สําหรับใชในการงานแลว ยังหมายถงึคนหรือส่ิงที่ใชทาํประโยชนอยางเครื่องมืออีกดวย 
 
คราว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คราว,  คือเปนความเหมือนครั้ง, ฤาทหีนึ่ง, หน
หนึง่นัน้. 

คราว ๑  น. ครั้ง, หน, เชน คราวหนา คราวหลัง, 
รุน เชน เด็ก ๒ คนนี้อายุคราวเดียวกัน, ใชเปน
ลักษณนาม เชน สินคาชนิดนี้สงเขามา ๓ คราว. 

 คําวา “คราว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาครั้ง ท ีหรือหนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาครั้งหรือหนแลว ยงัหมายถึงรุน และใชเปนลักษณ
นามอกีดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๐

คลํา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คลํา,  งม, คือการที่คนเอามอืจับส่ิงของ, แลวลูบ
ไปลูบมา, เหมอืนคนเที่ยวคลําหาสิ่งของ, ในที่มืด
นั้น. 

คลํา  ก. กิริยาที่ใชอวัยวะเชนมือ แตะ ลูบ หรือ
ควานอยางชาๆ เพื่อใหรูวาเปนอะไรอยูที่ไหน เชน 
คลําหาทางออก คลําหาสวิตชไฟ; โดยปริยาย
หมายความวา คนหา เชน คลําหาเงื่อนงาํไมพบ. 

 คําวา “คลํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอามือลูบส่ิงของไปมาเหมือนหาสิง่ของในทีม่ืดเพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวากิริยาที่ใชอวยัวะ
เชนมือ แตะ ลูบ หรือควานอยางชาๆ เพื่อใหรูวาเปนอะไรอยูที่ไหนแลว ยังหมายถงึคนหาอีกดวย 
 
เคลือบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เคลือบ,  คือการที่ทาํดวยน้าํยาแลวสุมไฟทําให
เปนศีตางๆ, เหมือนเจ็กทําเคลือบถวยชามเปน
ตน. 

เคลือบ  ก. ไล ทา หรือพอกผิวเดิมดวยของเหลว
บางชนิด แลวทิ้งไวใหเยน็จนแข็งตัว เชน เคลือบ
น้ําตาล เคลือบยาพษิ, ทาผวินอกดวยน้ํายาเคมี
แลวใชความรอนอบใหน้ํายาเกาะแนน, เรียกสิ่งที่
เคลือบโดยกรรมวิธีเชนนัน้วา เครื่องเคลือบ; โดย
ปริยายหมายถึงลักษณะที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน 
ปากเคลือบน้าํตาล. 

 คําวา “เคลือบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําดวยน้ํายาแลวสุมไฟใหเปนสีตางๆ เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทาผิวนอกดวยน้ํายาเคมีแลว
ใชความรอนอบใหน้าํยาเกาะแนน หรือเรียกสิ่งที่เคลือบโดยกรรมวิธีเชนนัน้วาเครื่องเคลือบแลว ยัง
หมายถงึไล ทา หรือพอกผวิเดิมดวยของเหลวบางชนิด แลวทิ้งไวใหเยน็จนแข็งตวั และลักษณะที่
คลายคลึงเชนนั้น เชน ปากเคลือบน้ําตาลอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๑

ควั่น 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ควั่น,  คืออาการที่ตอแหงขัว้ผลไมทั้งปวง, แล
ดอกไมทั้งปวง, อนึง่คือการทีเ่อามีดตัดรอบนั้น. 

ควั่น  น. ที่ตอข้ัวผลไมหรือดอกที่เปนรอยรอบเชน
ที่กานผลขนนุหรือทุเรียนเปนตน. ก. ทําใหเปน
รอยดวยคมมดีโดยรอบ. ว. เรียกออยที่ควัน่ใหขาด
ออกเปนขอๆ วา ออยควัน่. 

 คําวา “ควั่น” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ตอข้ัวผลไมและดอกไม และเอามดีตัดรอบ สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาทีต่อข้ัวผลไมหรือดอกที่เปนรอยรอบ 
และเปนคํากริยามีความหมายวาทาํใหเปนรอยดวยคมมีดโดยรอบแลว ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึเรียก
ออยที่ควัน่ใหขาดออกเปนขอๆ วาออยควัน่อีกดวย 
 
ควาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ควาน,  คืออาการที่คนเอามดีฤาไม, แทงเขาไปใน
ลูกไม, แลวควานเอาเนื้อออกมานั้น. 

ควาน  ก. เอาสิ่งที่มีคมแหวะใหกวาง, แขวะให
เปนชองเพื่อเอาสวนขางในออก เชน ควานผล
มะปราง ควานไส, ทําใหกวาง เชน ควานคอเสื้อ. 

 คําวา “ควาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอามีดหรือไมแทงเขาไปแลวเอาสวนขางในออกมาเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอาสิ่ง
ที่มีคมแหวะใหกวางหรือแขวะใหเปนชองเพื่อเอาสวนขางในออกแลว ยังหมายถงึทาํใหกวางอกีดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๒

คอ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คอ,  กรรฐ, สอ, คืออาการทีร่ะหวางหัว, กบัตัวตอ
กันนั้น, เปนทีสํ่ารับกลืนอาหารทัง้ปวงลงไปใน
ทองนั้น. 

คอ  น. สวนของรางกายที่ตอศีรษะกับตัว, ราชา
ศัพทวา พระศอ; สวนของภาชนะที่คอดอยู
ระหวางตัวกับปาก เชน คอหมอ; เรียกสวนลําตน
ของพรรณไมวงศปาลมที่อยูระหวางใบลางสุดกับ
ยอด เชน คอมะพราว คอตาล; โดยปริยาย
หมายความวา ความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิง่หนึ่ง
เปนอาจิณ เชน คอเหลา คอเบียร คอหนัง คอ
ละคร. 

 คําวา “คอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่ตอระหวางหัวกับตัวเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสวนของรางกายที่ตอศีรษะกับตัวแลว ยงั
หมายถงึสวนของภาชนะทีค่อดอยูระหวางตัวกับปาก เรียกสวนลําตนของพรรณไมวงศปาลมที่อยู
ระหวางใบลางสุดกับยอด และความมีใจชอบเสพสิ่งใดสิง่หนึ่งเปนอาจณิอีกดวย 
 
งอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งอน,  คืออาการสิ่งทีโ่อนๆ, เหมือนงาชางเปนตน
นั้น. 

งอน ๑  น. สวนปลายแหงของบางอยางทีเ่ปนรูป
ยาวเรียวและชอยขึ้น เชน งอนไถ. ว. ชอยขึ้น, โงง
ข้ึน. ก. แสดงอาการโกรธเคอืงหรือไมพอใจเพื่อให
เขางอ, ทําจริตสะบัดสะบิ้ง. 

 คําวา “งอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการของสิ่งทีโ่อนๆ เพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคําวเิศษณมคีวามหมายวาชอยขึ้นหรือโงงขึ้นแลว ยงัเปน
คํานามหมายถึงสวนปลายแหงของบางอยางที่เปนรูปยาวเรียวและชอยขึ้น และเปนคํากริยาหมายถงึ
แสดงอาการโกรธเคืองหรือไมพอใจเพื่อใหเขางอหรือทําจริตสะบัดสะบิ้งอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๓

เงียบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เงียบ,  สงัด, คือความที่ไมมีเสียงอื้ออึงสงัดอยูนัน้
, เหมือนอยางที่วิเวกเปนตน. 

เงียบ  ว. ไมมเีสียง เชน นัง่เงียบ, ไมมีเสียงอื้ออึง 
เชน บานนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือ
การกอกวน, เชน เหตุการณเงียบลงแลว; โดย
ปริยายหมายความวา ไมกระโตกกระตาก เชน 
เก็บเร่ืองเงียบ, ไมแสดงออก เชน พลังเงียบ. ก. 
หายไปโดยไมมีขาวคราวหรอืไมเปนขาวเลย เชน 
หมูนีน้าย ก เงยีบไป. 

 คําวา “เงียบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมมีเสยีงอื้ออึง สงัด หรือวิเวกเพียงความหมายเดยีว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมมีเสยีง ไมมีเสยีงอื้ออึง สงบ 
หรือปราศจากเสียงรบกวนหรือการกอกวนแลว ยงัหมายถึงไมกระโตกกระตาก หรือไมแสดงออก และ
เปนคํากรยิาหมายถงึหายไปโดยไมมีขาวคราวหรือไมเปนขาวเลยอีกดวย 
 
งาม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งาม,  สวย, ดี, หมดจด, คืออาการแหงสิง่ของทัง้
ปวงที่ดูเมาะตา, ดหูนารักษ, หนาชม, ดูดีสอาดตา
นั้น. 

งาม  ว. ลักษณะที่เห็นแลวชวนใหชื่นชมหรือพึงใจ 
เชน มารยาทงาม รูปงาม; มีลักษณะสมบูรณดี 
เชน ตนไมงาม ปนี้ฝนงาม; ด,ี มาก, มีลักษณะที่
เปนไปตามตองการ, เชน กําไรงาม ธนาคารนี้จาย
ดอกเบี้ยงาม. 

 คําวา “งาม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการสิ่งของที่ดูเหมาะตา ดูนารักนาชม หรือดูดีสะอาดตาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
ลักษณะทีเ่หน็แลวชวนใหชืน่ชมหรือพงึใจแลว ยงัหมายถงึมีลักษณะสมบูรณดี และดี มาก หรือมี
ลักษณะทีเ่ปนไปตามตองการอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๔

งอ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

งอ,  คืออาการที่ไมมานะ, ไมถือตัวไมโกรธตอบ, 
เหมือนเขาโกรธไมพูดดวย, ก็ไปออนวอนพูดกับ
เขานัน้. 

งอ  ก. ขอคืนดีดวย, ขอพึ่งพาอาศยั. 

 คําวา “งอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาออนวอนพูดกับผูที่โกรธไมพูดกับตนเปนตนเพียงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาขอคืนดีดวยแลว ยงัมี
ความหมายเพิม่ข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่ดีข้ึนหมายถงึขอพึง่พาอาศัยอีกดวย 
 
งองอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
งองอน,  ออนวอน, คืออาการที่ไมถือความโกรธ, 
เหมือนคนอืน่เขาโกรธตัวแลว, ตองไปของอพูด
ดวยเขานั้น. 

งองอน  ก. ออนวอนขอคืนดีดวย, ออนเขาหา
เพื่อใหยอมหรอืชวยเหลือ, งอนงอ ก็วา. 

 คําวา “งองอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาออนวอนขอพูดกับผูทีโ่กรธตนเปนตนเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาออนวอนขอคืนดีดวยแลว ยงั
มีความหมายเพิ่มข้ึนจากความหมายเดิมไปในทางที่ดีข้ึนหมายถึงออนเขาหาเพื่อใหยอมหรือชวยเหลือ
อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๕

จารึก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จาฤก,  เขียน, กระเสียน, คอืการที่จารตัวอักษรลง
ที่ใบลานเปนตนนัน้. เหมือนอยางคนเขียนหนงัสือ
ลงในแผนสิลาเปนตน. 

จารึก ๒  ก. เขียนหรือจารใหเปนรอยลกึเปน
ตัวอักษรหรือภาพเปนตนบนแผนศิลา โลหะ หรือ
ดินเปนตน, โดยปริยายหมายถึงลกัษณะที่
คลายคลึงเชนนั้น เชน จารึกไวในดวงใจ, ในบท
กลอนหมายความวา เขียนโดยทั่วๆ ไป กม็ี. น. 
เรียกศิลาที่จารึกเปนตัวอกัษรหรือภาพเปนตนวา 
ศิลาจารึก, เรียกสั้นๆ วา จารึก เชน จารึกอโศก 
จารึกสุโขทยั. 

 คําวา “จาฤก” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จารึก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเขียนหรือจารเปนตัวอกัษรบน
ใบลานหรือแผนศิลาเปนตนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายวาเขียนหรือจารใหเปนรอยลกึเปนตัวอกัษรหรือภาพเปนตนบนแผนศิลา 
โลหะ หรือดินเปนตนแลว ยงัหมายถงึลักษณะที่คลายคลงึเชนนัน้ เชน จารึกไวในดวงใจ หรือในบท
กลอนหมายความวาเขียนโดยทั่วๆ ไปก็ม ีและเปนคาํนามหมายถึงเรียกศิลาที่จารึกเปนตัวอักษรหรือ
ภาพเปนตนวาศิลาจารึก หรือเรียกสั้นๆ วาจารึกอีกดวย 
 
แจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แจ,  คืออาการตนไมเตี้ยๆ, ที่มีกิง่ทอดแผไป, 
เหมือนไมกลางทุงนัน้, อนึง่เปนชื่อไกขนแดงงาม
หงอนใหญดวย. 

แจ  น. ชื่อไกชนิดหนึ่ง ตัวเลก็เตี้ย หงอนใหญ ตัว
ผูมีสีสันสวยงามกวาไกตัวผูชนิดอื่น. ว. ลักษณะ
ของตนไมเตี้ยๆ ที่มีกิง่ทอดแผออกไปโดยรอบ, 
โดยปริยายหมายถงึสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะคลายคลึง
เชนนั้น เชน เรือนทรงแจ. 

 คําวา “แจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อไกทีม่ีหงอนใหญ และอาการตนไมเตี้ยๆ ที่มกีิง่ทอดแผออกไป 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํานามมีความหมายวาชื่อไกชนดิ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๖

หนึง่ ตวัเล็กเตีย้ หงอนใหญ และเปนคําวิเศษณหมายถงึลักษณะของตนไมเตี้ยๆ ที่มกีิ่งทอดแผออกไป
โดยรอบแลว ยังหมายถงึสิ่งอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้ เชน เรือนทรงแจอีกดวย 
 
ใจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใจ,  คือจิตร, ที่สํารับคิดตรึกตรองเหตุผลตางนัน้, 
คือวิญาณนัน้. 

ใจ  น. ส่ิงทีท่ําหนาที่รู รูสึก นกึ และคิด เชน ใจก็
คิดวาอยางนัน้, หวัใจ เชน ใจเตน, ลมหายใจ เชน 
กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรูสึกนึกคิด เชน ใจคด 
ใจซื่อ; จุดสําคญัของบางสิง่บางอยาง เชน ใจมือ, 
บริเวณที่ถือวาเปนจุดสําคัญของสถานที ่เชน ใจ
บานใจเมือง. 

 คําวา “ใจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่สําหรบัคิดตรึกตรองเหตุผลตางๆ เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งทีท่ําหนาที่รู รูสึก นึก และ
คิดแลว ยังหมายถงึหวัใจ ลมหายใจ หรือความรูสึกนึกคิด และจุดสําคัญของบางสิง่บางอยาง หรือ
บริเวณที่ถือวาเปนจุดสําคัญของสถานที่อีกดวย 
 
เจานาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เจานาย,  คือพระหนอของจาวที่เปนนายแหงไพร
ทั้งปวงนั้น. 

เจานาย  น. เจา; ผูบังคับบัญชา, เจาขุนมุลนาย 
หรือ เจาขนุมลูนาย กว็า. 

 คําวา “เจานาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพระหนอของเจาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเจาแลว ยงัหมายถึงผูบังคับบัญชาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๗

เจริญ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เจริญ,  คือใหญข้ึน, มากขึน้, ทวีข้ึน, เหมือนอยาง
อาการที่เจริญไวยใหญข้ึนนัน้. 

เจริญ  ก. เตบิโต, งอกงาม, ทําใหงอกงาม, เชน 
เจริญทางพระราชไมตรี เจริญสัมพันธไมตรี, มาก
ข้ึน; ทิ้ง เชน เจริญยา, จําเรญิยา ก็วา; ตัด เชน 
เจริญเกศา, จาํเริญเกศา ก็วา; สาธยาย, สวด, (ใน
งานมงคล) เชน เจริญพระพทุธมนต. 

 คําวา “เจริญ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใหญข้ึน มากขึน้ หรือทวีข้ึนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเติบโตหรืองอกงาม หรือมากขึน้แลว ยงั
หมายถงึทาํใหงอกงาม นอกจากนี้ยังหมายถึงทิ้ง ตัด และสาธยายหรือสวดในงานมงคลอีกดวย 
 
จก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จก,  คือการทีค่วัก, เหมือนอยางคนควักดนิดวย
มือ, ฤาขุดดินตื่นๆ ดวยจอบนั้น. 

จก  ก. ฉก เชน ระวังงูจะจกเอา, ลวง เชน รูสึก
เหมือนกับวามีมือใครมาจกกระเปา, ควัก เชน 
นองคงแอบมาจกเงินไป ๕๐๐ บาท, ขุด เชน จก
แรงๆ หนอย ทาํอยางนีพ้รุงนีก้็ไมไดสักหลมุ, คุย, 
สับ เชน เอาจอบจกลงไปตรงนัน้ซ;ิ เอาตวัมา เชน 
คุณตองไปจกตัวเขามาใหได. 

 คําวา “จก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาควกัหรอืขุดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาฉก ลวง ควัก ขุด คุย หรือสับแลว ยงัหมายถึงเอาตัว
มาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๘

จักร 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จักร,  เปนช่ือของอยางหนึ่งมีสันถานดงัตราเงนิ, 
แลกงรถ, มีฤทธิ์มาก, เหมือนอยางพระยา
จักรพรรดิ. 

จักร, จักร-  น. อาวธุในนิยาย รูปเปนวงกลมและ
มีแฉกๆ โดยรอบ เชน พระนารายณทรงจักร, ส่ิงที่
มีลักษณะเปนวงกลมอยางลอรถ เชน จักรที่ใช
ขวางในการกฬีา, ส่ิงที่มีรูปเปนวงกลมมีฟนเฟอง
หมุนดวยพลังงานตางๆ เชน จักรนาฬกิา, เรียก
เครื่องกลบางชนิด เชน เครือ่งจักร รถจกัร, เรียก
เครื่องเย็บผาที่ใชเดินดวยพลังงานหรือใชเทาถบี
หรือใชมือหมนุวา จกัร หรือ จักรเย็บผา; บรรจบ
รอบแหงปหรือแหงฤด ูเชน พฤหัสบดีจักร. (ส.; ป. 
จกฺก). 

 คําวา “จักร” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “จักร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของอยางหนึ่งมีสัณฐานเหมือน
ตราเงินหรือกงรถเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะ
มีความหมายวาอาวุธในนยิาย รูปเปนวงกลมและมีแฉกๆ โดยรอบแลว ยงัหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเปน
วงกลมอยางลอรถ ส่ิงที่มีรูปเปนวงกลมมีฟนเฟองหมุนดวยพลงังานตางๆ เรียกเครื่องกลบางชนิด หรือ
เรียกเครื่องเยบ็ผาที่ใชเดนิดวยพลงังานหรอืใชเทาถีบหรือใชมือหมนุวาจักรหรือจักรเย็บผา และบรรจบ
รอบแหงปหรือแหงฤดูอีกดวย 
 
จอก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จอก,  อนึง่ขันเล็กๆ นัน้ดวย. จอก ๑  น. ภาชนะเล็กๆ รูปอยางขนั ถาใชสําหรับ

ตักน้ําโดยลอยอยูในขันใหญเรียก จอกลอย, ถาใช
ใสหมากในเชีย่นหมากเรียก จอกหมาก; ภาชนะ
เล็กๆ รูปทรงกระบอก ใชกนิยา ดื่มเหลา เปนตน; 
ใชเปนลักษณนาม เชน เหลา ๓ จอก. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๒๙

 คําวา “จอก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขันเล็กๆ เพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาภาชนะเล็กๆ รูปอยางขันแลว ยงัหมายถงึภาชนะเล็กๆ รูป
ทรงกระบอก และใชเปนลักษณนามอีกดวย 
 
จงกล 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จงกล,  เปนช่ือเครื่องสํารับใชปกทูบเทียนบวช
นาค, ทาํดวยเหล็ก, เปนสามกิ่งที่ปกเทียนนัน้, ทาํ
เหมือนดอกจงกล. 

จงกล  น. บัว, บัวสาย, เชน อันประดับดวย
อรพินธุเนานึก บุณฑรึกจงกล. (ม. คําหลวง  
วนปเวสน); ส่ิงทีท่ําใหมีรูปรางคลายดอกบัวชนิด
หนึง่ สําหรับเปนสวนประกอบเครื่องใช 
เครื่องประดับตกแตงตางๆ เชน จงกลเชงิเทียน 
จงกลปลายพระทวย จงกลปน จงกลดาวเพดาน; 
กานของพูที่ประดับหัวมาตดิอยูกับขลุมทัง้ ๒ ขาง 
ตั้งขึ้นไป. 

 คําวา “จงกล” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องสําหรับใชปกธปูเทียนบวชนาค ทาํเหมือนดอกจงกลเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งที่ทาํ
ใหมีรูปรางคลายดอกบวัชนดิหนึง่ สําหรับเปนสวนประกอบเครื่องใช เครื่องประดับตกแตงตางๆ แลว 
ยังหมายถงึบัวหรือบัวสาย และกานของพูที่ประดับหวัมาติดอยูกับขลุมทั้ง ๒ ขางตัง้ขึ้นไปอีกดวย 
 
แจง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แจง,  อนึง่คนเอาเบี้ยมาแบงใหเทาๆ กัน. แจง ๒  ก. กระจายออกเปนสวนๆ เชน แจงเบี้ย 

แจงถั่ว, พูดหรอืเขียนขยายความออกไป ในคําวา 
ชี้แจง. น. เรียกเทศนสังคายนาวา เทศนแจง. 

 คําวา “แจง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแบงใหเทาๆ กันเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากระจายออกเปนสวนๆแลว ยังหมายถงึพูดหรอื

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๐

เขียนขยายความออกไปในคาํวาชี้แจง และเปนคํานามหมายถงึเรียกเทศนสังคายนาวาเทศนแจงอีก
ดวย 
 
จืด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จืด,  คือรศที่ไมเปร้ียวไมเคม็, เหมือนอยางรศ
น้ําทาเปนตน. 

