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ดว้ยรักและภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรศาสตร์ จึงเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีท าให้ยงัคงเหลือตวัตนในใจ  
แมใ้นวนัท่ีเหมือนไม่เหลืออะไรท่ีเป็นตวัเอง  

กราบขอบพระคุณ พ่อและแม่ ส าหรับทุกๆอยา่งในชีวิต ความรัก ความอดทน ความเขา้ใจ  
ท่ีมีให้กบัลูกมาตลอดจนถึงวนัน้ี ขอบพระคุณท่ีท าให ้“มี” ส่ิงต่างๆในหวัใจมากพอท่ีจะ “ต่อสู้” กบั
ช่วงเวลาอนัหนกัหน่วงท่ีผา่นมาจนมาถึงวนัน้ี ลูกรักพอ่และแม่ท่ีสุด  

กราบขอบพระคุณอาจารยฟ์องจนัทร์ หอยสังข์ ผูส้นับสนุนให้ศิษยมุ์่งมัน่เดินทางเข้าสู้
เส้นทางของ “ภาษาไทย” เต็มตวั กราบขอบพระคุณอาจารยรั์ชนี พิณเสนาะ ผูเ้ป็นก าลงัใจให้เสมอ 
กราบขอบพระคุณ คุณครูปิยะภรณ์ อินทะสุวรรณ ท่ีเค่ียวกร าใหค้วามรู้แก่ศิษยต์ั้งแรกเร่ิม ท าใหศิ้ษย์
ประทบัใจในศิลปวฒันธรรมเขมรและรู้สึก “รัก” ภาษาเขมรมากข้ึนจนกลา้คิดต่อยอดความรู้ดา้นน้ี
เป็นวทิยานิพนธ์ กราบขอบพระคุณครูและอาจารยทุ์กท่านในชีวิตท่ีไดอ้บรมสั่งสอนให้วิชาความรู้ 
แม้ไม่อาจเอ่ยช่ือได้ครบถ้วน ณ ท่ีน้ี แต่ศิษย์ยงัคงระลึกถึงพระคุณด้วยความเคารพรักเสมอมา 
รวมทั้งขอบคุณ “พี่วาสนา” อดีตพี่เล้ียงผูเ้ป็นเหมือนพี่สาวแท้ๆ ในชีวติจริงท่ีใหก้ าลงัใจนอ้งเสมอ 
 ขอบคุณเพื่อนปริญญาโทรุ่นปี ๕๔ ท่ีอยู่เคียงขา้งกนัเสมอ ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมผจญภยั  
ร่วมความทรงจ ามากมายและไม่เคยทอดทิ้งกนั ขอบคุณท่ีพวกเราไดเ้จอกนัและอยูด่ว้ยกนั ขอบคุณ
ท่ีท าให้เพื่อนท่ีมาจากต่างสถาบนัคนน้ีไม่เคยรู้สึกเควง้ควา้ง ความเอ้ือเฟ้ือท่ีทุกคนหยิบยื่นให้ตั้งแต่
วนัแรกท่ีพบหนา้กนั ตลอดจนความช่วยเหลือระหวา่งเรียน และความห่วงกงัวลเร่ืองสุขภาพ รวมทั้ง
การเป็นก าลังในช่วงเวลาท่ีทรมานท่ีสุด จะเป็นความทรงจ าท่ีประทับอยู่ในใจเพื่อนคนน้ีเสมอ 
ตลอดไป ขอบคุณทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีท าใหเ้ราเดินทางมาพบทุกคนท่ีน่ี ณ ทบัแกว้ 
 ขอบคุณพี่ๆและนอ้งๆปริญญาโท ท่ีคอยช่วยสนบัสนุน พูดคุย ไถ่ถาม และเป็นก าลงัใจให้
กนัตลอดมา ขอบคุณ “พี่สิขรินทร์” ท่ีท าให้น้องคนน้ีมีแรงก้าวผ่านหลายๆค ่าคืนท่ีน่ากลวัมาได ้
ขอบคุณส่ิงใดก็ตามท่ีท าใหไ้ดมี้โอกาสมารู้จกัพี่ๆนอ้งๆทุกคน 

ขอบคุณเพื่อนๆ “ภาษาไทย ๑๓” พี่รหัส พี่สายรหัส และพี่น้องภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกๆคน เพื่อนๆชมรมนาฏศิลป์ไทย รวมทั้งเพื่อนเก่า                
ทุกคน ท่ีห่วงใยและมอบก าลงัใจให้กนัเสมอมา ขอบคุณ “เม” วรนุช การสามารถ “เพื่อน” ท่ีเป็น
ความหมายสมบูรณ์ของค าว่า “เพื่อน” ขอบคุณท่ีอยู่ตรงน้ี ขอบคุณท่ีเคียงขา้งเสมอไม่เคยไปไหน 
ขอบคุณท่ีทุกๆวนิาทีท่ีลม้ลงไป ยงัคงเห็นเพื่อนยนือยูข่า้งๆเสมอ ขอบคุณท่ีสุด ขอบคุณจริงๆ 
 สุดทา้ย หากวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผูอ่ื้น ไม่ว่ามากหรือน้อยเพียงใด               
ผูศึ้กษาขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคุณครอบครัว ครูบาอาจารย ์และผูมี้พระคุณทุกท่าน 