จืด  ว. มีรสไมเค็มไมเปร้ียวเปนตน เชน น้าํจืด ไข
จืด; ไมเขม เชน หนาจืด, ไมฝาด เชน หมากจืด, 
ไมฉุน เชน ยาจืด; ไมสนกุ, ไมครึกครื้น, เชน งานนี้
จืด; หมด เชน อันสมรรถมือผจญ จืดเสี้ยน. 
(ตะเลงพาย). 

 คําวา “จืด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวารสที่ไมเปร้ียวไมเค็มเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวามีรสไมเค็มไมเปร้ียวเปนตนแลว ยังหมายถึงไม
เขม ไมฝาด หรือไมฉุน และไมสนุกหรือไมครึกครื้น นอกจากนี้ยังมีความหมายวาหมดอีกดวย 
 
จืดชืด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จืดชืด,  คือรศของกินที่จืด, มีแตงโมที่มนัไมหวาน
นั้นเปนตน. 

จืดชืด  ว. ไมมีรสชาติ, ไมสนุก, เชน งานเลี้ยงจืด
ชืด. 

 คําวา “จืดชืด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวารสจืดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาไมมีรสชาติแลว ยงัหมายถงึไมสนุกอกีดวย 
 
โจทย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โจทย,  คือคําคนโจททายกนั, เหมือนอยางวา, 
เบี้ย ๘๐๐ ตอเฟอง, ๑๐๐๐๐๐ หนึ่งจะเปนเงนิ
เทาไรนัน้. 

โจทย  น. คาํถามในวิชาคณิตศาสตร, โดยปริยาย
ใชหมายถงึสิ่งที่คลายคลงึเชนนัน้ เชน ปญหานี้
เปนโจทยที่รัฐบาลแกไมตก. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๑

 คําวา “โจทย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคําถามเกี่ยวกับการคํานวณตัวเลขเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาคําถามในวิชาคณิตศาสตร
แลว ยงัหมายถึงสิ่งที่คลายคลึงเชนนั้น เชน ปญหานี้เปนโจทยที่รัฐบาลแกไมตกอีกดวย 
 
โจทนา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โจทนา,  เปนชื่อคําทักนัน้, เหมือนอยางคน
โจทนาวา, ของส่ิงนี้เดิมเปนของเรากอนเปนตน. 

โจทนา  น. การทักทวง, การฟองหา; คําฟองหา. 
(ป., ส.). 

 คําวา “โจทนา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาการทกัทวงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาการทักทวงหรือการฟองหาแลว ยังหมายถงึคําฟอง
หาอีกดวย 
 
จอด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จอด,  อยุด, ปะทับ, คือการที่อยุดภักอยูที่ทาฤา
ตามทาง, เหมอืนคนเอาเรือแพผูกจอดไวที่ทานัน้. 

จอด  ก. หยุดอยูหรือทาํใหหยุด, หยุดอยูชัว่คราว, 
(ใชแกเรือรถเปนตน); (ปาก) พายแพ, ไมมีทางสู, 
ตาย; (กลอน) รัก เชน มิตรใจเรียมจอดเจา จักคิด 
ถึงฤา. (นิ. นรินทร). 

 คําวา “จอด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหยุดหรือหยุดพักเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาหยดุอยูหรือหยุดอยูชั่วคราวใชแกเรือรถเปนตนแลว 
ยังหมายถงึทาํใหหยุด นอกจากนีย้ังหมายถึงพายแพ ไมมีทางสู หรือตาย และรักอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๒

จาน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

จาน,  เปนช่ือเครื่องภาชนทาํดวยดนิ, เปนรูป
แบนๆ, แลวเขยีนเปนลวดลายเคลือบศีตางๆ, 
สํารับใสผักใสปลาเปนตนนัน้. 

จาน ๑  น. ภาชนะรูปแบนๆ สําหรับใสส่ิงของ
ตางๆ, ลักษณนามเรียกจานที่ไมมีอะไรบรรจุวา 
ใบ หรือ ลูก เชน จานใบหนึง่ จาน ๒ ลูก,  
ลักษณนามเรยีกสิ่งของที่บรรจุอยูในจานวาจาน 
เชน ขาวจานหนึง่ ขาว ๒ จาน, เรียกของที่มี
ลักษณะเชนนัน้ เชน จานเสยีง, เรียกมะเขอืชนิด
หนึง่วา มะเขือจาน, คูกับ มะเขือถวย. 

 คําวา “จาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาภาชนะเปนรูปแบนๆ สําหรับใสผักใสปลาเปนตนเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาภาชนะรูปแบนๆ 
สําหรับใสส่ิงของตางๆ แลว ยังหมายถงึลกัษณนามเรียกสิ่งของที่บรรจุอยูในจานวาจาน เรียกของที่มี
ลักษณะเชนนัน้ เชน จานเสยีง และเรียกมะเขือชนิดหนึ่งวามะเขือจานอีกดวย 
 
จับ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จับ,  กุม, คือการที่เอามือถอืมีดพรา, ฤาสิ่งของทัง้
ปวงไว, ฤาจับถือผูคนมิใหหนีได, เหมือนจบัผูราย
เปนตนนั้น. 
จับเดิม,  คือความที่ตั้งแตแรกตนนั้น, เหมือน
อยางตัง้ปถมกัลปนัน้. 

จับ  ก. อาการที่ใชมือแตะตองสิ่งใดสิ่งหนึง่
ตลอดจนกําไวยึดไว; เกาะ เชน นกจับคอน; ติด 
เชน เขมาจับกนหมอ; กินหรอืกลืน ในความวา 
คราสจับดวงอาทิตยหรือดวงจันทร; เร่ิม เชน จับ
เร่ืองตั้งแตตอนนัน้ไป; เกาะกุมตัวไวไมใหหน ีเชน 
จับผูราย, (กฎ) เกาะกุมตัวไวโดยเจาพนักงานผูมี
อํานาจตามกฎหมาย, จับกมุ กว็า; กิริยาที่ทาํ
ขนมจีนใหเปนหัวๆ เรียกวา จับขนมจนี, ลักษณ
นามของขนมจีนวา จับ หรือ หวั เชน ขนมจีน ๕ 
จับ หรือ ขนมจีน ๕ หวั. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๓

 คําวา “จับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอามือถือส่ิงของทั้งปวงไว เชน จับมีดพรา ตัง้แตแรกตนในคําวา
จับเดิม และเกาะกุมตัวไวไมใหหนี หรือจับไวไมใหหนีได เชน จบัผูราย สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอาการที่ใชมือแตะตองสิ่งใดสิ่งหนึง่ตลอดจนกําไว
ยึดไว เร่ิม และเกาะกุมตัวไวไมใหหน ีหรือเกาะกุมตัวไวโดยเจาพนักงานผูมีอํานาจตามกฎหมายแลว 
ยังหมายถงึเกาะ ติด กินหรอืกลืน กิริยาทีท่ําขนมจีนใหเปนหวัๆ เรียกวาจับขนมจีน และลักษณนาม
ของขนมจนีวาจับหรือหวัอีกดวย 
 
จม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จม,  มิดลง, คอืของตกลงในน้ํามนัลงไปอยูเบื้อง
ต่ํานัน้, เหมือนคนเอาคอนหินฤาเหล็ก, แล
ทองแดงเปนตน, ทิง้ลงไปในน้ํานั้น. 

จม  ก. หายลงไปหรืออยูใตผิวพืน้ เชน จมน้ํา จม
ดิน, โดยปริยายหมายความวา เขาลึก เชน จมมีด 
จมเขี้ยว, หมกตัวหรือฝงตัวอยู เชน จมอยูในหอง
หนงัสือ จมเลือด, ถอนทนุไมข้ึน เชน ทนุจม, 
ยุบตัวลง เชน สะบักจม; เรียกลวดลายที่ไมเดนวา 
ลายจม. (ปาก) ว. มาก เชน วันนี้มีการบานจม
เลย. 

 คําวา “จม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวามิดลงไปอยูเบื้องต่ําเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาหายลงไปหรอือยูใตผิวพืน้แลว ยงัหมายถึงเขา
ลึก หมกตัวหรอืฝงตัวอยู ถอนทนุไมข้ึน หรือยุบตัวลง และเรียกลวดลายที่ไมเดนวาลายจม นอกจากนี้
ยังเปนคําวิเศษณหมายถงึมากอีกดวย 
 
จอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จอ,  เปนชื่อลิงที่เขาเลี้ยงไวนั้น, วาอายจอมีบาง. จอ  น. คาํใชเรียกลิงหรือเด็กที่ซนอยางลงิวา อาย

จอ. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๔

 คําวา “จอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อลิงวาอายจอ สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ มี
ความหมายครอบคลุมถึงคําใชเรียกลงิหรอืเด็กที่ซนอยางลิงวาอายจอ ไมไดเจาะจงเฉพาะใชเรียกลิง
เทานัน้ 
 
จร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
จรร,  คืออาการที่เที่ยวไป, เหมือนอยางคนไป
เที่ยวเลนนัน้. 

จร ๑, จร-  ว. ไมใชประจํา เชน คนจร รถจร, 
แทรกแปลกเขามา เชน โรคจร ลมจร. ก. ไป, เที่ยว
ไป; ประพฤติ. (ป., ส.), ใชเปนบททายสมาสก็มี 
เชน ขจร = เทีย่วไปในอากาศ, วนจร = เทีย่วไปใน
ปา, ที่ใชควบกับคําไทยก็มี. 

 คําวา “จรร” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “จร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเที่ยวไปเพยีงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไปหรอืเที่ยวไปแลว ยัง
หมายถงึประพฤติ และใชเปนบททายสมาสหรือใชควบกับคําไทย นอกจากนี้ยงัเปนคําวิเศษณหมายถงึ
ไมใชประจํา หรือแทรกแปลกเขามาอีกดวย 
 
ฉายา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉายา,  วาเงาตางๆ เหมือนอยางเงาที่รมตนไม, 
ฤาเงาในกระจกเปนตน. 

ฉายา ๑  น. เงา, รมไม. (ป.); ชื่อทีพ่ระอุปชฌาย
ตั้งใหเปนภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท, ชื่อต้ังใหกนั
เลนๆ หรือตามลักษณะที่หมายรูกนัในหมูคณะ. 
(ป., ส.). 

 คําวา “ฉายา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเงาตางๆ อยางเงาที่รมไมเปนตนเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเงาหรือรมไมแลว ยงัหมายถงึ
ชื่อที่พระอุปชฌายตั้งใหเปนภาษาบาลีเมื่ออุปสมบท หรือช่ือต้ังใหกนัเลนๆ หรือตามลักษณะทีห่มายรู
กันในหมูคณะอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๕

ฉบับ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฉะบับ,  เปนช่ือแบบอยางนัน้, เหมือนคนจะหัด
เขียนหนงัสือ, ตองดูฉะบับเดิมเปนอยางกอนนัน้. 

ฉบับ  น. หนังสือเร่ืองเดียวกนัซึ่งมีขอความหรือ
สํานวนแตกตางกนัเปนตน เชน พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, ตนเดิมของหนังสือที่พมิพ
หรือเขียน เรียกวา ตนฉบับ; ลักษณนามเรยีก
หนงัสือเลมหรือหนงัสือเปนแผนทีถ่ือวาเปนหนวย
หนึง่ๆ เชน จดหมาย ๓ ฉบับ สลากกินแบง ๕ 
ฉบับ หนังสือสัญญา ๒ ฉบับ. (ข. จบฺาบ). 

 คําวา “ฉะบับ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ฉบับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฉบับเดิมที่ใชดูเปนแบบอยาง
ในการเขียนหนังสือเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจาก
จะมีความหมายวาตนเดิมของหนังสือที่พมิพหรือเขียนเรียกวาตนฉบบัแลว ยงัหมายถึงหนงัสือเร่ือง
เดียวกนัซึ่งมีขอความหรือสํานวนแตกตางกันเปนตน และลักษณนามเรียกหนังสือเลมหรือหนังสือเปน
แผนที่ถือวาเปนหนวยหนึ่งๆ อีกดวย 
 
เฉพาะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉะเภาะ,  คือจําเภาะนั้น, เหมือนเขาสั่งกนัวา, 
ของนี้อยาใหคนอื่น, จาํเภาะแกคนนัน้. 

เฉพาะ  ว. โดยเจาะจง, เพงตรง, ตรงตัว; เผอิญ; 
แต; จํากัด, เทานี,้ เทานั้น. (ข. เฉฺพาะ). 

 คําวา “ฉะเภาะ” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เฉพาะ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจาํเพาะเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาโดยเจาะจง เพง
ตรง หรือตรงตวัแลว ยังหมายถึงเผอิญ แต และจํากัด เทานี ้หรือเทานัน้อีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๖

ฉวาง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฉวาง,  เปนช่ือแหงกระบวนตําราเลขอยางหนึ่ง, 
เหมือนเขาพูดกันวา, เลขเราไดเริยญถึงฉวาง. 

ฉวาง  น. วิธีเลขชั้นสูงของโบราณอยางหนึ่ง. (ข. 
ฉฺวาง) ก. ขวาง เชน อันวาพยัคฆราช อันฉวาง
มรรคาพระมัทรี. (ม. คําหลวง มัทรี). 

 คําวา “ฉวาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชื่อกระบวนตําราเลขอยางหนึ่งเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาวธิีเลขชั้นสงูของ
โบราณอยางหนึ่งแลว ยงัเปนคํากริยาหมายถงึขวางอีกดวย 
 
ฉาก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉาก,  คือส่ิงทีเ่ขียนเปนรูปภาพตางๆ, เหมอืน
อยางในกระจกเปนตน, อนึง่เปนเครื่องมืองอๆ 
สํารับพวกชางไม. 

ฉาก  น. เครื่องบังหรือเครื่องกั้น มีหลายชนดิ ใช
ตั้ง แขวน หรือพับได, เครื่องประกอบเวทีละคร
เพื่อใหดูสมจริงตามเนื้อเร่ือง เชน ฉากปา ฉาก
เมือง; เครื่องสาํหรับวัดมมุซึง่มี ๙๐ องศา, มุมซึง่
กางได ๙๐ องศา เรียกวา มมุฉาก, ลักษณนาม
เรียกตอนยอยของละครในองกหนึง่ๆ หรือตอน
หนึง่ของละครที่เปดมานหนาเวทีคร้ังหนึง่ๆ เชน 
ละคร ๓ ฉาก. 

 คําวา “ฉาก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ที่เขยีนเปนรูปภาพตางๆ อยางในกระจกเปนตน และเครื่องมอื
งอๆ สําหรับชางไม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเครื่อง
บังหรือเครื่องกั้น มีหลายชนดิ ใชตั้ง แขวน หรือพับได และเครื่องสําหรับวัดมุมซึ่งม ี๙๐ องศาแลว ยัง
หมายถงึเครื่องประกอบเวทลีะครเพื่อใหดสูมจริงตามเนือ้เร่ือง มุมซึง่กางได ๙๐ องศาเรียกวามมุฉาก 
และลักษณนามเรียกตอนยอยของละครในองกหนึง่ๆ หรือตอนหนึ่งของละครที่เปดมานหนาเวทีคร้ัง
หนึง่ๆ อีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๗

ฉีก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ฉีก,  คือการทีข่าด, ที่แหกออกไป, เหมือนอยาง
ผาแลกระดาดขาดฉีกไปเปนตนนัน้. 

ฉีก  ก. ขาดแยกออกจากกนัหรือทําใหขาดหรือ
แยกออกจากกัน เชน ผาฉกี ฉีกผา ฉีกทุเรียน, โดย
ปริยายหมายความวา แยกสิ่งที่เปนคูหรือเปน
สํารับออกจากกัน เชน ฉีกตองไพ. 

 คําวา “ฉีก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขาดหรือแหกออกไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาขาดแยกออกจากกันแลว ยังหมายถงึทาํใหขาด
หรือแยกออกจากกนั และแยกสิ่งที่เปนคูหรือเปนสาํรับออกจากกันอกีดวย 
 
ฉัตร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ฉัตร,  เปนช่ือของอยางหนึ่ง, เขาทําเปนชัน้ๆ, 
ชั้นตนนั้นใหญ, ชัน้กลางกับชั้นปลายเล็ก, เปน
ลําดับกันขึน้ไป. 

ฉัตร ๑, ฉัตร-  น. เครื่องสงูชนิดหนึ่งมีรูปคลาย
รมที่ซอนกันขึน้ไปเปนชัน้ๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกวา
ชั้นลางลดหลัน่กนัไปโดยลําดับ สําหรับแขวน ปก 
ตั้ง หรือเชิญเขากระบวนแหเปนเกยีรติยศ. (ส. 
ฉตฺร; ป. ฉตฺต วา รม); สวนทีต่อจากปุมฆองเปน
ฐานแผออกไปแลวงองุมลงมาเปนขอบโดยรอบ
อยางฉัตร; ชื่อดาวฤกษอารทรา. 

 คําวา “ฉัตร” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของอยางหนึง่ทาํเปนชั้นๆ ชั้นตนใหญกวาชัน้กลางกับช้ันปลายเปน
ลําดับข้ึนไปเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเครื่องสูงชนดิหนึง่มีรูปคลายรมทีซ่อนกนัขึ้นไปเปนชั้นๆ ชั้นบนมีขนาดเล็กกวาชั้นลาง
ลดหล่ันกนัไปโดยลําดับ สําหรับแขวน ปก ตั้ง หรือเชิญเขากระบวนแหเปนเกยีรติยศแลว ยงัหมายถึง
สวนที่ตอจากปุมฆองเปนฐานแผออกไปแลวงองุมลงมาเปนขอบโดยรอบอยางฉัตร และชื่อดาวฤกษ
อารทราอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๘

เฉิบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เฉิบ,  คืออาการแหงคนขึ้นนั่งอยูบนเตียง, แลวรํา
ลอยหนาดวย, เหมือนอยางพวกละคอนนัน้, เขา
พูดวาขึน้นัง่ลอยหนารําเฉิบอยูบนเตียงนัน้. 

เฉิบ, เฉิบๆ  ว. คาํรองบอกจังหวะในการเตนหรือ
รํา, มีทาทางเนิบๆ เปนจังหวะ เชน รําเฉิบๆ เดิน
เฉิบๆ พายเรือเฉิบๆ, ใชประกอบคําอื่นมี
ความหมายไปในทางที่มีอาการประหนึง่วาเปน
เชนนั้น เชน นัง่สบายใจเฉิบ. 

 คําวา “เฉิบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่นัง่แลวลอยหนารําอยางพวกละครเพยีงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามทีาทางเนิบๆ เปน
จังหวะแลว ยงัหมายถึงคํารองบอกจังหวะในการเตนหรอืรํา และใชประกอบคําอื่นมคีวามหมายไป
ในทางที่มีอาการประหนึ่งวาเปนเชนนัน้ เชน นั่งสบายใจเฉิบอีกดวย 
 
เฉ่ียว 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เฉ่ียว,  บนิแฉลบลง, คืออาการที่บนิโฉบลงมานัน้, 
เหมือนอยางเหยี่ยวบนิโฉบเฉี่ยวเอาชิ้นเนือ้เปน
ตน. 

เฉ่ียว  ก. กิริยาของนกทีโ่ฉบลงมาควาอาหารไป
โดยเร็ว, อาการที่กระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็ว เชน 
รถเฉี่ยวคน. (ปาก) ว. ลํ้ายคุ, นาํสมัย, เชน ผูหญิง
คนนี้แตงตัวเฉีย่ว. 

 คําวา “เฉี่ยว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบนิลงมาโฉบเอาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากิริยาของนกที่โฉบลงมาควาอาหารไปโดยเร็วแลว 
ยังหมายถงึอาการทีก่ระทบหรือเสียดสีไปโดยเร็ว และเปนคําวเิศษณหมายถงึล้ํายคุหรือนําสมยัอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๓๙

ชี้ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชี้,  คืออาการที่คนกาํมือเขาแลว, เหยยีดออกไว
นิ้วหนึง่สํารับบอกการงาน, หรืหนทางเปนตน. 
ชี้นิ้ว,  คือเอานิ้วชี้ๆ ของอันใดๆ ใหคนอื่นดูนั้น. 

ชี้  น. เรียกนิ้วที่ ๒ นับแตหวัแมมือวา นิว้ชี.้ ก. 
เหยยีดนิ้วชี้เปนตนตรงไปที่ใดที่หนึ่งเพื่อใหเห็นสิง่
ที่ตองการ, เหยียดตรง เชน หางชี;้ แนะนํา, บอก
ให, เชน ชี้ทาง. 

 คําวา “ชี้” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากาํมือเขาแลวเหยียดออกไวนิ้วหนึ่งสําหรับบอกการงานหรือหนทาง
เปนตน เชน ชีท้าง และเรียกนิ้วนิ้วหนึง่วานิ้วชี้ในคําวาชีน้ิ้ว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคํากริยามีความหมายวาเหยยีดนิ้วชี้เปนตนตรงไปที่ใดทีห่นึง่เพื่อใหเหน็สิ่งที่
ตองการ และเปนคํานามหมายถงึเรียกนิ้วที่ ๒ นับแตหวัแมมือวานิ้วชี ้แลว ยงัเปนคาํกริยาหมายถงึ
เหยยีดตรง และแนะนําหรือบอกใหอีกดวย 
 
ใช 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใช,  ใหกระทาํ, คือความทีบ่ังคับใหคนทาํการงาน
ตางๆ, เหมือนอยางนายบังคบับาววา, เองจงไป
ทําส่ิงนี้ส่ิงนัน้. 
ใชเงิน,  คือความที่เอาเงนิไปจําหนายซื้อส่ิงของ
ตางๆ นั้น, เพราะเหมือนอยางใชใหเงินไปซือ้เปน
ตน. 
ใชนี่,  คือการที่เอาทรัพยสินเงินทอง, ไปกลับใช
ใหเขา, เพราะเหตุเปนนี่เขานั้น. 

ใช  ก. บังคับใหทาํ เชน ใชงาน; จับจาย เชน ใช
เงิน; เอามาทาํใหเกิดประโยชน เชน ใชเรือ ใชรถ; 
ชําระ ในคําวา ใชหนี;้ ตอบแทน, ใหทดแทน, เชน 
เมื่อเขาเลี้ยงเรา เราตองเลี้ยงใชเขา. 

 คําวา “ใช” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาบงัคับใหทาํการงานตางๆ เชน ใชงาน เอาเงนิไปซือ้ในคําวาใชเงนิ 
และเอาทรพัยสินเงนิทองไปใหเจาหนี้ในคาํวาใชหนี้ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายวาบังคับใหทาํ จับจาย และชาํระแลว ยังหมายถงึเอามาทําใหเกิดประโยชน 
และตอบแทนหรือใหทดแทนอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๐

ชําระ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชําระ,  คือการที่กระทาํใหผอง, ทําใหบริสุทธ, ทาํ
ใหหมดมลทนิ, เหมือนอยางคนลางถวยแกวให 
สอาจเปนตน. 
ชําระความ,  คือการพิจารณาวาความใหคนผู 
เปนโจทแลจําเลยทัง้สองฝายนัน้. 

ชําระ  ก. ชะลางใหสะอาด เชน ชาํระรางกาย; 
สะสาง, ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน, เชน ชําระ
พระไตรปฎก ชําระพจนานกุรม; พิจารณาตัดสิน 
เชน ชาํระความ; ใชในคําวา ชําระหนี้. 

 คําวา “ชําระ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําใหสะอาด บริสุทธิ์ หรือหมดมลทนิ เชน ชาํระลาง และพิจารณา
วาความในคาํวาชาํระความ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาชะลางใหสะอาด และพิจารณาตัดสินแลว ยงัหมายถึงสะสางหรือปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 
และใชในคําวาชําระหนี้อีกดวย 
 
ชะตา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชะตา,  คือลักษณะที่บงัเกิดสําแดงเหตุดีแลชั่ว, 
เหมือนเขาพูดกันวา, ชะตาดี, ชะตาชั่วนั้น. 

ชะตา  น. ลักษณะหรืออัธยาศัยบางอยางที่ทาํให
รูสึกชอบหรือไมชอบในทนัททีันใด เชน ถูกชะตา
กัน ไมถูกชะตากัน, ลักษณะที่บังเกิดสําแดงเหตุดี
และราย เชน ชะตาด ีชะตาราย; แบบรูปราศีที่
บอกดาวพระเคราะหเดนิถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิด
ของคนหรือเวลาสรางสิง่สําคัญ เชน บานเมือง
เปนตน ทีโ่หรคํานวณไว โดยแบงเปน ๑๒ ราศี 
เรียกวา ดวงชะตา หรือ ดวง, ชาตา ก็วา. 

 คําวา “ชะตา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลักษณะที่บงัเกิดสําแดงเหตุดีและชัว่เพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาลักษณะที่บังเกิดสําแดงเหตุดี
และรายแลว ยังหมายถงึลกัษณะหรืออัธยาศัยบางอยางทีท่ําใหรูสึกชอบหรือไมชอบในทนัททีนัใด และ
แบบรูปราศีที่บอกดาวพระเคราะหเดนิถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคนหรือเวลาสรางสิ่งสําคัญทีโ่หร
คํานวณไว โดยแบงเปน ๑๒ ราศี เรียกวาดวงชะตาหรือดวงอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๑

ชางพัง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ชางพังค,  เปนช่ือชางตัวเมยีนัน้, เหมือนอยาง
ชางพังคทั้งปวงนัน้. 

ชางพัง  น. ชางตัวเมีย; ชื่อหนึง่ของดาวฤกษ
สวาดิ ม ี๕ ดวง, ดาวงูเหลือม ดาวสวาต ีหรือ ดาว
สวัสดิ ก็เรียก. 

 คําวา “ชางพงัค” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ชางพงั” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชางตวัเมียเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชางตัว
เมียแลว ยังหมายถงึชื่อหนึง่ของดาวฤกษสวาดิอีกดวย 
 
ชางพลาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชางพลาย,  เปนชื่อชางตัวผูทั้งปวงนั้น, เหมือน
อยางพระบรมไกรษรเปนตน. 

ชางพลาย  น. ชางตัวผู; ชื่อดาวฤกษบุรพาษาฒ. 

 คําวา “ชางพลาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชางตวัผูเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาชางตัวผูแลว ยังหมายถงึชือ่ดาวฤกษบุรพาษาฒอีกดวย 
 
ชุด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชุด,  เปนชื่อเครื่องสํารับดักปลา, ทาํดวยหวาย
เปนตาหางๆ. 

ชุด ๑  น. เครื่องดักปลาชนดิหนึง่ ถกัดวยหวาย
หรือเถาวัลยเปนตา; ส่ิงที่ถกัดวยหวายหรือ
เถาวัลยเปนตาหางๆ รูปคลายกระช ุสําหรับใสหมู
เปน. 

 คําวา “ชุด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องสําหรับดักปลา ทําดวยหวายเปนตาหางๆ เพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเครื่องดักปลาชนิด
หนึง่ ถักดวยหวายหรือเถาวลัยเปนตาแลว ยังหมายถงึสิง่ทีถ่ักดวยหวายหรือเถาวัลยเปนตาหางๆ รูป
คลายกระช ุสําหรับใสหมูเปนอีกดวย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๒

เชิด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เชิด,  คือการที่ยกชูข้ึนนัน้, เหมือนอยางคนเชิด
หนงั, เชิดหุนเปนตนนั้น. 

เชิด  ก. ยื่นหรอืยกขึ้นจนเหน็เดน เชน เชดิหนา 
เชิดอก; โดยปริยายหมายความวา ถูกใชใหออก
หนาแทน ในคําวา ถกูเชิด. ว. ทีย่ื่นหรือยกขึ้นจน
เห็นเดน เชน ปากเชิด จมูกเชิด หนาเชิด. น. ชื่อ
เพลงไทยประเภทหนึ่งใชบรรเลงในการแสดงกิริยา
ไปมาอยางรวดเร็วหรือการเดินทางระยะไกล 
เรียกวา เพลงเชิด เชน เชิดกลอง เชิดฉิง่ เชดิฉาน 
เชิดนอก; ทาโขนทาหนึ่ง. 

 คําวา “เชิด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวายกชูข้ึนเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวายื่นหรือยกขึน้จนเหน็เดนแลว ยงัหมายถงึถูกใชใหออกหนา
แทนในคาํวาถกูเชิด และเปนคําวิเศษณหมายถงึทีย่ื่นหรอืยกขึ้นจนเหน็เดน นอกจากนี้ยงัเปนคํานาม
หมายถงึชื่อเพลงไทยประเภทหนึ่งใชบรรเลงในการแสดงกิริยาไปมาอยางรวดเร็วหรอืการเดินทาง
ระยะไกลเรียกวาเพลงเชิด และทาโขนทาหนึ่งอีกดวย 
 
เชื่อม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เชื่อม,  อนึง่คือทําน้ําตานทรายใหละลายนั้น. 
เชื่อมน้ําตาน,  คือการที่เอาน้ําตานทรายละลาย
น้ําตั้งไฟใหรอนเปนน้าํไส, เหมือนอยางน้าํวุนเปน
ตน. 

เชื่อม ๑  ก. ทาํของหวานอยางหนึง่ โดยเอา
น้ําตาลใสน้ําตัง้ไฟเคี่ยวใหละลาย แลวใสส่ิงที่
ตองการเคี่ยวจนไดที่ เชน เชื่อมกลวย, เคี่ยว
น้ําตาลใหใสเพื่อประสมกับส่ิงอื่น เชน วุน
น้ําเชื่อม. ว. เรียกน้าํหวานที่เอาน้าํตาลเคี่ยวใหใส
เพื่อใชประสมหรือเคี่ยวกบัส่ิงอื่นวา น้าํเชื่อม; ใช
ประกอบคํา หวาน หมายความวา หวานมาก เชน 
ตาหวานเชื่อม. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๓

 คําวา “เชื่อม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทําน้ําตาลทรายใหละลาย หรือเอาน้ําตาลทรายใสน้ําต้ังไฟให
ละลายเปนน้ําใสในคําวาเชื่อมน้ําตาลเพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทาํของหวานอยางหนึง่ โดยเอาน้าํตาลใสน้าํตั้งไฟเคี่ยวใหละลาย 
แลวใสส่ิงที่ตองการเคี่ยวจนไดที่ หรือเคี่ยวน้ําตาลใหใสเพื่อประสมกับส่ิงอื่นแลว ยงัเปนคําวเิศษณ
หมายถงึเรียกน้ําหวานที่เอาน้ําตาลเคี่ยวใหใสเพื่อใชประสมหรือเคี่ยวกับส่ิงอืน่วาน้าํเชื่อม และใช
ประกอบคํา หวาน หมายความวาหวานมากอีกดวย 
 
เชา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชาว,  เปนชื่อธรรมเนียมเอาสิ่งของเขาไปใชสอย
แลว, กลบัเอามาสงเจาของ, แลวตองใหคาชาว
เขาตามสัญานั้น. 

เชา  ก. เขาใชทรัพยสิน เชน บาน ที่ดนิ รถยนต
ของผูอ่ืนชั่วคราว โดยใหคาเชา; ซื้อวัตถทุีถ่ือวา
ขลังหรือศักดิสิ์ทธิ์ เชน เชาพระพทุธรูป. 

 คําวา “ชาว” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “เชา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาสิ่งของของผูอ่ืนไปใชแลว
เอามาสงคืน โดยใหคาเชาตามสัญญาเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเขาใชทรัพยสินของผูอ่ืนชัว่คราว โดยใหคาเชาแลว ยงัหมายถึงซื้อ
วัตถุทีถ่ือวาขลังหรือศักดิ์สิทธิ์อีกดวย 
 
เชา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชาว,  เปนชื่อเพลาที่อาทิตยพึ่งขึ้นมา, เหมอืน
อยางเพลาโมงหนึ่ง, สองโมงชาวเปนตนนัน้. 

เชา ๑  น. เวลาระหวางรุงสวางกับสาย, เวลา
ตั้งแตรุงสวางถึงเที่ยง. ว. ทีอ่ยูในชวงเวลาตั้งแตรุง
สวางถึงเทีย่ง เชน รอบเชา ผลัดเชา; เร็วกวาเวลา
ที่กําหนดในระหวางรุงสวางกับสาย เชน มาแตเชา
; โดยปริยายหมายความวา กอนเวลาที่กาํหนด. 

 คําวา “ชาว” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “เชา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเวลาที่พระอาทิตยเพิ่งขึน้เพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเวลา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๔

ระหวางรุงสวางกับสายหรือเวลาตั้งแตรุงสวางถึงเทีย่งแลว ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึที่อยูในชวงเวลา
ตั้งแตรุงสวางถึงเที่ยง เร็วกวาเวลาทีก่ําหนดในระหวางรุงสวางกับสาย และกอนเวลาที่กําหนดอีกดวย 
 
ชวย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ชวย,  สงเคราะห, คือการที่รับธุระแหงผูอ่ืน, 
เหมือนอยางคนตองไภยไดทกุข, เอาเปนธุระ
สงเคราะห, ใหพนทกุขเปนตนนัน้. 

ชวย  ก. สงเสริมเพื่อใหสําเร็จประโยชน; ปองกัน 
เชน ชวยไมได. 

 คําวา “ชวย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสงเคราะหใหพนทุกขเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสงเสริมเพื่อใหสําเร็จประโยชนแลว ยังหมายถงึ
ปองกนัอีกดวย 
 
ซ่ือ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซ่ือ,  ตรง, สัจ, จริง, ธรรม, คืออาการแหงสิง่ของ
ทั้งปวงที่ไมคดฤาตรงนั้น, เหมือนอยางเขาพูดถึง
คนตรงนัน้วา, คนซื่อเปนตน. 

ซ่ือ, ซ่ือๆ  ว. ตรง เชน คนซือ่, ไมมีเลหเหลี่ยม 
เชน พูดซื่อๆ, ไมคดโกง เชน หนาซื่อ; นิ่งเฉยอยูไม
กระดุกกระดิกเหมือนสิ่งไมมชีีวิต เชน แข็งซื่อ, ทื่อ 
ก็วา. 

 คําวา “ซื่อ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตรงหรอืไมคดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตรง ไมมีเลหเหลีย่ม หรือไมคดโกงแลว ยังหมายถงึ
นิ่งเฉยอยูไมกระดุกกระดิกเหมือนสิง่ไมมชีีวิตอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
ซอกแซก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๕

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซอกแซก,  คอือาการที่หนทางเล็กๆ ซบัซอน, 
แยกยายกนัไปหลายแหงหลายตําบลเปนตน. 

ซอกแซก  ก. ดั้นดนไปทกุซอกทุกมุมทัง้ๆ ที่ไม
นาจะไป เชน ซอกแซกไป, เสาะคนขึน้มาถามแม
ในเรื่องที่ไมนาถาม เชน ซอกแซกถาม. ว. ทุกแง
ทุกมุม เชน ถามซอกแซก, เสาะหาสรรหามากิน 
เชน กินซอกแซก, เปนซอกเปนตรอกมาก เชน 
ทางซอกแซก. 

 คําวา “ซอกแซก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหนทางเล็กๆ ซับซอนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเปนซอกเปนตรอกมากแลว ยังหมายถงึทกุแง
ทุกมุม หรือเสาะหาสรรหามากิน และเปนคํากริยาหมายถึงดั้นดนไปทกุซอกทกุมุมทัง้ๆ ที่ไมนาจะไป
หรือเสาะคนขึ้นมาถามแมในเรื่องที่ไมนาถามอีกดวย 
 
ซัง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซัง,  เปนช่ือตนเขาที่เขาเกี่ยวแลวนัน้. อนึง่สิ่งของ
ที่เปนเสนๆ หุมยวงขนนุเปนตนนัน้. 

ซัง  น. ตอขาวที่เกีย่วรวงแลว; ส่ิงที่เปนเสนๆ หุม
ยวงขนุน; ฝกขาวโพดที่เอาเมล็ดออกหมดแลว; 
ตาที่อยูตามมมุของกระดานดวด. 

 คําวา “ซัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตนขาวที่เกีย่วแลว และส่ิงของที่เปนเสนๆ หุมยวงขนนุ สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตอขาวทีเ่กี่ยวรวงแลว และส่ิง
ที่เปนเสนๆ หุมยวงขนนุแลว ยงัหมายถึงฝกขาวโพดที่เอาเมล็ดออกหมดแลว และตาที่อยูตามมุมของ
กระดานดวดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
ซัด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๖

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซัด,  สาด, คืออาการที่เอาสิง่ของเหวี่ยงปรายไป. 
อนึ่งอายผูรายเขาจับไปไตถามจะเอาพวกเพื่อน, 
มันใหการบอกตอๆ ไปนั้น. 

ซัด ๒  ก. สาดโดยแรง เชน ซัดทราย ซัดปูน, 
เหวีย่งไปโดยแรง เชน ซัดหอก, ทอด เชน ซดั
ลูกบาศก ซัดเชือกบาศ, อาการที่คลืน่เหวีย่งตัวไป
มาโดยแรง เชน คลื่นซัดฝง, ปายความผิดไปถึงคน
อ่ืน เชน นายดาํซัดนายขาว, รําทิ้งแขนออกไป
ขางหนา เชน ซัดแขน; เบน เชน พระอาทิตยซัดใต
ซัดเหนือ; คําคอนวาหมายความวา หม เชนวา ซัด
แพรสี. 

 คําวา “ซัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่เอาสิง่ของเหวี่ยงปรายหรือสาดไป หรือผูรายที่ใหการบอก
ตัวผูที่กระทําผิดรวมกับตนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายวาสาดโดยแรง เหวีย่งไปโดยแรง ทอด อาการที่คลื่นเหวี่ยงตัวไปมาโดยแรง 
ปายความผิดไปถึงคนอืน่ หรือรําทิ้งแขนออกไปขางหนาแลว ยงัหมายถงึเบน และคําคอนวา
หมายความวาหมอีกดวย 
 
ซับ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซับ,  ชุบ, เปนชื่อการที่เอาส่ิงของมีผาเปนตน, 
แตมชุบเหื่อฤาน้ําใหแหงนัน้, เหมือนอยางผาซับ
เหื่อเปนตน. 

ซับ  ก. เอาของเชนผาหรือกระดาษทาบลงทีน่้ํา
หรือส่ิงทีม่ีลักษณะคลายคลงึเชนนัน้เพื่อใหแหง; 
น. รองในในการฝงเพชรหรือพลอยในกระเปาะ
แหวน; เรียกกระดาษที่ใชซับหมึกใหแหงวา 
กระดาษซับ; เรียกทีท่ี่มนี้ําซมึซาบอยูภายใตวา ที่
น้ําซับ. 

 คําวา “ซับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาสิ่งของมีผาเปนตนแตมชุบเหงื่อหรือน้ําใหแหงเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเอาของเชนผาหรือ
กระดาษทาบลงทีน่้ําหรือส่ิงที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้เพื่อใหแหงแลว ยงัเปนคํานามหมายถงึรองใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๗

ในการฝงเพชรหรือพลอยในกระเปาะแหวน เรียกกระดาษที่ใชซับหมึกใหแหงวากระดาษซับ และเรียกที่
ที่มีน้าํซึมซาบอยูภายใตวาทีน่้ําซับอีกดวย 
 
ซอย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซอย,  เปนช่ือการที่เอามีดหัน่สิ่งของทัง้ปวง
ทําเปนชิน้เล็กๆ นั้น, เหมือนอยางคนซอยขิงเปน
ตน. 

ซอย  ก. ทําถี่ๆ  เชน ซอยเทา, สับถี่ๆ เชน ซอย
มะมวง, หั่นถี่ๆ  เชน ซอยหอม; ผาหรือตัดใหเปน
สวนเลก็ๆ เชน ซอยไมระแนง. ว. เรียกทางยอย
หรือทางแยกจากทางใหญ เชน ถนนซอย คลอง
ซอย. น. ถนนหรือทางยอยทีแ่ยกจากทางใหญ 
เชน ซอยลาดพราว ๑; ลักษณนามเรยีกถนนหรือ
ทางที่แยกจากถนนใหญ เชน ถนนสายนีม้หีลาย
ซอย. 

 คําวา “ซอย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหั่นสิง่ของเปนชิน้เลก็ๆ เพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาทําถี่ๆ สับถี่ๆ หรือหัน่ถี่ๆ แลว ยังหมายถงึ
ผาหรือตัดใหเปนสวนเล็กๆ เปนคําวเิศษณหมายถงึเรียกทางยอยหรือทางแยกจากทางใหญ เปน
คํานามหมายถึงถนนหรือทางยอยที่แยกจากทางใหญ และลักษณนามเรียกถนนหรอืทางที่แยกจาก
ถนนใหญอีกดวย 
 
หญาแพรก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หญาแพรก,  หญาอยางหนึง่, ตนเล็กๆ ใบเปน
ฝอยศีเขียวงาม, เขามักใชในการโกนจุก. 

หญาแพรก  น. ชื่อหญาชนดิ Cynodon 
dactylon (L.) Pers. ในวงศ Gramineae ใชในพิธี
ไหวครูและใชทํายาได; (สํา) สามัญชน ในความ
วา ชางสารชนกัน หญาแพรกก็แหลกลาญ. 

 คําวา “หญาแพรก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหญาอยางหนึ่ง มักใชในการโกนจกุเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาชื่อหญาชนิดหนึ่ง ใชในพิธี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๘

ไหวครูและใชทํายาไดแลว ยังหมายถงึสามัญชน ในความวาชางสารชนกนั หญาแพรกก็แหลกลาญอีก
ดวย 
 
ดง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ดง,  ไพร, ปา, คือปาใหญทีม่ีตนไมสูงๆ หลายชัน้, 
มีน้ําคงตกมาก, เหมือนอยางดงพญาไฟ. 

ดง ๑  น. ปาทีม่ีตนไมใหญข้ึนหนาแนน เชน ข้ึน
เปนดง, ที่ซึ่งมตีนไมอยางใดอยางหนึ่งขึ้น
หนาแนน เชน ดงกลวย, โดยปริยายเรียกสถานทีท่ี่
มีคนหรือสัตวเปนตนประเภทเดียวกันรวมอยู
ดวยกนัมากๆ เชน ดงผูราย ดงเสือ. 

 คําวา “ดง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปาใหญที่มีตนไมสูงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาปาที่มีตนไมใหญข้ึนหนาแนนแลว ยงัหมายถงึที่
ซึ่งมีตนไมอยางใดอยางหนึ่งขึ้นหนาแนน และเรียกสถานที่ที่มีคนหรือสัตวเปนตนประเภทเดียวกัน
รวมอยูดวยกนัมากๆ อีกดวย 
 
เดช 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เดช,  เปนชื่อฤทธิฤ์าอานุภาพนั้น, เหมือนอยาง
เขาพูดกนัวา, มีฤทธิ์มีเดชมากหนัก. 

เดช, เดชะ  (แบบ) น. อํานาจ; ความรอน, ไฟ. 
(ป. เตช; ส. เตชสฺ). 

 คําวา “เดช” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาฤทธิห์รืออานุภาพเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาอํานาจแลว ยงัหมายถงึความรอนหรือไฟอีกดวย 
 
โดน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โดน,  ชนกัน, กะแทก, ปะทะ, กะทัง่, เปนชื่อ
อาการของที่มากระทบกระแทกกนัเขานัน้, เหมือน
อยางเรือไปกบัเรือมาชนกัน. 

โดน ๑  ก. กระทบกระทัง่, กระทบกระแทก, 
สัมผัสถูกตอง; ถูก เชน โดนตี. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๔๙

 คําวา “โดน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชน กระแทก ปะทะ หรือกระทัง่เพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากระทบกระทั่ง กระทบ
กระแทก หรือสัมผัสถูกตองแลว ยงัหมายถึงถกู เชน โดนตีอีกดวย 
 
ตาบอด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตาบอด,  เปนชื่อตาที่เสียแลวดูส่ิงใดไมเหน, 
เหมือนอยางคนตาปะทุแตกออกมา. 

ตาบอด  น. ตามืด, ตามองไมเหน็, โดยปรยิาย
หมายถงึหลงผิดไปชั่วคราว ไมรูวาอะไรผดิอะไร
ถูก เชน เพราะความรักเลยทําใหเขาตาบอดไปชั่ว
ระยะหนึ่ง. 

 คําวา “ตาบอด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตาที่ดส่ิูงใดไมเหน็เพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตามืดหรือตามองไมเหน็แลว ยงัหมายถึงหลงผิดไป
ชั่วคราว ไมรูวาอะไรผิดอะไรถูกอีกดวย 
 
ตาลปตร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตาละปด,  เปนช่ือพัดอยางหนึง่ทาํดวยใบลาน, 
เหมือนอยางตาละปดปงสกนุเปนตนทีพ่วก
พระสงฆถือ. 

ตาลปตร  น. พัดใบตาล มีดามยาว สําหรับพระ
ใชในพิธกีรรม เชน ในเวลาใหศีล ตอมาอนุโลม
เรียกพัดที่ทาํดวยผาหรือไหมซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงเชนนั้นวา ตาลปตร ดวย, ตาลิปตร ก็
วา. 

 คําวา “ตาละปด” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “ตาลปตร” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพัดทาํดวยใบลาน สําหรับ
พระสงฆใชถือเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาพัดใบตาล มดีามยาว สําหรับพระใชในพธิีกรรมแลว ยงัหมายถงึพัดทีท่ําดวยผาหรือไหม
ซึ่งมีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้อีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๐

ตาเหลือก 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตาเหลือก,  เปนชื่อตาที่ชอนกัลบข้ึนไป, เหมือน
อยางคนเมื่อใกลตายชกัตากัลบเปนตนนัน้. 

ตาเหลือก ๑  น. ตาที่เบิกกวาง, ตาทีก่ลอกขึ้น, 
ตาที่ตาดาํอยูขางบน. ว. อาการรีบรอนลนลาน, 
ตื่นกลัว, ตาลตีาเหลือก กว็า. 

 คําวา “ตาเหลอืก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตาที่ชอนกลับข้ึนไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาตาทีเ่บิกกวาง ตาที่กลอกขึ้น หรือตาที่ตาดําอยู
ขางบนแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนคําวิเศษณหมายถึงอาการรีบรอนลนลานหรือต่ืนกลัวอีกดวย 
 
เตา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เตา,  เปนช่ือไมอยางหนึ่ง, แบนเปนเหลีย่ม
สําหรับใสรูปลายเสารับเชิงกลอนเปนตน. 

เตา ๑  น. เครื่องบนของเรือนสําหรับสอดที่ชอง
ปลายเสารับเชิงกลอน, ถาอยูตามเสาที่ไมใชมุม 
เรียก เตาราย, ถาอยูที่เสามุมรับเชิงชายทัง้ ๒ ขาง 
เรียก เตารุม; (ราชา) หมอใสน้ํา เรียกวา พระเตา 
ษิโณทก; นม; น้ําเตา; เรียกภาชนะที่มีรูปคลาย
น้ําเตา เชน เตาปูน เตาน้ํา; ลักษณนามเรยีกนม
หรือพูลูกตาล เชน นมเตาหนึ่ง ตาล ๒ เตา; เรียก
ส่ิงอื่นที่มีลักษณะฐานนนูขึ้นอยางเตานม. 

 คําวา “เตา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมแบนเปนเหลี่ยมสาํหรับใสรูปลายเสารับเชิงกลอนเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครือ่ง
บนของเรือนสาํหรับสอดที่ชองปลายเสารบัเชิงกลอนแลว ยงัหมายถึงหมอใสน้าํเปนคําราชาศัพท
เรียกวาพระเตาษิโณทก นม น้ําเตา เรียกภาชนะที่มีรูปคลายน้าํเตา ลักษณนามเรียกนมหรือพูลูกตาล 
และเรียกสิ่งอืน่ที่มีลักษณะฐานนูนขึน้อยางเตานมอกีดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๑

ตึง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตึง,  เครง, คืออาการที่ไมยอยอนนั้น, เชนคนขึง
เชือกชักเหนีย่วใหเครง. 

ตึง ๑  ว. ไมหยอน เชน เชือกตึง เสนตึง, คอนขาง
คับ เชน เสื้อแขนตึง; มีอาการออกจะโกรธๆ เชน 
หมูนี้ดูตงึไป. 

 คําวา “ตึง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมยอหยอนเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมหยอนหรือคอนขางคับแลว ยังหมายถงึมอีาการ
ออกจะโกรธๆ อีกดวย 
 
ตึงตัง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตึงตัง,  เปนเสยีงอยางหนึง่, เชนเสียงพวกเด็กวิ่ง
เลนในหองนัน้. 

ตึงตัง  ว. เสียงอยางของหนกัๆ ตกลงบนพืน้
กระดานหลายๆ คร้ัง; โดยปริยายหมายถงึมี
กิริยามารยาทซุมซามไมเรียบรอย เชน ทะลึ่งตึง
ตัง. 

 คําวา “ตึงตัง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเสยีงอยางพวกเด็กวิง่เลนในหองเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเสียงอยางของหนกัๆ ตกลง
บนพืน้กระดานหลายๆ คร้ังแลว ยงัหมายถึงมกีิริยามารยาทซุมซามไมเรียบรอยอีกดวย 
 
ตบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตบ,  ต,ี คือการที่แบมือตบเขาที่ปากที่หนานั้น, 
เชนพวกตระลาการตบผูรายดวยเกือกฤากะลา
เปนตน. 

ตบ ๒  ก. เอาฝามือหรือของแบนๆ เปนตนตีอยาง
แรง เชน ตบหนา ตบลูกเทนนิส, เอาฝามือแตะ
เบาๆ ดวยความเอ็นดู เชน ตบหัวเด็ก. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๒

 คําวา “ตบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแบมือแลวตีเขาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอาฝามือหรือของแบนๆ เปนตนตีอยางแรงแลว ยงั
หมายถงึเอาฝามือแตะเบาๆ ดวยความเอน็ดูอีกดวย 
 
แตม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แตม,  จุด, คอืการที่คนแตะกดลง, ฤาตากระดาน
หมากรุกนัน้, เชนแตมทอง, ฤาเดิรแตมหมากรุก. 

แตม  ก. เอาสีหรือส่ิงใดสิ่งหนึง่แตะๆ ใหเปนจุด 
เชน แตมสี แตมยา; ปลูก (เฉพาะตนยา). น. รอย
หรือจุดที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพืน้; 
คะแนน เชน สอบไดกี่แตม; ตาที่เดินอยางตา
หมากรุก; ชั้นเชิง เชน เขาเดนิแตมสูง. 

 คําวา “แตม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแตะกดลงใหเปนจุด และเดินตาหมากรุก สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํกริยามีความหมายวาเอาสหีรือส่ิงใดสิ่งหนึ่งแตะๆ ใหเปนจุด 
และเปนคํานามมีความหมายวาตาที่เดนิอยางตาหมากรกุแลว ยงัมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนคํากริยา
หมายถงึปลูก ใชเฉพาะตนยา และเปนคํานามหมายถงึรอยหรือจุดที่มลัีกษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพื้น 
คะแนน และชัน้เชิงอกีดวย 
 
ตอม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตอม,  เปนเสยีงอยางหนึง่มนัดังอยางนัน้, เชน
สัตวเล็กๆ เดิรที่น้าํตื้นตืน้. 

ตอม  ว. เสยีงอยางของหนักขนาดเล็กตกลงไปใน
น้ํา, โดยปริยายหมายความวา เงียบไป (ใชแก
กริยาหาย วา หายตอม). 

 คําวา “ตอม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเสยีงอยางสัตวเล็กๆ เดินทีน่้ําตืน้ๆ เพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเสียงอยางของหนกัขนาดเล็ก
ตกลงไปในน้ําแลว ยงัหมายถึงเงียบไป ใชแกกริยาหายวาหายตอมอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๓

ตาย 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ตาย,  ส้ินชีวิตร, ถงึแกกรรม, เปนชื่อส้ินชวีติรนั้น, 
เชนคนแลสัตวทั้งปวงที่ไมหายใจ. 

ตาย ๑  ก. ส้ินใจ, ส้ินชวีิต, ไมเปนอยูตอไป, ส้ิน
สภาพของการมีชีวิต, เชน สภาวะสมองตาย; 
เคลื่อนไหวไมได เชน มือตาย ตีนตาย; ไมเดิน
เพราะเครื่องเสียหรือหยุดเปนตน เชน รถยนตตาย 
นาฬิกาตาย; ยืนแตมอยูอยางเดียว เชน ลูกเตา
ตายหก; ลักษณะที่ประตูในการเลนการพนันบาง
ประเภท เชน โป ถั่ว ไมออกเลย หรือนานๆ จึงจะ
ออกสักครั้งหนึ่ง; ผิดตามทีก่ติกากาํหนดไวในการ
เลนกฬีาหรือการละเลนบางชนิด. 

 คําวา “ตาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิน้ชีวติเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสิ้นใจ ส้ินชวีติ ไมเปนอยูตอไป หรือส้ินสภาพของการมชีีวิต
แลว ยงัหมายถึงเคลื่อนไหวไมได ไมเดินเพราะเครื่องเสยีหรือหยุดเปนตน ยืนแตมอยูอยางเดียว 
ลักษณะทีป่ระตูในการเลนการพนนับางประเภท และผิดตามทีก่ติกากาํหนดไวในการเลนกีฬาหรือ
การละเลนบางชนิดอีกดวย 
 
ตรวจ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตรวด,  กรวด, คือการที่นับสอบสวนดูใหถูกตอง
ครบตามจํานวนนั้น, เชนนายกรวดคุก. 

ตรวจ  ก. พิจารณาดูความเรียบรอย เชน ตรวจ
พล ตรวจราชการ, พิจารณาดูวาถูกหรือผิด ดีหรือ
ราย เปนตน เชน ตรวจบัญชี ตรวจแบบฝกหัด 
ตรวจดวงชะตา, พิจารณาหาสมุฏฐาน เชน ตรวจ
โรค, สํารวจ เชน ตรวจพื้นที.่ น. ชื่อเรือชนดิหนึง่. 

 คําวา “ตรวด” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ตรวจ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวานับสอบสวนดูใหถกูตองเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๔

พิจารณาดูความเรียบรอย พิจารณาดวูาถูกหรือผิด ดหีรือราย เปนตน พิจารณาหาสมุฏฐาน หรือ
สํารวจแลว ยังมีความหมายเพิ่มข้ึนเปนคํานามหมายถงึชื่อเรือชนิดหนึง่อีกดวย 
 
ตรํา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ตรัม,  ตาก, คอืการที่ตากไวนั้น, เชนคนทีท่ําการ
ตากแดดตรัมฝนตากน้ําคาง. 

ตรํา  ว. ปลอยทิง้ตากแดดตากฝนไวนานๆ เชน 
ตัดไมทิ้งตรําแดดตรําฝนไว, สูทนลาํบาก เชน 
ทํางานตรําแดดตรําฝน ตรํางาน, กรํา ก็วา. 

 คําวา “ตรัม” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ตรํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตากไวเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาปลอยทิง้ตากแดดตากฝน
ไวนานๆ แลว ยังหมายถงึสูทนลาํบากอีกดวย 
 
โถ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โถ,  คือเครื่องภาชนะอยางหนึง่ทาํดวยดิน, เขียน
เปนลายตางๆ มีฝาปด, มาแตเมืองจีน. 

โถ ๑  น. ภาชนะโดยมากทาํดวยดินเผาหรอื
กระเบื้องเคลือบ ปากกวาง มีฝาปด, เรียกสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน โกศโถ. 

 คําวา “โถ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาภาชนะทําดวยดิน เขยีนลาย มีฝาปดเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาภาชนะโดยมากทําดวยดินเผา
หรือกระเบื้องเคลือบ ปากกวาง มีฝาปดแลว ยงัหมายถึงเรียกสิ่งที่มีลักษณะคลายคลงึเชนนัน้ เชน โกศ
โถอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๕

เถา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เถา,  เครือ, เชือกเขา, เถาวนั, เปนชื่อส่ิงของทัง้
ปวงที่เปนเครือนั้น. 

เถา  น. เครือไม, ลําตนของไมเลื้อย; ภาชนะที่จัด
เขาเปนชุดเดียวกันอยางปนโต, ภาชนะหรือ
ส่ิงของในจาํพวกเดียวกนัที่ใหญ รอง และเล็ก 
เรียงไปตามลาํดับอยางตะลุมมุกหรือหมอ, 
ลักษณนามเรยีกภาชนะที่จดัเขาเปนชุดเดยีวกนั 
เชน ปนโตเถาหนึง่ ปนโต ๒ เถา หรือเรียกภาชนะ
หรือส่ิงของในจําพวกเดียวกนัที่ใหญ รอง และเล็ก 
เรียงไปตามลาํดับ เชน ตะลุมมุกเถาหนึง่ หมอ ๒ 
เถา; เพลงมโหรีปพาทยซึ่งเปนเพลงเดียวกนั แตมี
อัตราลดหลั่นกันลงไปเปนลาํดับไมต่ํากวา ๓ ข้ัน 
และบรรเลงติดตอกันไปไมขาดระยะจนจบ 
เรียกวา เพลงเถา เชน เพลงแขกมอญเถา เพลง
ราตรีประดับดาวเถา. 

 คําวา “เถา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครือไมเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเครือไมหรือลําตนของไมเลื้อยแลว ยงัหมายถงึภาชนะที่จัด
เขาเปนชุดเดียวกันอยางปนโตหรือภาชนะหรือส่ิงของในจําพวกเดียวกนัที่ใหญ รอง และเล็ก เรียงไป
ตามลําดับอยางตะลุมมุกหรือหมอ และลักษณนามเรียกภาชนะที่จัดเขาเปนชุดเดียวกันหรือเรียก
ภาชนะหรือส่ิงของในจําพวกเดียวกนัที่ใหญ รอง และเลก็ เรียงไปตามลําดับ นอกจากนี้ยงัหมายถงึ
เพลงมโหรีปพาทยซึ่งเปนเพลงเดียวกัน แตมีอัตราลดหลั่นกนัลงไปเปนลําดับไมต่ํากวา ๓ ข้ัน และ
บรรเลงติดตอกันไปไมขาดระยะจนจบ เรียกวาเพลงเถาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๖

ถนัด 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ถนัด,  สนัด, เหนชัด, คือส่ิงของทั้งปวงที่จบัตอง
ไดมั่นคงฤาแลเหนปรากฎชัดนั้นเชนของเตบิ. 

ถนัด  ก. สันทดั, ชํานาญ, เชน ถนัดแตงกลอน. ว. 
สะดวก เชน เดินไมถนัด; ชัด, แมนยํา, เชน เห็นไม
ถนัด; เชน, ราวกับ, เชน ถนดัดั่งภูผาหลวง ทุมแท. 
(ตะเลงพาย), สนัด กว็า. 

 คําวา “ถนัด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจับไดอยางมั่นคง และเหน็ชัด สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสะดวก และชัดหรือแมนยาํแลว ยังหมายถึงเชนหรือราวกับ 
และเปนคํากริยาหมายถึงสนัทัดหรือชํานาญอีกดวย 
 
ถึง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ถึง,  กะทั่ง, ลุแลว, เปนช่ือกะทั่งที่ตนปราถนานัน้, 
เชนคนเดนิทางบกทางเรือถงึนัน่ถงึนี.่ 

ถึง  ก. บรรลุจดุหมาย เชน เมื่อไรจะถึง; รับนับถือ, 
ยึดถือ, เชน ถงึพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ 
เปนทีพ่ึง่ที่ระลกึ; โดยปริยายหมายความวา เทา
ทัน, ทัดเทยีม, เชน เขาถึงกนั มีความรูไมถึง ฝมือ
ไมถึง. ว. มากพอ เชน ถึงเกลือ ถึงน้ําตาล ถึง
เครื่อง. บ. สู, กระทัง่, ยัง, เชน ไปถงึบาน; 
จนกระทั่ง เชน ถึงน้ําตาตก ถงึลุกไมข้ึน, ถึงแก 
ถึงกับ ถงึกะ ก็วา; ใชเปนคําจาหนาในจดหมาย
ระบุตัวผูรับ. สัน. แม เชน ถึงเขาจะเปนเด็ก เขาก็มี
ความคิด; (ปาก) จึง เชน ทําอยางนี้ถงึจะด.ี 

 คําวา “ถึง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระทัง่เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสู กระทั่ง หรือยังแลว ยังหมายถงึจนกระทั่ง และใชเปนคําจา
หนาในจดหมายระบุตัวผูรับ เปนคาํกริยาหมายถงึบรรลุจุดหมาย รับนบัถือหรือยึดถอื และเทาทนัหรือ
ทัดเทยีม เปนคําวิเศษณหมายถงึมากพอ เปนคําสนัธานหมายถงึแม และจึงอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๗

ถุง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ถุง,  เปนชื่อส่ิงของทีเ่ย็บดวยดายบาง, ไหมบาง, 
ผาบาง, รูปเหมือนกะบอก, สํารับใสเบี้ย, ใสเงิน. 
ถุงตีน,  เปนชือ่ถุงที่สํารับใสตีน, เชนถุงตนีพวก
อังกฤษ. 
ถุงมือ,  คือถงุที่สํารับใสมือนั้น. 

ถุง  น. เครื่องใชสําหรับใสส่ิงของ ทาํดวยผาหรือ
กระดาษเปนตน กนปด ปากเปด บางชนิดที่ปากมี
หูรูดหรือหหูิ้ว, เรียกเครื่องใชสําหรับสวมมอืสวม
เทา มีลักษณะยืดหรือหดไดวา ถุงมือ ถงุเทา, โดย
ปริยายใชเรียกสิ่งที่คลายคลึงเชนนัน้ เชน ถุงน้ําด ี
ถุงน้ําคร่ํา ถุงน้ําตา, เรียกผานุงของผูหญงิซึ่งใชผืน
ผาเย็บริมดานขางใหติดกนัวา ผาถุง. 

 คําวา “ถุง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของที่เย็บดวยดาย ไหม หรือผา เปนตน รูปเหมอืนกระบอก เชน 
ถุงใสเงนิ และเรียกเครื่องใชสําหรับสวมมอืในคําวาถงุมอื เรียกเครื่องใชสําหรับสวมเทาในคําวาถงุตีน 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครื่องใชสําหรับใสส่ิงของ 
ทําดวยผาหรือกระดาษเปนตน กนปด ปากเปด บางชนิดที่ปากมีหูรูดหรือหูหิ้ว และเรยีกเครื่องใช
สําหรับสวมมอืสวมเทา มีลักษณะยืดหรือหดไดวา ถุงมอื ถุงเทาแลว ยังหมายถงึใชเรียกสิ่งที่คลายคลึง
เชนนั้น เชน ถงุน้าํดี ถงุน้าํคร่ํา ถงุน้าํตา และเรียกผานุงของผูหญิงซึง่ใชผืนผาเย็บริมดานขางใหติดกัน
วาผาถุงอกีดวย 
 
เท 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เท,  รินลง, ถายลง, คือการทีใ่สลงในภาชนะฤาทํา
ใหออกจากภาชนะนั้น, เชนคนเทน้าํลงในตุมฤาเท
น้ําออกจากมอจากไห. 
เทกันไป,  คือภากันไปขางเดียวกนั, เหมือนอยูที่
บนเรือกําปนเมื่อมีอันตะรายไฟไหมขางทาย, เขา
หนีไปอยูขางหวัหมด. 
เทหนึ่ง,  คือเทลงทีหนึง่, เหมือนเขาซื้อเหลาเขา
ตวงเทลงทีหนึง่นัน้วาเทหนึ่ง, เปนยี่สิบทนาน. 

เท  ก. ตะแคงหรือเอียงภาชนะเพื่อใหส่ิงทีอ่ยูใน
นั้นไหลลงไปหรือออกไป เชน เทน้ํา เทขยะ, โดย
ปริยายหมายถึงกิริยาอาการคลายคลึงเชนนัน้ 
เชน ฝนตกลงมามากๆ อยางเทน้ํา ก็เรียกวา ฝนเท
ลงมา, อาการที่คนจาํนวนมากๆ เคลื่อนไปรวมกนั
ตามแนวเท. ว. เอียงหรือตะแคงไปขางหนึง่ เชน 
เรือเท พื้นเท. น. ชื่อมาตราตวงเหลา ๑ เท เทากับ 
๒๐ ทะนาน. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๘

 คําวา “เท” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใสลงในภาชนะหรือทําใหออกจากภาชนะ เชน เทน้าํ อาการทีค่น
จํานวนมากๆ เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเทในคําวาเทกนัไป และชื่อมาตราตวงเหลา ๑ เท เทากับ ๒๐ 
ทะนานในคําวาเทหนึ่ง สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํกริยามี
ความหมายวาตะแคงหรือเอียงภาชนะเพือ่ใหส่ิงที่อยูในนั้นไหลลงไปหรือออกไป อาการที่คนจํานวน
มากๆ เคลื่อนไปรวมกันตามแนวเท และเปนคํานามมีความหมายวาชือ่มาตราตวงเหลา ๑ เท เทากับ 
๒๐ ทะนานแลว ยงัมีความหมายเพิม่ข้ึนเปนคํากริยาหมายถงึกิริยาอาการคลายคลงึเชนนัน้ เชน ฝน
ตกลงมามากๆ อยางเทน้ํา ก็เรียกวาฝนเทลงมา และเปนคําวเิศษณหมายถงึเอียงหรือตะแคงไปขาง
หนึง่อีกดวย 
 
เทเวศร 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เทเวศร,  แปลวาเทวะดาเปนใหญเปนอิศระ. เทเวศ, เทเวศร, เทเวศวร  น. เทวดาผูเปนใหญ, 

หัวหนาเทวดา; พระราชา, เจานาย. 
 คําวา “เทเวศร” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เทเวศร” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเทวดาผูเปนใหญเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเทวดา
ผูเปนใหญหรือหัวหนาเทวดาแลว ยังหมายถึงพระราชาหรือเจานายอีกดวย 
 
เทว ี

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เทวี,  นางพระยา, คือนางพระยานั้น, เชนนาง
กระษัตริยนัน้. 

เทวี  น. เทวดาผูหญงิ, นางพญา, นางกษตัริย. 
(ป.). 

 คําวา “เทว”ี เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวานางพญาหรือนางกษัตริยเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวานางพญาหรือนางกษัตริยแลว ยงัหมายถงึ
เทวดาผูหญงิอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๕๙

ทะนาน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทะนาน,  ขะนาน, เปนชื่อของทีท่ําดวย
กะลามะพราว, สํารับตวงของนัน้. 

ทะนาน  น. เครื่องตวงอยางหนึ่งทําดวยกะโหลก
มะพราวเปนตน; ชื่อมาตราตวงโบราณ ๒๐ 
ทะนาน เปน ๑ ถงั, มาตราตวงของไทยโบราณ
เทากับ ๘ ฟายมือ. (เทียบ ส. ทนิาร วา ตาชั่ง). 

 คําวา “ทะนาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของสาํหรับตวงทําดวยกะลามะพราวเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครื่องตวงอยางหนึง่ทาํดวย
กะโหลกมะพราวเปนตนแลว ยังหมายถงึชือ่มาตราตวงโบราณ ๒๐ ทะนาน เปน ๑ ถงั หรือมาตราตวง
ของไทยโบราณเทากับ ๘ ฟายมืออีกดวย 
 
ทนาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะนาย,  นายรอง, คนใชขุนนาง, เปนช่ือคนรับใช
พวกขนุนางนัน้, เชนพวกมะหาดเล็กจาวตางกรม
นั้น. 

ทนาย  น. ผูรับใช, ผูแทนนาย, (ใชแกผูมีอํานาจ); 
คําเรียกทนายความอยางสัน้ๆ. 

 คําวา “ทะนาย” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ทนาย” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนรับใชของขุนนางหรือนาย
รองเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาผูรับใชหรือผูแทนนายแลว ยงัหมายถึงคําเรียกทนายความอยางสัน้ๆ อีกดวย 
 
ทมิฬ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะมิล,  ใจดุะราย, ใจฉะกรรจ, เปนช่ือคนใจดุะ
รายที่อาจฆาคนไดนั้น, เชนพวกแขกเอบฟะริกา
นั้น. 

ทมิฬ  น. ชนพื้นเมืองอนิเดยีเผาหนึง่ ปจจุบันมีอยู
มากทางอินเดยีแถบใตและเกาะลงักาแถบเหนือ, 
ชื่อภาษาของชนเผานัน้. ว. ดุราย, รายกาจ, เชน 
ใจทมิฬ ยุคทมิฬ, บางทกี็ใชเขาคูกับคํา หินชาติ 
เปน ใจทมิฬหนิชาติ. (ป.). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๐

 คําวา “ทะมิล” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทมิฬ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาใจดุรายหรอืใจฉกรรจเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาดุราย
หรือรายกาจแลว ยงัหมายถงึชนพื้นเมืองอนิเดียเผาหนึ่ง ปจจุบันมีอยูมากทางอินเดียแถบใตและเกาะ
ลังกาแถบเหนอื หรือช่ือภาษาของชนเผานัน้อีกดวย 
 
ทะเลน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทะเลน,  คือส่ิงของที่ประทุะยอยออกมาฤาหงูเขา
แฉะสุกครึ่งดิบคร่ึงนั้น, เชนเขาทะเลนมอ. 

ทะเลน  ก. โปนออก เชน ตาทะเลน, ลนออก เชน 
เนื้อผาตรงตะเข็บทะเลนออก. ว. ทําหนาหัวเราะ
อยางทะลึง่โดยไมเหมาะแกบุคคลหรือโอกาส. 

 คําวา “ทะเลน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปะทุยอยออกมาเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาโปนออกหรือลนออกแลว ยงัมคีวามหมายเพิม่ข้ึน
เปนคําวิเศษณหมายถงึทาํหนาหวัเราะอยางทะลึง่โดยไมเหมาะแกบคุคลหรือโอกาสอีกดวย 
 
ทะลึ่ง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทลึ่ง,  คือการทําตัวใหผุดทะลวงขึน้พนน้าํครึ่งตัว
นั้น, เชนจรเขผุดทะลึ่ง. 

ทะลึ่ง  ก. ถีบตัวพรวดขึ้นมา เชน ทะลึง่ขึ้นจากน้าํ
, เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วผิดหผิูดตา เชน ตนไม
ทะลึ่งขึน้; แสดงกิริยาหรือวาจาอนัไมสมควรใน
เร่ืองที่มิใชธุระของตัวหรือในเวลาที่เขาไมตองการ, 
แสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอือ้ม ไมรูจักที่ต่าํสูง. 

 คําวา “ทลึ่ง” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ทะลึ่ง” เปลีย่นแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผุดทะลวงขึ้นเพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาถีบตัวพรวดขึ้น
มาแลว ยังหมายถงึเติบโตขึน้อยางรวดเร็วผิดหูผิดตา และแสดงกิริยาหรือวาจาอนัไมสมควรในเรื่องที่
มิใชธุระของตวัหรือในเวลาที่เขาไมตองการ หรือแสดงกิริยาหรือวาจาอาจเอื้อม ไมรูจักที่ต่ําสงูอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๑

แทง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แทง,  ทิม่, ตาํ, แยง, เปนชื่อการทีท่ิ่มตําดวยอาวุธ
ทั้งปวงหนกัๆ นั้น, เชนคนแทงปลาไหล. 

แทง  ก. เอาของแหลมทิ่มหรือปกเขาไป; ลง
บันทกึ, ลงหมายเหตุ, เชน แทงคําสัง่ แทงหนงัสือ; 
เลนการพนันบางชนิด เชน แทงหวย แทง
ลอตเตอรี่ แทงโป, โดยปริยายหมายถงึกิริยา
อาการที่คลายคลึงเชนนั้น เชน กระแสน้ําแทงตลิ่ง 
ถูกน้าํแทง แทงศอก. 

 คําวา “แทง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาทิ่มตําดวยอาวุธเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอาของแหลมทิม่หรือปกเขาไปแลว ยงัหมายถึงลง
บันทกึหรือลงหมายเหต ุเลนการพนนับางชนิด และกิริยาอาการที่คลายคลึงเชนนั้น เชน กระแสน้าํแทง
ตลิ่ง ถกูน้าํแทง แทงศอกอีกดวย 
 
ทัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทัน,  ถงึกนั, เทียมกัน, คือการที่ตามไปถงึกัน, ฤา
คิดถึงกัน, พูดถึงกนั, รูถึงกันนั้น, เชนคนตามไป
ทันกันเขา. 

ทัน ๒  ว. เปนไปตามเวลาทีก่ําหนด, เปนไปพอดี
กับเวลาทีก่ําหนด, เชน ทันกาล ทันเวลา; ตามไป
ถึง เชน เรียนทัน วิง่ทนั; เทา, เทียมถงึ, เชน รูทนั
คน; เสมอดวย เชน อันวาผูจะทํานายฝนนแลจะ
ทันพระศรีสรรเพชญเสด็จภูมีบาลในสงสารภพนี้
ก็บมี โสดแล. (ม. คําหลวง กุมาร). 

 คําวา “ทัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตามไปถึงกนั และถึงกันหรือเทียมกนั สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตามไปถึง และเทาหรือเทียมถึงแลว ยงัหมายถึง
เปนไปตามเวลาที่กาํหนดหรือเปนไปพอดกีับเวลาทีก่ําหนด และเสมอดวยอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๒

ทัณฑกรรม 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทันกรรม,  คอืกะทาํอาชา มีเฆี่ยนตีเปนตน, เชน
การปรับโทษนัน้. 

ทัณฑกรรม  น. การลงโทษ, โทษที่ลงแกสามเณร
ที่ประพฤติผิด; (กฎ) ทัณฑสถานหนึ่งตาม
กฎหมายวาดวยวนิัยทหารและกฎหมายวาดวย
วินัยตาํรวจ คือ ใหทาํงานโยธา งานสุขาภบิาล 
หรืองานอื่นของราชการ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึง่
ตนจะตองปฏบิัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยาม
นอกจากหนาที่ประจํา. (ส.). 

 คําวา “ทันกรรม” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ทัณฑกรรม” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาการลงโทษ
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
การลงโทษแลว ยงัหมายถึงโทษที่ลงแกสามเณรที่ประพฤติผิด และทณัฑสถานหนึง่ตามกฎหมายวา
ดวยวนิัยทหารและกฎหมายวาดวยวนิัยตํารวจ คือ ใหทํางานโยธา งานสุขาภิบาล หรืองานอื่นของ
ราชการ เพิ่มจากหนาที่ประจําซึ่งตนจะตองปฏิบัติอยูแลว หรือปรับใหอยูเวรยามนอกจากหนาที่ประจํา
อีกดวย 
 
ทาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทาน,  ให, วาให, เชนคนใหทาน. ทาน ๑, ทาน-  น. การให, มักใชประกอบทายคํา

อ่ืน เชน ธรรมทาน วิทยาทาน; ส่ิงที่ให มัก
หมายถงึเงนิหรือส่ิงของที่คนใหแกคนยากจน, เปน
ธรรมขอ ๑ ในทศพิธราชธรรม. (ป., ส.). 

 คําวา “ทาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ที่ใหเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสิ่งที่ให มักหมายถงึเงินหรอืส่ิงของที่คนใหแกคนยากจน เปน
ธรรมขอ ๑ ในทศพิธราชธรรมแลว ยงัหมายถึงการให มกัใชประกอบทายคําอืน่ เชน ธรรมทาน 
วิทยาทานอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๓

ทบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทบ,  พับ, คือการทีพ่ับเขามานัน้, เชนคนทบขาฤา
ทบเชือก, ทบไปทบมา. 

ทบ ๑  ก. พับเขามา เชน ทบผา ทบเชือก, เพิ่มเขา 
เชน เอาเชือกมาทบเขาอีกเสนหนึ่ง, ลักษณนาม
เรียกสิ่งที่พับเขามาหรือเพิ่มเขามา เชน ผาทบหนึ่ง 
ผา ๒ ทบ. 

 คําวา “ทบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพับเขามาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาพับเขามาแลว ยงัหมายถงึเพิม่เขา และลักษณนาม
เรียกสิ่งที่พับเขามาหรือเพิ่มเขามาอีกดวย 
 
ทับทิม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทับทิม,  พลอยแดง, อนึ่งเปนชื่อพลอยที่เขาทําหัว
แหวนศรีแดงๆ นัน้. 

ทับทิม ๑  น. พลอยสีแดงชนิดหนึ่ง; เรียกสิ่งที่เปน
เกล็ดสีมวงแก เมื่อละลายน้าํจะออกเปนสทีับทมิ
วา ดางทับทิม; เรียกหนิทีม่ีสีคลายทับทิมใชรอง
แกนในนาฬิกาขอมือเปนตนวา ทับทมิ; เรียกขนม
ชนิดหนึ่งทําดวยแปงมนัใสสีแดงเหมือนเมด็
ทับทมิตมกนิกบัน้ําเชื่อมหรือน้ําหวานวา ทับทิม
ลอยแกว, ถาทําดวยแหวหรอืมันแกวหัน่เปนชิ้น
เล็กๆ คลุกแปง แลวทําดวยกรรมวิธีเดียวกัน
เรียกวา ทับทมิกรอบ. ว. สีแดงชนิดหนึง่คลาย
ทับทมิ เรียกวา สีทับทิม. (ไทยเดิม ทับทิม วา แสง
แดง). (ส. ทาฑิม). 

 คําวา “ทับทิม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพลอยแดงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาพลอยสีแดงชนิดหนึง่แลว ยังหมายถงึเรียกสิง่ที่เปน
เกล็ดสีมวงแกเมื่อละลายน้าํจะออกเปนสทีับทมิวาดางทับทมิ เรียกหนิที่มีสีคลายทบัทิมใชรองแกนใน
นาฬิกาขอมือเปนตนวาทับทมิ เรียกขนมชนิดหนึ่งทําดวยแปงมนัใสสีแดงเหมือนเมด็ทับทิมตมกินกับ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๔

น้ําเชื่อมหรือน้าํหวานวาทับทิมลอยแกวหรือถาทาํดวยแหวหรือมันแกวหัน่เปนชิ้นเลก็ๆ คลุกแปงแลวทาํ
ดวยกรรมวธิีเดียวกนัเรียกวาทับทิมกรอบ และเปนคําวิเศษณหมายถงึสีแดงชนิดหนึง่คลายทับทมิ
เรียกวาสีทับทมิอีกดวย 
 
เทียม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เทียม,  เสมอ, คือเทียบเปรียบเสมอ, เหมือนผูอ่ืน
ตั้งตัวไวเปรียบเสมอดวยพระเจา. 

เทียม ๑  ก. เอาสัตวพาหนะผูกเขากับยานหรือ
คราดไถเปนตน เชน เทยีมเกวียน เทียมรถ เทียม
แอก. ว. ทําเอาอยางใหเหมอืนหรือคลายของจริง
ของแท เชน ทาํเทยีม ของเทยีม ฝนเทยีม 
ดาวเทียม; เสมอกัน, เทากัน, เชน สูงเทียมเมฆ. 

 คําวา “เทียม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเปรียบเสมอเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเสมอกันหรือเทากนัแลว ยังหมายถึงทําเอาอยางให
เหมือนหรือคลายของจริงของแท และเปนคํากริยาหมายถึงเอาสัตวพาหนะผูกเขากับยานหรือคราดไถ
เปนตนอกีดวย 
 
เทา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทาว,  บาท, ทีต่ั้ง, ตนี, อีกอยางหนึ่งเปนชือ่ที่ตั้ง
แลตีนทั้งปวง. อนึง่เปนชื่อกริิยากระทําเหมือนทาว
แขน. 

เทา  น. ตนี (ใชในความสุภาพ), เรียกขาโตะหรือ
ขาตู. ก. ยัน เชน ยืนเอามือเทาโตะ เอามือเทาเอว; 
อางถงึ เชน เทาความ. 

 คําวา “ทาว” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “เทา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาตีนหรือที่ตัง้ และกิริยาเหมอืน
เทาแขน สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํนามมีความหมายวาตีน
หรือเรียกขาโตะหรือขาตู และเปนคํากริยามีความหมายวายนัแลว ยงัหมายถงึอางถงึอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๕

ทาว 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทาว,  เปนชื่อหญิงขาราชการในวงัหลวงมีทาว
อินทสุริยาเปนตน. 

ทาว ๑  น. ผูเปนใหญ, พระเจาแผนดนิ, (โดยมาก
ใชในบทกลอน); ตําแหนงบรรดาศักดิ์ขาราชการ
ฝายใน. 

 คําวา “ทาว” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหญิงทีเ่ปนขาราชการในวังหลวงเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาตําแหนงบรรดาศักดิ์
ขาราชการฝายในแลว ยังหมายถงึผูเปนใหญหรือพระเจาแผนดินอกีดวย 
 
ทรุด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ทรุด,  ชํารุด, ยุบลง, คือส่ิงของที่ยบุตําลงไปนั้น, 
เชนกาํแพงฤาเจดีย, วิหาร, ทรุดต่ําลงไป. 

ทรุด  ก. จมลงหรือลดลงกวาระดับเดิมเพราะสิ่ง
รองรับมีกําลังตานทานไมพอ เชน กาํแพงทรุด 
สะพานทรุด, ยุบลง เชน ดั้งจมูกทรุด, มีฐานะ
ตกต่ํากวาเดิม เชน ฐานะทางเศรษฐกิจกําลังทรุด
หนกั, เรียกอาการไขที่หนักลงไปกวาเดิมวา ไข
ทรุด. 

 คําวา “ทรุด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวายบุตํ่าลงไปหรือยุบลงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาจมลงหรือลดลงกวาระดับเดิมเพราะสิง่รองรับมี
กําลังตานทานไมพอ หรือยบุลงแลว ยังหมายถงึมีฐานะตกต่ํากวาเดมิ หรือเรียกอาการไขที่หนักลงไป
กวาเดิมวาไขทรุดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๖

ธาตุ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ธาตุ,  วากระดูกแหงทานผูเปนใหญนั้น, เชนธาตุ
แหงพระขีณาสพนัน้. 

ธาตุ ๒  น. กระดูกของพระพุทธเจา พระปจเจก
พุทธเจา และพระอรหันต โดยทั่วๆ ไป เรียกรวมๆ 
วา พระธาต,ุ ถาเปนกระดูกของพระพทุธเจา เรียก
พระบรมธาต ุหรือ พระบรมสารีริกธาต,ุ ถาเปน
กระดูกของพระอรหันต เรียกวา พระธาต,ุ ถาเปน
กระดูกสวนใดสวนหนึง่ของพระพทุธเจา ก็เรียก
ตามความหมายของคํานัน้ๆ เชน พระอุรังคธาตุ 
พระทนัตธาต,ุ ถาเปนผมของพระพุทธเจา เรียกวา 
พระเกศธาต;ุ ชื่อคัมภีรในพระพุทธศาสนาซึ่งวา
ดวยธาต ุเชน ธาตุกถา ธาตปุาฐ. (ป., ส.). 

 คําวา “ธาตุ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากระดกูแหงทานผูเปนใหญเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากระดกูของพระพทุธเจา พระปจเจกพทุธ
เจา และพระอรหันต โดยทัว่ๆ ไป เรียกรวมๆ วาพระธาตุแลว ยงัหมายถึงชื่อคัมภีรในพระพทุธศาสนา
ซึ่งวาดวยธาตอีุกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๗

ธง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ทง,  คือส่ิงของทาํดวยผาบาง, กะดาดบาง, ตอง
ลมปลิวไหวๆ นั้น, เชนทงที่กาํปน. 

ธง  น. ผืนผาโดยมากเปนสแีละบางอยางมี
ลวดลายเปนรูปตางๆ ที่ทาํดวยกระดาษและสิ่ง
อ่ืนๆ ก็ม ีสําหรับ (๑) ใชเปนเครื่องหมายบอกชาต ิ
ตําแหนงในราชการ โดยมีกาํหนดกฎเกณฑเปน
ตน เชน ธงชาต ิธงแมทัพนายกอง. (๒) ใชเปน
เครื่องหมายตามแบบสากลนิยม เชน ธงกาชาด 
บอกที่ตั้งกองบรรเทาทกุข, ธงขาว บอกความ
จํานนขอหยาศึกหรือยอมแพ, ธงเหลือง บอกเปน
เรือพยาบาลคนปวยหรือเรือที่มีโรคติดตออันตราย
, ธงแดง บอกเหตุการณอันเปนภัย. (๓) ใชเปน
เครื่องหมายเรอืเดินทะเล คณะ สมาคม อาคาร
การคา และอ่ืนๆ. (๔) ใชเปนอาณัติสัญญาณ. (๕) 
ใชเปนเครื่องตกแตงสถานที่ในงานรืน่เริงหรือถือ
เขากระบวนแหเปนตน; ชื่อดาวหมูหนึ่งตามที่
กลาววา โนนดาวธงตรงหนาอาชาไนย. (อภัย); 
ชื่อคันเบ็ดที่ปกประจําลอปลา, กิริยาที่เอาเบ็ดนัน้
ไปปกเรียกวา ธง; ขอความทีอ่ธิบายนําไวเปน
ตัวอยาง. 

 คําวา “ทง” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “ธง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ของทาํจากผาหรือกระดาษ
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
ผืนผาโดยมากเปนสีและบางอยางมีลวดลายเปนรูปตางๆ ทีท่ําดวยกระดาษและสิ่งอืน่ๆ ก็มีแลว ยงั
หมายถงึชื่อดาวหมูหนึง่ ชื่อคันเบ็ดที่ปกประจําลอปลาหรือกิริยาที่เอาเบ็ดนั้นไปปกเรยีกวาธง และ
ขอความที่อธบิายนําไวเปนตัวอยางอีกดวย 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๘

ธุระ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ธุระ,  คือกิจการอันใดอันหนึ่งนั้น, เชนคณัฐธุระ, 
แลวิปศนาธุระเปนตน. 

ธุร-, ธุระ  น. หนาทีก่ารงานที่พงึกระทํา, กิจใน
พระศาสนา ม ี๒ อยาง คือ การเลาเรียน เรียกวา 
คันถธุระ และ การปฏิบัติทางใจ เรียกวา วปิสนา
ธุระ; (ปาก) เร่ืองสวนตัว เชน ไมใชธุระของคุณ. 
(ป., ส.). 

 คําวา “ธุระ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวากจิการอันใดอันหนึง่ เชน คนัถธุระและวิปสนาธุระเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาหนาที่การงานทีพ่ึง
กระทาํหรือกิจในพระศาสนา มี ๒ อยาง คอื การเลาเรียนเรียกวาคนัถธุระและการปฏิบตัิทางใจเรยีกวา
วิปสนาธุระแลว ยงัหมายถึงเรื่องสวนตวัอีกดวย 
 
หนาดาน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หนาดาน,  คือคนหนาไมมคีวามเจ็บความอาย
ดื้อดึงนั้น, เชนหนาคนคุกหนาดาน. 

หนาดาน, หนาทน, หนาหนา  ว. มีสีหนาไม
สลดทั้งที่ควรจะอายแตก็ไมอาย, โดยปริยาย
หมายความวา ไมมีความรูสึกอายในสิ่งทีค่วรอาย. 

 คําวา “หนาดาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหนาที่ไมแสดงความเจ็บความอายเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามีสีหนาไมสลดทั้งที่ควรจะ
อายแตก็ไมอายแลว ยงัหมายถึงไมมีความรูสึกอายในสิง่ที่ควรอายอกีดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๖๙

น้ํา 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

น้ํา,  อุทกัง, คอืของที่เหลวไหล, รศจืดบาง, เค็ม
บางนั้น. 

น้ํา  น. สารประกอบซึ่งมีองคประกอบเปนธาตุ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนในอตัราสวน ๑ : ๘ โดย
น้ําหนกั เมื่อบริสุทธิ์มีลักษณะเปนของเหลว ใส ไม
มีสี กลิน่ รส มปีระโยชนมาก เชน ใชดื่ม ชาํระลาง
ส่ิงสกปรก, โบราณถือวาเปน ธาตุ ๑ ในธาตุ ๔ คือ 
ดิน น้าํ ไฟ ลม, ใชเรียกสิ่งอืน่ที่มีลักษณะเปนน้าํ
หรือเหลวเหมอืนน้าํ เชน น้าํตา น้ําปลา น้าํพริก 
น้ําสม; โดยปริยายหมายถงึคุณสมบัติที่ถอืวาเปน
สาระของสิ่งทีก่ลาวถึง เชน น้ําคํา น้าํใจ 
น้ําพักน้ําแรง น้ํามือ; ความแวววาว (ใชแก 
รัตนชาติ); ลักษณนามเรียกเรือที่ใชมาแลว ๒ ป ๓ 
ป วา เรือ ๒ น้าํ เรือ ๓ น้าํ, และที่ใชเกีย่วกบัน้ํา
หมายความวา คร้ัง เชน ลาง ๓ น้าํ ตม ๓ น้ํา. ว. 
มีแสงแวววาว (ใชแกรัตนชาติ) เชน เพชรน้าํหนึ่ง 
ทับทมิน้าํงาม. 

 คําวา “น้ํา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของที่มลัีกษณะเหลวเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสารประกอบซึ่งมีองคประกอบเปนธาตุ
ไฮโดรเจนและออกซิเจนในอตัราสวน ๑ : ๘ โดยน้ําหนกั เมื่อบริสุทธิม์ลัีกษณะเปนของเหลว ใส ไมมีสี 
กลิ่น รส มีประโยชนมาก โบราณถือวาเปนธาต ุ๑ ในธาตุ ๔ หรือใชเรียกสิ่งอืน่ทีม่ีลักษณะเปนน้าํหรือ
เหลวเหมือนน้าํแลว ยังหมายถึงคุณสมบัติที่ถือวาเปนสาระของสิ่งที่กลาวถงึ ความแวววาวใชแกรัตน
ชาติ และลักษณนามเรยีกเรอืที่ใชมาแลว ๒ ป ๓ ป วาเรอื ๒ น้ํา เรือ ๓ น้าํ และที่ใชเกี่ยวกับน้าํ
หมายความวาครั้ง นอกจากนี้ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึมีแสงแวววาวใชแกรัตนชาติอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๐

น้ําคาง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

น้ําคาง,  คือน้าํที่เปนลอองตกลงมาจากอากาศ, 
ติดคางอยูตามใบไมใบหญานัน้, เหมือนหิมะ. 

น้ําคาง  น. ไอน้ําในอากาศทีถู่กความเยน็แลว
หยาดลงมาคางบนใบไมใบหญาเปนตนในเวลา
กลางคนืหรือเชามืด; ชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่ง. 

 คําวา “น้ําคาง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาละอองน้ําที่ตกจากอากาศลงมาตดิคางอยูตามใบไมใบหญาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไอน้าํ
ในอากาศทีถ่กูความเยน็แลวหยาดลงมาคางบนใบไมใบหญาเปนตนในเวลากลางคืนหรือเชามืดแลว 
ยังหมายถงึชื่อเพลงไทยทํานองหนึ่งอกีดวย 
 
นมัสการ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นมัสการ,  คอืกระทํานอบนอมดวยกาย, ดวย
วาจาดวยใจนัน้, เชนคนกราบไหวพระเจานั้น. 

นมักการ (แบบ), นมัสการ  น. การแสดงความ
ออนนอมดวยการกราบไหว; คําที่ใชข้ึนตนและลง
ทายจดหมายที่มีไปถึงพระภิกษุสามเณร. (ป. 
นมกกฺาร; ส. นมสฺการ). 

 คําวา “นมัสการ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาการกระทํานอบนอมดวยกาย วาจา และใจเพียงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาการแสดงความออนนอม
ดวยการกราบไหวแลว ยังหมายถงึคําที่ใชข้ึนตนและลงทายจดหมายที่มีไปถึงพระภิกษุสามเณรอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๑

นอง 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

นอง,  ขะนิฐา, คือคนเกิดทองมารดาเดยีวกัน, แต
เกิดทหีลังวานอง, คนเปนลูกของนาของอาเรียกวา
นอง. 

นอง  น. ผูรวมบิดาหรือมารดาเดียวกนัและเกิดที
หลัง, ลูกของอาหรือของนา, เรียกคนที่มีอายุคราว
นอง เชน นองแดง นองเขียว; ออกทีหลงั, มาที
หลัง, เชน หมากทะลายนอง มะพราวทะลายนอง, 
คูกับ ทะลายพี;่ ลักษณนามใชนับอายุไมจําพวก
ไมไผ เชน ไมนองเดียว คือ ไมที่มีอายุ ๒ ป ไม ๒ 
นอง คือ ไมทีม่ีอายุ ๓ ป. 

 คําวา “นอง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผูที่เกิดทองมารดาเดยีวกนัและเกิดทีหลงัหรือลูกของนาของอาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาผูรวม
บิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทหีลัง ลูกของอาหรือของนา หรือเรียกคนที่มีอายุคราวนองแลว ยงั
หมายถงึออกทีหลงัหรือมาทีหลงัใชกับหมากหรือมะพราวเปนตน คูกับทะลายพี่ และลักษณนามใชนับ
อายุไมจําพวกไมไผอีกดวย 
 
นอน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอน,  เอนหลงั, ทอดตัวลง, คือทอดตัวลงเหยียด
ยาว, คนฤาสตัวทอดตัวยาวเหยียดมือเหยียดทาว
ลงอยูกับพื้น, วานอน. 

นอน  ก. เอนตัวลงกับพื้นหรือที่ใดๆ, อาการที่สัตว
เอนตัวลงกับพืน้เพื่อพักผอนเปนตนหรือยืนหลับ
อยูกับที,่ อาการที่ทาํใหของสูงๆ ทอดลง เชน เอา
เสานอนลง, อาการที่พรรณไมบางชนิด เชน 
จามจุรี ผักกระเฉด ไมยราบ หลุบใบในเวลาใกล
จะสิ้นแสงตะวนั. ว. ลักษณะที่ตรงขามกับ ยืน 
หรือ ตั้ง เชน แนวนอน แปนอน. 

 คําวา “นอน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคนหรอืสัตวเอนหรือทอดตัวเหยียดยาวลงกับพืน้เพยีงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเอนตัวลงกับพื้น
หรือที่ใดๆ หรืออาการที่สัตวเอนตัวลงกับพืน้เพื่อพักผอนเปนตนหรือยืนหลับอยูกับที่แลว ยงัหมายถงึ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๒

อาการที่ทาํใหของสูงๆ ทอดลง หรืออาการที่พรรณไมบางชนิดหลุบใบในเวลาใกลจะสิ้นแสงตะวนั และ
เปนคําวิเศษณหมายถงึลักษณะที่ตรงขามกับยนืหรือต้ังอีกดวย 
 
แนบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แนบ,  แอบ, คือแอบชิด, เชนเขาเอาไมเลกๆ 
บางๆ ทาบลงใหชิดดี, วาแนบลงทาบลงนัน้. 

แนบ  ก. แอบชิด, แอบเคียง, เชน แนบขาง แนบ
กาย แนบเนื้อ; ติดไปดวย เชน ไดแนบสําเนา
จดหมายมาดวยแลว. 

 คําวา “แนบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแอบชดิเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาแอบชิดหรือแอบเคียงแลว ยังหมายถงึตดิสิ่งของอยางหนึง่ไป
กับส่ิงของอีกอยางหนึ่งอีกดวย 
 
แหนบ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แหนบ,  คือหนีบ, เปนเครื่องใชสําหรับถอน 
หนวด, เขาทาํดวยเหลก็บางทองเหลืองบาง. 

แหนบ  น. เครื่องสําหรับถอนหนวดถอนคิว้เปน
ตน รูปคลายคมีเล็กๆ; แผนเหล็กขนาดยาวตางๆ 
กันซอนกนั หรือช้ินเหลก็ที่ขดเวียนเปนวง สําหรับ
รับความสะเทอืนหรือบังคับความเร็วเปนตน เชน 
แหนบรถยนต; เครื่องระลึกทีใ่ชเสียบปากกระเปา
บนของเสื้อนอก; ซองบรรจุกระสุนปนเปนตับ; 
ลักษณนามเรยีกของบางอยาง เชน ซองธปูหรือ
ใบตองที่พับ เชน ธูปแหนบหนึง่ ใบตอง ๒ แหนบ. 
ก. กิริยาที่เอาของ ๒ ส่ิงหนบีอยางแหนบ, เอานิ้ว
มือบีบทํานองหยิกแตไมใชเล็บ; กิริยาที่สัตวบาง
ชนิดกัดไมถนดัหรือกัดหยอกๆ เชน หมาแหนบ 
แมวแหนบ; โดยปริยายหมายความวา เมมเอาไว; 
เหน็บแนม, กระแหนะกระแหน, (ใชแกกริยาพูด). 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๓

 คําวา “แหนบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเครื่องสําหรับถอนหนวดเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครื่องสําหรับถอนหนวดถอนคิ้วเปนตน รูป
คลายคีมเล็กๆ แลว ยงัหมายถึงแผนเหล็กขนาดยาวตางๆ กันซอนกนัหรือช้ินเหลก็ที่ขดเวียนเปนวง
สําหรับรับความสะเทือนหรือบังคับความเร็วเปนตน เครื่องระลึกที่ใชเสยีบปากกระเปาบนของเสื้อนอก 
ซองบรรจุกระสุนปนเปนตับ และลักษณนามเรียกของบางอยาง เชน ซองธูปหรือใบตองทีพ่ับ 
นอกจากนีย้ังเปนคํากริยาหมายถงึกิริยาทีเ่อาของ ๒ ส่ิงหนีบอยางแหนบหรือเอานิว้มือบีบทํานองหยิก
แตไมใชเล็บ กิริยาที่สัตวบางชนิดกัดไมถนดัหรือกัดหยอกๆ เมมเอาไว และเหน็บแนมหรือกระแหนะ
กระแหนใชแกกริยาพูดอีกดวย 
 
นม 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นม,  คืออะไวยวะมีอยูทีพ่ื้นอกทั้งชายแลหญิง, มี
อยูคนละคูนัน้. 

นม ๑  น. สวนของรางกาย อยูบริเวณหนาอก ม ี
๒ เตา, ของผูหญิงมีตอมสําหรับผลิตน้ํานมเปน
อาหารสําหรับลูกออน สวนของผูชายมีขนาดเล็ก
และไมมีน้ํานม, นมของสัตวบางชนิด เชน ลิง คาง 
ก็มี ๒ เตาเชนเดียวกับคน สวนของสัตวบางชนิด 
เชน สุนัข วัว ควาย มีหลายเตาเรียงอยูทีท่องเปน 
๒ แถว; แมนม, ราชาศัพทวา พระนม; น้าํนม เชน 
เลี้ยงลูกดวยนม; ชื่อส่ิงที่เปนเตาเปนปุมคลายนม 
เชน นมทองหลาง นมจะเข; เรียกสิ่งที่มีลักษณะ
เปนปุยขาวหอหุมตนผกักระเฉดวา นมผักกระเฉด
, เรียกสิ่งที่มีลักษณะเปนปุยขาวหอยติดอยูตาม
ขอพังพวยวา นมพงัพวย. 

 คําวา “นม” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอวัยวะที่พืน้อก มีคนละคูเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสวนของรางกาย อยูบริเวณหนาอก มี ๒ 
เตาแลว ยงัหมายถงึแมนม ราชาศัพทวาพระนม และน้าํนม นอกจากนี้ยงัหมายถึงชื่อส่ิงที่เปนเตาเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๔

ปุมคลายนม และเรียกสิ่งทีม่ีลักษณะเปนปุยขาวหอหุมตนผักกระเฉดวานมผักกระเฉด หรือเรียกสิง่ที่มี
ลักษณะเปนปยุขาวหอยติดอยูตามขอพงัพวยวานมพังพวยอกีดวย 
 
เหนอะหนะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เนอะหนะ,  คือของที่เปนยางเหนยีวเนอะหนะ
นั้น. 

เหนอะ, เหนอะหนะ  ว. มลัีกษณะเหนยีวติดมือ 
เชน ขาวติดมอืเหนยีวเหนอะหนะ, โดยปรยิาย
หมายถงึอาการที่มีลักษณะคลายคลึงเชนนัน้ เชน 
เหงื่อไหลจนรูสึกวาตวัเหนียวเหนอะหนะไปหมด. 

 คําวา “เนอะหนะ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “เหนอะหนะ” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาทีเ่ปนยาง
เหนยีวเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวามีลักษณะเหนียวติดมือแลว ยงัหมายถึงอาการที่มีลักษณะคลายคลงึเชนนัน้ เชน เหงื่อ
ไหลจนรูสึกวาตัวเหนียวเหนอะหนะไปหมดอีกดวย 
 
หนอ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
หนอ,  คือที่กอใผฤาทีก่อกลวยเปนตน, มีแขนง
แตกออกงอกขึ้นมาแตใตดินนัน้, เรียกวาหนอ. 

หนอ  น. พืชที่งอกจากกอหรือเหงาของตนใหญ, 
โดยปริยายเรียกสิ่งที่เกิดเชนนัน้; ลูก, ลูกชาย, เชื้อ
สาย; แผลเรื้อรังที่เกิดจากคดุทะราด เปนตามฝา
เทา. 

 คําวา “หนอ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพืชที่แตกแขนงงอกออกจากกอของตนใหญเพียงความหมายเดยีว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาพืชทีง่อกจากกอหรือเหงา
ของตนใหญแลว ยงัหมายถงึเรียกสิง่ที่เกิดเชนนั้น และลูก ลูกชาย หรือเชื้อสาย นอกจากนี้ยังหมายถึง
แผลเรื้อรังที่เกดิจากคุดทะราด เปนตามฝาเทาอีกดวย 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๕

ใบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ใบ,  คือคนพดูออกไมได, หกู็หนวกดวย, คนเปน
เชนนั้นวาคนใบ. 

ใบ  ว. ไมสามารถจะพูดเปนถอยคําที่คนทัว่ๆ ไป
เขาใจได, โดยปริยายหมายความวา นิง่ไมพูด เชน 
นั่งเปนใบ. ก. แสดงกิริยาทาทางแทนถอยคํา เชน 
ภาษาใบ; แนะดวยอุบาย เชน บอกใบ, บอก 
เลศนัย เชน ใบหวย. 

 คําวา “ใบ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาพูดออกไมไดและหูหนวกเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาไมสามารถจะพูดเปนถอยคําที่คนทัว่ๆ ไป
เขาใจไดแลว ยังหมายถงึนิง่ไมพูด นอกจากนี้ยงัเปนคํากริยาหมายถึงแสดงกิริยาทาทางแทนถอยคํา 
และแนะดวยอุบาย หรือบอกเลศนัยอกีดวย 
 
เบา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบา,  คือของไมหนกั, เหมือนปุยนุนเปนตน, ปุย
นุนนั้นคือลูกไมงิ้วตนมนัมีหนาม, ตนสูงยีสิ่บวา
สามสิบวา, มนัมีผลเปนชอแกแลว, คนเกบ็มายัด
ฟูกหมอน. 
เบาราคา,  คือราคาเยาคานอยนั้น. 

เบา  ว. มนี้ําหนักนอย, ตรงขามกับ หนัก; 
ยอมเยา เชน เบาราคา; คอย, คอยๆ, เชน เสียง
เบา เดนิเบาๆ, ทุเลา เชน ไขเบาลง, ชะลอกาํลัง
เร็วใหชาลง เชน เบารถ เบาฝจักร; ที่ใหผลเร็ว เชน 
ขาวเบา. (ปาก) น. เยี่ยว. ก. ถายปสสาวะ, เยี่ยว. 

 คําวา “เบา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมหนกั เชน ของเบา และราคาเยาในคําวาเบาราคา สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวามนี้ําหนกันอย ตรงขามกับ
หนกั และยอมเยาแลว ยงัหมายถงึคอยหรือคอยๆ ทุเลา หรือชะลอกําลังเร็วใหชาลง และที่ใหผลเร็ว 
นอกจากนีย้ังเปนคํานามหมายถงึปสสาวะ และเปนคาํกริยาหมายถึงถายปสสาวะอกีดวย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๖

เบามือ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เบามือ,  คือของอันใดจับยกขึ้นไมหนักมอื, อยาง
หนึง่คนทําการมีคนอื่นชวย, วาคอยเบามอื. 

เบามือ, เบาไมเบามือ  ก. ทําเบาๆ หรือคอยๆ 
ดวยความระมดัระวัง, ทําไมใหหนักมือหรอืรุนแรง; 
ชวยใหไมตองทํางานมาก. ว. ที่ออกแรงนอยใน
การจับถือหรือยกเปนตน เชน ไมเทาเบามอื 
กระเปาเบามอื. 

 คําวา “เบามือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจับยกขึ้นไมหนักมือ และชวยแบงเบาการงาน สวนพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคําวเิศษณมีความหมายวาที่ออกแรงนอยในการจับถือ
หรือยกเปนตน และเปนคํากริยามีความหมายวาชวยใหไมตองทาํงานมากแลว ยังเปนคํากริยาหมายถงึ
ทําเบาๆ หรือคอยๆ ดวยความระมัดระวงั หรือทําไมใหหนักมือหรือรุนแรงอีกดวย 
 
เบิก 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบิก,  เปด, เผย, คือเปดขึ้น, คนทาํของอันใดที่
แคบอยู, ใหกวางวาเบิกออกเหมือนคนเบกิเรือ
มาด. 
เบิกเงิน,  เปดเงิน, คือการที่คนตองซื้อของถวาย
ในหลวง, ตองทําฎีกาเบิกเงนิในทองพระคลัง. 

เบิก ๑  ก. เปด ใชในลักษณะอยางเปดผาคลุม
บายศรีออกเรยีกวา เบิกบายศรี, ทําใหกวาง เชน 
เบิกถนนออกไป เบิกทองรอง; ขอใหจาย เชน เบกิ
เงิน เบิกของ; นําเขาเฝา เชน เบกิตัว. 

 คําวา “เบิก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเปดขึ้นหรือทําของที่แคบใหกวางออก เชน เบกิทาง และขอใหจาย
ในคําวาเบิกเงนิ สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเปดหรือ
ทําใหกวาง และขอใหจายแลว ยงัหมายถงึนาํเขาเฝาอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๗

เบื้องบน 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

เบื้องบน,  คอืหนบน, ของอันใดอยูสูง, วาของนัน้
อยูเบื้องบน, คือหนบน, ของอันใดอยูสูง, วาของ
นั้นอยูเบื้องบน. 

เบื้องบน  น. ที่อยูสูงขึน้ไป, โดยปริยายหมายถงึผู
หรือส่ิงทีม่ีอํานาจเหนือกวา. 

 คําวา “เบื้องบน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่อยูสูงเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาที่อยูสูงขึ้นไปแลว ยงัหมายถึงผูหรือส่ิงทีม่อํีานาจเหนือกวาอีก
ดวย 
 
เบ็ดเตล็ด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เบ็ดเตล็ด,  คนพูดถงึเรื่องนทิานเล็กนอยฤาของ
เล็กนอยวานทิานเบ็ดเตล็ด, แลของเบ็ดเตล็ดนั้น. 

เบ็ดเตล็ด  ว. เล็กๆ นอยๆ หลายๆ อยางรวมกัน 
เชน ของเบ็ดเตล็ด, โดยปริยายหมายความวา ไม
สูจะสําคัญอะไรนัก เชน เร่ืองเบ็ดเตล็ด. 

 คําวา “เบ็ดเตล็ด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเลก็นอยเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาเล็กๆ นอยๆ หลายๆ อยางรวมกันแลว ยงัหมายถึงไมสูจะ
สําคัญอะไรนักอีกดวย 
 
บิณฑบาต 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บินทบาตร,  ภิกขาจาร, เทีย่วโคจร, เปนสับท
แปลวากอนเขาตกลง, คืออาการทีพ่ระสงฆตื่นขึ้น
เวลาเชา, เอาบาตรไปรับกอนเขาแตทายกผูใหนัน้. 

บิณฑบาต  น. อาหาร (ใชแกพระภิกษุสามเณร) 
เชน รับบิณฑบาต. ก. กิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับ
ของที่เขานํามาใสบาตร, โดยปริยายหมายถึง
กิริยาที่พระภกิษุสามเณรขอหรือขอรอง เชน เร่ือง
นี้ขอบิณฑบาตใหเลิกแลวตอกัน. (ป. ปณฺฑปาต 
วา กอนขาวทีต่ก). 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๘

 คําวา “บินทบาตร” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “บิณฑบาต” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาอาการที่
พระสงฆรับกอนขาวจากผูที่มาใสบาตรในเวลาเชาเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวากิริยาทีพ่ระภิกษสุามเณรรับของที่เขานาํมาใสบาตร
แลว ยงัหมายถึงกิริยาทีพ่ระภิกษุสามเณรขอหรือขอรอง และเปนคาํนามหมายถึงอาหารใชแกพระภิกษุ
สามเณรอีกดวย 
 
บิ่น 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บิ่น,  คือการทีบ่ิ่นออกไปเหมอืนเครื่องเหลก็, มมีีด
ที่คนฟนไม, คมมันบิน่ออกไปนั้น. 

บิ่น  ก. แตกลไิปเล็กนอย (ทีค่ม ที่แง หรือที่ยอด) 
เชน มีดบิ่น ชามปากบิน่. ว. บาอยางหนุหนัพลนั
แลน, บาบิ่น กว็า. 

 คําวา “บิ่น” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคมของเครื่องเหล็กทีบ่ิ่นออกไปเพยีงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาแตกลิไปเล็กนอยที่คม ที่แง 
หรือที่ยอดแลว ยงัเปนคําวเิศษณหมายถงึบาอยางหนุหนัพลนัแลนอีกดวย 
 
บุญ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
บุญ,  คือการคนกระทาํ, ดวยกายสุจริต, วะจี
สุจริต, แลมะโนสุจริตนั้น, ลวนเปนบุญสิน้. 

บุญ, บุญ-  น. การกระทาํดีตามหลกัคําสอนใน
ศาสนา; ความดี, คุณงามความดี. ว. ด ีเชน คนใจ
บุญ, มีคุณงามความด ีเชน คนมีบุญ. (ป. ปฺุญ; 
ส. ปุณฺย). 

 คําวา “บุญ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาการกระทําดวยกาย วาจา และใจทีสุ่จริตเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาการกระทําดีตามหลักคํา
สอนในศาสนาแลว ยังหมายถึงความดหีรือคุณงามความดี และเปนคาํวิเศษณหมายถึงด ีหรือมีคณุ
งามความดีอีกดวย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๗๙

บริสุทธิ ์
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

บริสุทธิ์,  วาหมดจดทัว่. บริสุทธิ์  ว. แท, ไมมีอะไรเจอืปน, เชน ทอง
บริสุทธิ,์ ปราศจากมลทิน, ปราศจากความผิด, 
เชน เปนผูบริสุทธิ,์ หมดจดไมมีตําหนิ เชน เพชร
บริสุทธิ ์เครื่องแกวบริสุทธิ;์ เรียกสาวพรหมจารีวา 
สาวบริสุทธิ์. น. แรชนิดหนึง่ ในจําพวกนวโลหะ. 
(ป. ปริสุทฺธิ). 

 คําวา “บริสุทธิ์” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหมดจดทั่วเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาแทหรือไมมีอะไรเจือปน ปราศจากมลทินหรือ
ปราศจากความผิด หรือหมดจดไมมีตําหนิแลว ยังหมายถึงเรยีกสาวพรหมจารีวาสาวบริสุทธิ์ และเปน
คํานามหมายถึงแรชนิดหนึง่ ในจาํพวกนวโลหะอีกดวย 
 
ปาฏิหาริย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปาฏิหาร,  เปนสับทแผลง, นําเสยีซึ่งฆาศกึ, 
แปลวาสําแดงอัศจรริยตางๆ, เปนการทาํดวยฤทธ
นั้น. 

ปาฏิหาริย  น. ส่ิงทีน่าอัศจรรย, ความอัศจรรย, มี 
๓ อยาง คือ ๑. อิทธิปาฏหิาริย = ฤทธิ์เปน
อัศจรรย หมายถึง การแสดงฤทธิ์ทีพ่นวิสัยของ
สามัญมนษุยไดอยางนาอัศจรรย ๒. อาเทสนา
ปาฏิหาริย = การดักใจเปนอัศจรรย หมายถึง การ
ดักใจทายใจคนไดอยางนาอัศจรรย ๓. อนสุาสนี
ปาฏิหาริย = การสอนเปนอศัจรรย หมายถึง 
คําสั่งสอนอนัอาจจูงใจคนใหนยิมเชื่อถือไปตามได
อยางนาอัศจรรย. (ปาก) ก. กระทาํสิ่งที่ตามปรกติ
ทําไมได เชน ปาฏิหาริยข้ึนไปอยูบนหลังคา. (ป.). 

 คําวา “ปาฏิหาร” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ปาฏิหารยิ” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาความอัศจรรย
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๐

ส่ิงทีน่าอัศจรรยหรือความอศัจรรย มี ๓ อยาง คือ ๑. อิทธิปาฏหิาริย ๒. อาเทสนาปาฏิหาริย ๓. 
อนุสาสนีปาฏหิาริยแลว ยงัเปนคํากริยาหมายถงึกระทาํสิ่งที่ตามปรกติทําไมไดอีกดวย 
 
เปา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปา,  คือของที่เขาทําดวยกดาดเปนที่หมายยงิ 
ปน, เขาเอากดาดตัดออกกวางยาวสี่นิว้, เอาหมกึ
ทาไวที่กลางดาํอยูเทาลูกมขามปอมนั้น. 

เปา ๑  น. ส่ิงที่กําหนดไวเปนจุดหมาย เชน 
นักยงิปนยิงถกูตรงเปาทุกนดั เอาตนไมเปนเปา; 
โดยปริยายหมายความวา เปนที่เพงเล็ง เชน เปน
เปาสายตา. 

 คําวา “เปา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของทีท่าํขึ้นเพื่อเปนทีห่มายในการยงิปนเพียงความหมายเดียว 
สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาสิ่งทีก่ําหนดไวเปน
จุดหมายแลว ยังหมายถงึเปนที่เพงเล็งอีกดวย 
 
ปะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะ,  คือปุผาขาดทะล,ุ เขาเอาผาอื่นภอเทากับรู
ทะลทุาบดามลงแลวเย็บใหติดกันนัน้. 

ปะ  ก. มาเจอกัน, มาประเชญิหนากนั; เอาวัตถุ
เชนผาหรือไมเปนตนปดทับสวนที่ชํารุดเปนชอง
เปนรู เชน ปะผา ปะวาว, ปดทับ เชน ปะหนา. 

 คําวา “ปะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาผาอื่นขนาดพอกบัรูทะลุทาบดามลงบนผาตรงทีท่ะลุแลวเย็บให
ติดกันเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเอาวัตถุเชนผาหรือไมเปนตนปดทับสวนที่ชํารุดเปนชองเปนรูแลว ยงัหมายถงึปดทบั 
และมาเจอกนัหรือมาประเชญิหนากนัอีกดวย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๑

ประกอบ 
หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ปะกอบ,  คือประสมฤาปรงุ. ประกอบ  ก. เอาชิ้นสวนตางๆ มารวมหรือคุมกัน
เขาเปนรูปรางตามที่ตองการ เชน ประกอบรถยนต
; ทาํ เชน ประกอบอาชีพ ประกอบธุรกิจ; ประสม
หรือปรุงเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน เชน ประกอบยา; 
เสริม, เพิ่มเตมิ, เชน อธิบายประกอบ. 

 คําวา “ปะกอบ” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประกอบ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาประสมหรือปรุงเพยีง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาประสม
หรือปรุงเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกันแลว ยงัหมายถงึเอาชิน้สวนตางๆ มารวมหรือคุมกนัเขาเปนรูปราง
ตามที่ตองการ ทาํ และเสริมหรือเพิ่มเติมอีกดวย 
 
ประกาย 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะกาย,  คือการที่คนตีเหล็กแดงชักเหลก็แดง
ออกจากเตาแลวเอาคอนตีลง, ที่มนัแตกกระจาย
ไปเรียกวาปะกาย. 
ปะกายไป,  คอืเหล็กเอาใสเบาหลอมเปนปะกาย
ไปนั้น. 

ประกาย  น. แสงที่เห็นกระเด็นกระจายออกจาก
วัตถุที่ลุกเปนไฟ เชน ประกายลูกไฟ, แสงทีเ่ห็น
กระเด็นกระจายออกจากของแข็งบางอยางที่
กระทบกนัอยางแรง เชน ดาบกระทบกนัเปน
ประกาย ตีเหล็กไฟเปนประกาย, ความแวววาวที่
เหลี่ยมเพชรเปนตนกระทบแสง, แสงแปลบปลาบ
อยางแสงฟาแลบ, โดยปริยายหมายถงึแสงที่มี
ลักษณะที่คลายคลึงเชนนั้น เชน ตาเปนประกาย, 
แสงสะทอนจากสิ่งที่เปนมนัเปนเงา เชน ประกาย
แสงจากกระเบื้องหลงัคาโบสถ. (แผลงมาจาก 
ผกาย). 

 คําวา “ปะกาย” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ประกาย” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแสงที่เห็นแตกกระจาย
ออกจากการเอาคอนตีเหลก็แดง หรือแสงที่เหน็แตกกระจายออกจากเหล็กในเบาหลอมในคําวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๒

ประกายไปเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาแสงทีเ่หน็กระเด็นกระจายออกจากของแข็งบางอยางทีก่ระทบกนัอยางแรง หรือแสงที่
เห็นกระเด็นกระจายออกจากวัตถทุี่ลุกเปนไฟแลว ยังหมายถงึความแวววาวที่เหลี่ยมเพชรเปนตน
กระทบแสง หรือแสงแปลบปลาบอยางแสงฟาแลบ และแสงที่มีลักษณะที่คลายคลงึเชนนัน้ เชน ตาเปน
ประกาย หรือแสงสะทอนจากสิ่งที่เปนมนัเปนเงาอีกดวย 
 
ประตู 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะตู,  คือชองที่ฝาเรือนฤาบานนั้น, สํารับเดินเขา
ออกนั้น, เปนคําภาษาไทมาแตกอน. 

ประตู  น. ชองทางเขาออกของบานเรือนเปนตน 
มีบานเปดปดได เชน ประตูบาน ประตูเมอืง, ชอง, 
ทาง, เชน ไมมปีระตูสู, โดยปริยายหมายถงึสิ่งที่มี
ลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน ประตูฟุตบอล 
ประตูรักบี้, ชองหรือโอกาสทีจ่ะไดหรือเสียในการ
เลนการพนันบางชนิด เชน ถั่ว โป ไฮโล น้าํเตา; 
ลักษณนามเรยีกจํานวนครั้งที่เตะลูกบอลเขาไปใน
ประตู เชน ได ๒ ประตู เสีย ๓ ประตู, เรียกชอง
หรือโอกาสที่จะไดหรือเสียในการพนนับางชนิด 
เชน ถูกประตูเดียว กนิ ๓ ประตู. 

 คําวา “ปะตู” นาจะเปนคาํเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ประตู” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชองทางเขาออกที่ฝาเรือนหรือ
บานเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาชองทางเขาออกของบานเรือนเปนตน มบีานเปดปดไดแลว ยงัหมายถึงชองหรือทาง และส่ิงที่มี
ลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน ประตูฟุตบอล ประตูรักบี้ หรือชองหรือโอกาสทีจ่ะไดหรือเสียในการเลน
การพนันบางชนิด นอกจากนี้ยงัหมายถึงลักษณนามเรยีกจํานวนครั้งที่เตะลูกบอลเขาไปในประตู หรือ
เรียกชองหรือโอกาสทีจ่ะไดหรือเสียในการพนนับางชนิดอีกดวย 
 
 
 
ปะทะ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๓

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะทะ,  คือปะกัน, คนสองฝายสองพวกมาใน
หนทางอันเดียวกัน, มาถงึที่เดียวกนัวามาปะทะ
กัน. 

ปะทะ  ก. โดนกนั, กระทบกัน, เชน เรือปะทะกัน 
ขางเรือปะทะกัน, ประจัญกัน เชน กองทัพปะทะ
กัน, ตานไว เชน ยกทพัไปปะทะขาศึก. 

 คําวา “ปะทะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาปะกันเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาประจัญกนัแลว ยงัหมายถงึโดนกันหรือกระทบกนั หรือตาน
ไวอีกดวย 
 
ประเทศ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปะเทศ,  คือทีถ่านที่ภูมลําเนาสถานใดๆ, ในบาน
ในเมืองฤาในปาในทุง, วาปะเทศ. 

ประเทศ  น. บานเมือง, แวนแควน; คําเพิม่ขาง
หลังของคาํเดมิ เมื่อเพิ่มแลวความหมายคงเดิม 
เชน อุรประเทศ หทยัประเทศ. (ส.; ป. ปเทส); 
(กฎ) ชุมนุมแหงมนุษยซึ่งตัง้มั่นอยูในดนิแดนอันมี
อาณาเขตแนนอน มีอํานาจอธิปไตยที่จะใชได
อยางอิสระ และมีการปกครองอยางเปนระเบียบ
เพื่อประโยชนของบรรดามนษุยที่อยูรวมกนันัน้, 
รัฐ ก็เรียก. 

 คําวา “ปะเทศ” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ประเทศ” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสถานที่ใดๆ เชน 
บานเมืองหรือปาทุงเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจาก
จะมีความหมายวาบานเมืองหรือแวนแควนแลว ยังหมายถึงคาํเพิม่ขางหลงัของคําเดิม เมื่อเพิ่มแลว
ความหมายคงเดิม และชมุนุมแหงมนุษยซึ่งตั้งมัน่อยูในดินแดนอันมีอาณาเขตแนนอน มีอํานาจ
อธิปไตยที่จะใชไดอยางอิสระ และมีการปกครองอยางเปนระเบียบเพือ่ประโยชนของบรรดามนษุยที่อยู
รวมกันนัน้อีกดวย 
 
 
 
ปาก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๔

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปาก,  โอฐ, คอืมุกขะทวาร, เปนชองอยูที่ใตจมูก, 
มีฟนขางลางขางบนขางในมล้ิีนนัน้. 
ปากกะจับ,  คือปากภาชนะมีภานนัน้, ปากมนั
แฉกปลายแหลมนั้น. 
ปากน้าํ,  คือชองที่ใหญๆ เขามาจากทะเล, มี
ปากน้ําเจาพระยานั้น. 

ปาก  น. สวนหนึง่ของรางกายคนและสัตว อยูที่
บริเวณใบหนา มีลักษณะเปนชองสาํหรับกิน
อาหารและใชสําหรับเปลงเสียงไดดวย; โดย
ปริยายหมายถึงสวนตางๆ ที่อยูในบริเวณปาก 
เชน ปากเปอย; ขอบชองแหงสิ่งตางๆ เชน ปาก
หมอ ปากไห; ตนทางสาํหรบัเขาออก เชน ปาก
ชอง ปากตรอก; กลีบดอกกลวยไมคลายรปูกรวย
หรือหลอดที่อยูตรงกลางเปนที่อยูของเกสร, 
กระเปา ก็เรียก; ใชเปนลักษณนามของสิง่
บางอยาง เชน แหอวนหรือพยานบุคคล เชน แห
ปากหนึง่ อวน ๒ ปาก พยาน ๓ ปาก. ก. พูด เชน 
ดีแตปาก. 

 คําวา “ปาก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาชองอยูที่ใตจมูก มีฟนลางฟนบนและลิ้น และขอบชองของภาชนะ
ในคําวาปากกระจับ นอกจากนี้ยงัมีความหมายวาตนทางเขาในคําวาปากน้ํา สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาสวนหนึ่งของรางกายคนและสัตว อยูที่บริเวณ
ใบหนา มีลักษณะเปนชองสาํหรับกนิอาหารและใชสําหรับเปลงเสียงไดดวย และขอบชองแหงสิ่งตางๆ 
นอกจากนีย้ังหมายถงึตนทางสาํหรับเขาออกแลว ยงัหมายถงึสวนตางๆ ที่อยูในบริเวณปาก กลบีดอก
กลวยไมคลายรูปกรวยหรือหลอดที่อยูตรงกลางเปนที่อยูของเกสร และใชเปนลักษณนามของสิ่ง
บางอยาง เชน แหอวนหรือพยานบุคคล นอกจากนี้ยงัเปนคํากริยาหมายถงึพูดอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
โปง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๕

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โปง,  คือพองขึ้น, คนเอาผาเปยกๆ แผลงที่น้าํ, มี
ลมอยูขางในรวบชายเขาผาพองอยูนัน้, วาโปงอยู. 
โปงดิน,  คือทีด่ินในปามันเปนเนนิขึ้นหนอยๆ, ที่
นั่นเค็มฝูงสัตวมีงัวนัน้มันมากิน. 

โปง  น. ลักษณะของสิ่งที่พองดวยลมหรือแกส 
เชน ลูกโปง; พืน้ดินที่มีเกลือสินเธาวผุดเกรอะกรัง
อยู, ปาหรือดินที่มโีปง เรียกวา ปาโปง ดนิโปง, 
เรียกผีที่มีอยูในที่เชนนั้นวา ผีโปง, เรียกลักษณะที่
นั่งหางคอยยงิสัตวที่มากนิดินโปงวา นัง่โปง, ปง ก็
วา; เรียกพืน้ดินที่มนี้าํผุดพุข้ึนมาวา โปงน้าํ และ
เรียกน้าํที่ผุดพข้ึุนมานั้นวา น้าํโปง. 

 คําวา “โปง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาสิง่ทีพ่องขึ้นเพราะมลีมอยูขางใน และดินในปาที่มีรสเค็ม ฝูงสัตวมัก
มากนิในคําวาโปงดิน สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวา
ลักษณะของสิง่ทีพ่องดวยลมหรือแกส พื้นดินที่มีเกลือสินเธาวผุดเกรอะกรังอยูแลว ยังหมายถงึเรียก
พื้นดนิที่มนี้าํผดุพุข้ึนมาวาโปงน้าํ และเรียกน้ําที่ผุดพุข้ึนมานัน้วาน้ําโปงอีกดวย 
 
โปง 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โปง,  คือเสียงดังโปง, คนฟนไมฤาเคาะไมเสียงดัง
โกงๆ วาดงัโปงนัน้. 

โปง  ว. อาการที่พูดโพลงออกมาโดยไม
ระมัดระวังปาก หรือพูดเปดเผยสิ่งที่ไมสมควร
ออกมาโดยไมคํานึงถึงความผิดพลาดเสียหาย; 
ใหญ เชน หัวโปง; เสียงดังอยางเสียงปนเปนตน. 

 คําวา “โปง” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเสยีงดงัเชนนัน้เพยีงความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเสียงดังอยางเสยีงปนเปนตนแลว ยงัหมายถึง
อาการที่พูดโพลงออกมาโดยไมระมัดระวังปาก หรือพูดเปดเผยสิ่งที่ไมสมควรออกมาโดยไมคํานึงถึง
ความผิดพลาดเสียหาย และใหญอีกดวย 
 
 
 
 
ปด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๖

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปด,  คือผัดไป, คนเอามือฤาชุมปดผัดแผวกวาด
ไปนั้น. 

ปด ๑  ก. ทําใหหมดไปพนไปดวยการพัดหรือโบก
เปนตน เชน ปดฝุน ปดแมลงวัน ปดพิษ; เบนไป, 
เฉไป, เชน พระอาทิตยปดเหนือปดใต ทายรถปด
ไปทางหนึ่ง เดนิขาปด; กระทบเสียดไป เชน กิง่ไม
ปดหลังคา เดนิเอามือปดศีรษะ. 

 คําวา “ปด” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผัด แผว หรือกวาดไปเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาทาํใหหมดไปพนไปดวยการพัดหรือโบกเปนตน
แลว ยงัหมายถึงเบนไปหรือเฉไป และกระทบเสียดไปอีกดวย 
 
ปญหา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปณหา,  แปลวาปฤษณาๆ นั้นคือทานคิดผูกไว 
เปนเนื้อความลับเปนตนวามีแตหนึง่ไมมสีองมีแต
สองไมมีสามนั้นจะไดแกอันใด. 

ปญหา  น. ขอสงสัย, ขอขัดของ, เชน ทําไดโดยไม
มีปญหา, คําถาม, ขอที่ควรถาม, เชน ตอบปญหา
, ขอที่ตองพิจารณาแกไข เชน ปญหาเฉพาะหนา 
ปญหาทางการเมือง. (ป.). 

 คําวา “ปณหา” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ปญหา” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาคําถามเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาคําถามหรือขอที่
ควรถามแลว ยังหมายถงึขอสงสัยหรือขอขัดของ หรือขอที่ตองพจิารณาแกไขอีกดวย 
 
ปนปวน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปนปวน,  หมนุเวยีน, วนเวยีน, คือหนัหวน, 
เหมือนน้าํที่ปากคลองบางหลวงเปนตนอนัปวน
หมุนเมื่อเวลาน้ําไหลเชี่ยวนัน้. 

ปนปวน  ก. เคลื่อนไหวไปมาอยางรุนแรง
ผิดปรกติ เชน ทะเลปนปวน; สับสนวุนวาย
ผิดปรกติ เชน ใจคอปนปวน ทองปนปวน 
บานเมืองปนปวน, ปวนปน ก็วา. 

 คําวา “ปนปวน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๗

อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหมนุเวยีน วนเวยีน หรือหันหวนอยางน้ําที่ไหลเชีย่วเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
เคลื่อนไหวไปมาอยางรุนแรงผิดปรกติแลว ยังหมายถงึสบัสนวุนวายผดิปรกติอีกดวย 
 
โปะ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
โปะ,  คือเฝอกเขาวงจับปลาทีท่ะเล, คนเจกมัน
จับปลามนัเอาไมทําเปนสี้เลก็ๆ แลวเอาปอมาถัก
ติดกันเปนผนืใหญมันเอาลงหลกัปกไวในทะเล
ลอมปลาไวนัน้. 

โปะ ๑  น. ที่สําหรับดักปลาทะเล ทาํดวยเสาไม
จริงปกเปนวง ใชไมไผทําเปนเฝอกกรุขางใน มี
ประตูตรงกลาง ขางประตูโปะใชเสาไมจริงปกยาว
เหยยีดออกไปทั้ง ๒ ขางเพื่อกั้นปลาใหวายเลียบ
เลาะมาเขาโปะ เรียกวา ปกโปะ, ลักษณนามวา 
ปาก หรือ ลูก; เรียกเรือสําหรับจับปลาในโปะวา 
เรือโปะ; ทุนสําหรับเทียบเรอืเพื่อขนถายสนิคาหรือ
ใหคนขึ้นลง; เครื่องครอบตะเกียงเพื่อบังลมหรือ
บังคับแสงไฟ. 

 คําวา “โปะ” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “โปะ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเฝอกสาํหรับจับปลาทะเล ทาํ
จากซี่ไมเลก็ๆ และปอถักเปนผืน ลงหลักปกไวในทะเลเพื่อลอมปลาเพียงความหมายเดียว สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาที่สําหรับดักปลาทะเล ทําดวย
เสาไมจริงปกเปนวง ใชไมไผทําเปนเฝอกกรุขางใน มีประตูตรงกลาง ขางประตูโปะใชเสาไมจริงปกยาว
เหยยีดออกไปทั้ง ๒ ขางเพื่อกั้นปลาใหวายเลียบเลาะมาเขาโปะเรียกวาปกโปะแลว ยงัหมายถึงเรียก
เรือสําหรับจับปลาในโปะวาเรือโปะ ทุนสาํหรับเทยีบเรือเพื่อขนถายสนิคาหรือใหคนขึน้ลง และเครื่อง
ครอบตะเกยีงเพื่อบังลมหรือบังคับแสงไฟอกีดวย 
 
 
 
 
 
ปรี่ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๘

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปรี่,  คือรินๆ ไหลน้าํที่แนวเรอืร่ัวหนิดหนอยนัน้, 
ไหลปร่ีๆ คือไหลรินๆ ร่ีๆ นัน้. 

ปรี่  ก. ร่ี เชน ปร่ีเขาใส. ว. เกือบลน ในลักษณะ
เชนน้ําเต็มจนเกือบลนมิลนแหล, รินๆ เชน ไหล
ปร่ี. 

 คําวา “ปร่ี” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวารินๆ เพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวารินๆ แลว ยงัหมายถงึเกือบลน ในลักษณะเชนน้ําเตม็จนเกือบ
ลนมิลนแหล และเปนคํากริยาหมายถึงร่ีอีกดวย 
 
ปรือ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปรื,  หัด, ศึกษา. ปรือ ๒  ว. ลักษณะอาการของนัยนตาทีห่ร่ีเพราะ

งวงแตฝนไว, ลักษณะของนยันตาที่มีอาการ
เชนนั้น. ก. ฝกหัด ในคาํวา ฝกปรือ; เลี้ยงดู ในคํา
วา ปรนปรือ. 

 คําวา “ปรื” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “ปรือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาหัดหรือศึกษาเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาฝกหัดในคําวา
ฝกปรือแลว ยงัหมายถึงเลีย้งดูในคําวาปรนปรือ และเปนคําวเิศษณหมายถงึลักษณะอาการของ
นัยนตาที่หร่ีเพราะงวงแตฝนไวหรือลักษณะของนัยนตาที่มีอาการเชนนัน้อีกดวย 
 
ปรื๋อ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปรื๋,  คือบินไปเร็ว, นกฤาไก, แรกบินออกจากทีเ่ร็ว
นัก, เขาวามนับินปร๋ืไป. 

ปรื๋อ  ว. อาการที่นกบินพุงไปอยางเร็ว, โดย
ปริยายหมายความวา มีอาการรวดเร็วเชนนัน้ เชน 
แลนปร๋ือ วิง่ปร๋ือ. 

 คําวา “ปร๋ื” นาจะเปนคําเดยีวกับที่ปจจุบนัเขียนวา “ปร๋ือ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาอาการที่นกหรือไกบินออกจาก
ที่ไปอยางเร็วเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๘๙

ความหมายวาอาการทีน่กบินพุงไปอยางเร็วแลว ยงัหมายถงึมีอาการรวดเร็วเชนนัน้ เชน แลนปร๋ือ วิ่ง
ปร๋ืออีกดวย 
 
ประชัน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประชัน,  คือการแขงกนั, เหมือนคนเลนโขนตอ
โขนนัน้ดวยกนัในที่ใกลกนัเวลาเดียวกนั, วาใคร
จะดีกวากนันัน้. 

ประชัน  ว. อาการที่แขงขันเพื่อใหรูวาใครจะ
แสดงไดดีกวาหรือเกงกวากนั เชน งิ้ว ๒ โรง
ประชันกนั อยาเอาเปดขันประชันไก, โดยปริยาย
หมายถงึอาการคลายคลึงเชนนัน้ เชน เด็กรองไห
ประชันกนั. 

 คําวา “ประชัน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่แขงโดยแสดงในที่ใกลกันเวลาเดียวกนั เพื่อใหรูวาใครจะดีกวากัน
เพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวา
อาการที่แขงขันเพื่อใหรูวาใครจะแสดงไดดีกวาหรือเกงกวากันแลว ยงัหมายถึงอาการคลายคลึงเชนนัน้ 
เชน เดก็รองไหประชันกันอกีดวย 
 
ประเชิญ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประเชิญ,  คอืเย็บผาติดตอกัน, ผานุงเกาขาด
กลางผนื, เขาฉีกออกเอาขางดีตอดีเย็บตอติดกัน
เขานัน้. 

ประเชิญ  ก. ชนกนั, ปะทะกัน, เจอหนากนั; เอา
ผานุง ผาขาวมาเปนตนที่ขาดกลางผืนมาตัดตรง
ขาดออก แลวเอาชายมาตอกันเขาใหม เรียกวา 
ประเชิญผา. 

 คําวา “ประเชิญ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนงัสอื 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาผานุงที่ขาดกลางผืนฉีกออก แลวเอาขางดีเย็บติดกันเขาเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเอา
ผานุง ผาขาวมาเปนตนที่ขาดกลางผืนมาตัดตรงขาดออก แลวเอาชายมาตอกนัเขาใหมเรียกวา
ประเชิญผาแลว ยงัหมายถึงชนกนั ปะทะกนั หรือเจอหนากันอกีดวย 
 
 
ประดักประเดิด 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๐

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประดักประเดิด,  คือการทีม่ีความลาํบากหนอย
นั้น. 

ประดักประเดิด  ว. รีๆ รอๆ, ที่ทําใหรูสึกลําบาก
ยุงยากกายหรอืใจ. 

 คําวา “ประดักประเดิด” เปลีย่นแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาที่มีความลําบากเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราช
บัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาที่ทาํใหรูสึกลาํบากยุงยากกายหรือใจแลว ยัง
หมายถงึรีๆ รอๆ อีกดวย 
 
ปริมณฑล 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประริมณฑล,  คือที่วงรอบเหมือนดวงจนัทรดวง
อาทิตย. 

ปริมณฑล  น. วงรอบ; ความเรียบรอย เชน นุง
หมใหเปนปริมณฑล. (ป.). 

 คําวา “ประริมณฑล” นาจะเปนคําเดียวกบัที่ปจจุบนัเขยีนวา “ปริมณฑล” เปลี่ยนแปลง
ความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสืออักขราภิธานศรบัทมีความหมายวาวงรอบเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาวงรอบ
แลว ยงัหมายถึงความเรียบรอยอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรอท 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๑

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประหรอด,  คือของศรีเหมอืนดีบุกเหลวเปนน้าํ 
ควางอยู, ทาํใหมันแขงไมใครไดนั้น. 
ปรอด,  คือของเหลวเหมือนดีบุกละลายควาง, 
คนทาํใหมนัแขงยากหนัก. 

ปรอท  น. ธาตุลําดับที่ ๘๐ สัญลักษณ Hg เปน
โลหะ ลักษณะเปนของเหลว สีเงิน แข็งตวัที ่ 
-๓๘.๓๖  ํ ซ. เดือดที่ ๓๕๗  ํ ซ. ใชประโยชนนาํไป
ทําเทอรโมมิเตอร บารอมิเตอร โลหะเจือซ่ึง
เรียกวา อะมัลกัม (amalgam) ใชในงาน 
ทันตกรรมและทําเครื่องมือวิทยาศาสตรอ่ืนๆ 
สารประกอบของปรอทเปนพษิ แตบางอยางใช
เปนยาได. (อ. mercury); (ปาก) เครื่องวัด
อุณหภูมิ; โดยปริยายหมายถึงอาการที่เปนไป
อยางรวดเร็ววองไว เชน ไวเปนปรอท. (ป., ส.  
ปารท). 

 คําวา “ประหรอด” นาจะเปนคําเดียวกับทีป่จจุบันเขียนวา “ปรอท” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของเหลวที่ละลายควาง สี
เหมือนดีบุก ทาํใหแข็งยากมากเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นอกจากจะมคีวามหมายวาธาตุลําดับที่ ๘๐ สัญลักษณ Hg เปนโลหะ ลักษณะเปนของเหลว สีเงิน 
แข็งตัวที่ -๓๘.๓๖  ํ ซ. เดือดที่ ๓๕๗  ํ ซ. ใชประโยชนนาํไปทําเทอรโมมิเตอร บารอมิเตอร โลหะเจือซ่ึง
เรียกวาอะมัลกัม (amalgam) ใชในงานทนัตกรรมและทําเครื่องมือวทิยาศาสตรอ่ืนๆ สารประกอบของ
ปรอทเปนพิษ แตบางอยางใชเปนยาไดแลว ยงัหมายถึงเครื่องวัดอุณหภูมิ และอาการที่เปนไปอยาง
รวดเร็ววองไวอีกดวย 
 
ปลัด 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ประหลัด,  คอืคนเปนที่สอง, คนเปนขุนนางตั้งอยู
ในที่สองจากขุนนางใหญ, เรียกประหลัด. 

ปลัด  น. ผูมีตาํแหนงหนาที่รองจากผูที่มีตาํแหนง
หนาทีเ่หนือตนโดยตรง เชน ปลัดกระทรวง ปลัด
จังหวัด; ตําแหนงพระฐานานกุรมเหนือสมหุ. 

 คําวา “ประหลัด” นาจะเปนคําเดียวกบัทีป่จจุบันเขียนวา “ปลัด” เปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาขุนนางที่มีตําแหนงรอง
จากขุนนางใหญเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๒

ความหมายวาผูมีตําแหนงหนาที่รองจากผูที่มีตําแหนงหนาทีเ่หนือตนโดยตรงแลว ยังหมายถงึตําแหนง
พระฐานานุกรมเหนือสมุหอีกดวย 
 
ปราณ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปราน,  คือลมหายใจ, คนเรียนวิชาดูใหรูเหตุอัน
ลับ. อยางหนึง่ดวยสงัเกตลมหายใจตามวชิา. 

ปราณ  น. ลมหายใจ; สัตวมชีีวิต, ชีวิต, ใจ. (ส.  
ปฺราณ; ป. ปาณ). 

 คําวา “ปราน” นาจะเปนคําเดียวกับที่ปจจุบันเขียนวา “ปราณ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบ
ความหมายกวางออก คือ ในหนังสืออักขราภิธานศรับทมีความหมายวาลมหายใจเพียงความหมาย
เดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมคีวามหมายวาลมหายใจแลว ยงั
หมายถงึสัตวมีชีวิต ชวีิต หรือใจอีกดวย 
 
ปรับ 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ปรับ,  คือจัดแจงตกแตง, คนแรกทาํการจดัปรุงจะ
ใหของเรียบราบสนิดชิดดีนั้น. 
ปรับไหม,  คอืลงโทษแกคนผิด, คนละเมิดบังอาจ
ทําผิดเปนตนวาตีเขาหัวแตก, ทานใหเสียเงินใหผู
เจ็บวาปรับไหม. 

ปรับ ๒  ก. เปรียบ, เทียบ; ทาํใหอยูในสภาพที่
เหมาะหรือดีข้ึน, ทาํใหเรียบ, ทาํใหเสมอ; ลงโทษ
ใหใชเงนิเพราะทําผิด, ลงโทษใหเปนแพ; (กฎ) น. 
โทษทางอาญาสถานหนึง่ ซึ่งผูตองโทษตองชําระ
เงินตามจํานวนทีก่ําหนดไวในคําพพิากษาตอศาล 
หรือตามทีเ่จาพนกังานเปรยีบเทียบ เรียกวา โทษ
ปรับ. 

 คําวา “ปรับ” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาจัดหรือตกแตงใหราบเรียบหรือสนทิชิดดี และลงโทษผูกระทําผดิให
ชดใชเงินในคําวาปรับไหม สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมาย
วาทําใหอยูในสภาพทีเ่หมาะหรือดีข้ึน ทําใหเรียบ หรือทาํใหเสมอ และลงโทษใหใชเงนิเพราะทาํผิดหรือ
ลงโทษใหเปนแพแลว ยงัหมายถงึเปรียบหรือเทียบ และเปนคํานามหมายถงึโทษทางอาญาสถานหนึ่ง 
ซึ่งผูตองโทษตองชําระเงินตามจํานวนทีก่ําหนดไวในคําพพิากษาตอศาล หรือตามที่เจาพนักงาน
เปรียบเทยีบเรียกวาโทษปรับอีกดวย 
 
เปล 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๓

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปล,  คือของคนผูกขางหวัขางทาย, ใหแกวงโยน
ไปมาไดสํารับนอนนั้น. 

เปล  น. เครื่องสําหรับนอน ใชไกวหรือโยก, เครื่อง
สําหรับนอนเลนแกวงไกวไปมาได, เครื่องสําหรับ
หามคนเจ็บ; เรียกภาชนะบางอยางที่มีรูปลักษณะ
อยางเปล เชน ชามเปล. 

 คําวา “เปล” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาของผกูขางหวัและขางทายใหแกวงไปมาได สําหรบันอนเพียง
ความหมายเดยีว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาเครือ่ง
สําหรับนอน ใชไกวหรือโยก หรือเครื่องสําหรับนอนเลนแกวงไกวไปมาไดแลว ยงัหมายถงึเครื่องสําหรับ
หามคนเจ็บ และเรียกภาชนะบางอยางทีม่รูีปลักษณะอยางเปลอกีดวย 
 
เปลา 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เปลา,  คือไมมีอะไร, เหมือนอากาษไมมส่ิีงใด
เปลาโรงอยู, ถงึจะมีลมก็แลไมเหนนัน้. 
เปลาอก,  เปลาใจ, คืออกใจคนที่เคยอยูดวยกนั
มากหลาย, เขาไปเสียหมดสิ้นเหลืออยูแตตัวผู
เดียวนัน้. 

เปลา  ว. ไมมอีะไรนอกจากตัวของมันเองที่อาง
ถึง เชน ขวดเปลา มือเปลา, วางๆ; เปนคาํปฏิเสธ 
แปลวา ไมม ีไมเปนอยางนัน้; ไมมีขอผูกพนั เชน 
ใหเปลา ไดเปลา. ก. อางวาง, วาเหว, เชน เปลา
อก เปลาใจ เปลาเปลี่ยว. 

 คําวา “เปลา” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คอื ในหนงัสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาไมมีอะไรหรือวางโลง และอางวางหรือวาเหวในคาํวาเปลาอก สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะเปนคาํวิเศษณมีความหมายวาไมมีอะไร
นอกจากตัวของมันเองที่อางถึง หรือวางๆ และเปนคาํกริยามีความหมายวาอางวางหรือวาเหวแลว ยงั
เปนคําวิเศษณหมายถงึเปนคําปฏิเสธ แปลวาไมม ีไมเปนอยางนั้น และไมมีขอผูกพันอีกดวย 
 
 
 
 
 
 
ผูก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๔

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผูก,  มัด, คือเอาเชือกพันรัดทําของอยูแนนในที่
เดียว, รัดเขาแลวเอาหัวเงื่อนสองขางเกี้ยวพันกัน
ไวนั้น. 

ผูก  ก. เอาเชอืกเปนตนสอดคลองกันใหเกิดเปน
เงื่อน เพื่อทําใหมั่นหรือติดตอกันในตวัหรือกับส่ิง
อ่ืน เชน ผูกเชอืก ผูกลวด ผูกโบ, ติดตอหรือติดพัน
กันแนนกับส่ิงใดสิ่งหนึง่ เชน ผูกใจ ผูกโกรธ ผูก
มิตร, ประกอบเขา เชน ผูกประโยค ผูกปริศนา ผูก
ลาย, ติดพันกนัดวยเรื่องสิทธิและหนาที่ตามที่ตก
ลงกนั เชน ผูกตลาด ผูกทา; คุมครอง (ใชในการ
เลนหมากรกุ) เชน เอามาผูกโคน เอาเรือผูกมา; 
ขมวด เชน ผูกคิ้วนิ่วหนาไมพาที. (นิ. นรินทร); 
จอง เชน ผูกเวร; ตรงกนัขามกับ แก. น.  
ลักษณนามเรยีกหนังสือใบลานที่รอยหูไวมัด
หนึง่ๆ วา คัมภีรเทศนาผูกหนึ่ง. 

 คําวา “ผูก” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาเอาเชือกพนัรัดของใหแนน แลวเอาปลายเชือกมัดเปนเงื่อนเกี้ยวพัน
กันไวเพียงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเอาเชือกเปนตนสอดคลองกันใหเกิดเปนเงื่อน เพื่อทําใหมั่นหรือติดตอกันในตวัหรือกับ
ส่ิงอื่นแลว ยงัหมายถงึติดตอหรือติดพันกนัแนนกับส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ประกอบเขา หรือติดพันกนัดวยเรื่อง
สิทธิและหนาที่ตามที่ตกลงกัน และคุมครองใชในการเลนหมากรุก นอกจากนี้ยงัหมายถงึขมวด จอง 
ตรงกันขามกบัแก และเปนคํานามหมายถึงลักษณนามเรียกหนังสือใบลานที่รอยหไูวมัดหนึง่ๆ วาคัมภีร
เทศนาผูกหนึง่อีกดวย 
 
 
 
 
 
 
 
ผาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๕

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผาน,  คือผาด, คนเดนิผาดไปนาบานนัน้, เขาวา
คนเดินผานไปนาบานนัน้. 
ผานเมือง,  คอืไดครองราชสมบัติ, เจาเมอืงตาย
แลวไมมีเจาเมอืง, ผูไดสมบัติครองเมืองวาผาน
เมืองนัน้. 

ผาน  ก. ลวงจุดใดจุดหนึ่งไป เชน รถผาน
สนามหลวง, อาการที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึง่ เชน รถสายนี้ผานสามยาน สีลม, ลวงเลย 
เชน เวลาผานไป ๕ ป; โดยปริยายหมายความวา 
เคย เชน ผานตามาแลว ผานหูมากอน หรือ 
ชํานาญเชี่ยวชาญ เชน ผานงานมามาก ผานศึก
มาหลายครั้ง, ยอมใหกอน เชน ผานไปกอน, ยอม
ใหลวงเขาไปได เชน บัตรผานประตู, สอบได เชน 
ผานชัน้ประถมปที่ ๑ แลว, ไดรับความเหน็ชอบ 
เชน พระราชบญัญัติงบประมาณผานสภาแลว, 
ตัดทาง, ลัดทาง, เชน หามเดินผานสนาม, ขาม 
เชน ไฟแดงหามผาน มองผานไป, เปลีย่น เชน 
ผานมือ, ครอบครอง เชน ผานเมือง, บอกราคาสูง
เกินไป ในความวา บอกราคาผานมากไป, ลวงพน
ไป เชน เวลาผานไป. ว. เรียกมาที่มีลายขาวขวาง
พาดตัววา มาผาน; ถาประกอบหนานามบางคํา
หมายความวา พระเจาแผนดิน เชน ผานเกลาฯ 
ผานเผา ผานพิภพ ผานฟา. 

 คําวา “ผาน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผาด เชน เดนิผานไป และครอบครองในคําวาผานเมือง สวน
พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาลวงจุดใดจุดหนึง่ไป และ
ครอบครองแลว ยงัหมายถึงอาการที่เคลื่อนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่ หรือลวงเลย และเคย ชาํนาญ
เชี่ยวชาญ ยอมใหกอน ยอมใหลวงเขาไปได สอบได ไดรับความเห็นชอบ ตัดทางหรือลัดทาง ขาม 
เปลี่ยน บอกราคาสูงเกินไปในความวาบอกราคาผานมากไป หรือลวงพนไป นอกจากนี้ยงัเปนคํา
วิเศษณเรียกมาที่มีลายขาวขวางพาดตัววามาผาน และถาประกอบหนานามบางคําหมายความวา 
พระเจาแผนดนิอีกดวย 
 
ผิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๖

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผิน,  คือผัน, คนมีหนามาทางเฉพาะตวันออก, 
แลวผันหนาไปซายฤาขวานัน้. 

ผิน  ก. หัน, ผัน หรือ หนิ ก็วา; แปรพระพักตร (ใช
แก พระพุทธรูป). 

 คําวา “ผิน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาผนัเพยีงความหมายเดียว สวนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตฯ พ.ศ. 
๒๕๔๒ นอกจากจะมีความหมายวาหนัหรือผันแลว ยงัหมายถงึแปรพระพกัตรใชแกพระพุทธรูปอีกดวย 
 
ผืน 

หนงัสืออักขราภิธานศรับท พจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ผืน,  แผน, คอืแผน, คนธอผาทาํเปนแผนๆ, วา
เขาธอทาํเปนผืนๆ ผานัน้. 
ผืนเสื่อ,  คือแผนเสื่อ, คนสานเสื่อยาวภอนอนได
คนหนึ่งนั้น, วาเสื่อผืนหนึง่. 

ผืน  น. เรียกสิง่ที่มีลักษณะแบนเปนแผนอยางผา 
หนงั หรือเสื่อ เปนตน มีขนาดเต็มตามกําหนดและ
อาจมวนหรือพับได เชน ผานุง ผาหม เสื่อ พรม 
และหนงั วา ผืนผา ผืนหนงั เปนตน; ใชเปน
ลักษณนาม เชน ผา ๓ ผืน เสื่อ ๒ ผืน; เรียก
แผนดินทัง้หมดหรือสวนใดสวนหนึง่ เชน ผืน
แผนดิน แผนดินผืนนี้ ที่ดินผืนนัน้. 

 คําวา “ผืน” เปลี่ยนแปลงความหมายแบบความหมายกวางออก คือ ในหนังสือ 
อักขราภิธานศรับทมีความหมายวาแผนของผาที่ทอ เชน ผืนผา หรือแผนของเสื่อทีส่านยาวพอนอนใน
คําวาผนืเสื่อเพียงความหมายเดียว สวนพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑติฯ พ.ศ. ๒๕๔๒ นอกจากจะมี
ความหมายวาเรียกสิง่ทีม่ีลักษณะแบนเปนแผนอยางผา หนงั หรือเสือ่ เปนตน มีขนาดเต็มตามกําหนด
และอาจมวนหรือพับไดวาผนืผา ผืนหนงั เปนตนแลว ยงัหมายถงึใชเปนลักษณนามของสิ่งทีม่ีลักษณะ
แบนเปนแผน และเรียกแผนดินทัง้หมดหรอืสวนใดสวนหนึง่อีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ๒๙๗

ประวัติผูวิจยั 
 
ชื่อ – สกุล  นางสาวเนติมา  พัฒนกุล 
ที่อยู   ๔๖/๔  หมู ๖  ตําบลกุฎโงง  อําเภอพนัสนคิม  จงัหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐ 
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.๒๕๔๔ สําเร็จการศึกษาปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต  เกียรตินยิมอันดับ ๒   

สาขาวิชาภาษาไทย  วชิาโทประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร  มหาวทิยาลัยบูรพา 

 พ.ศ.๒๕๔๕ ศึกษาตอในระดับปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย   
บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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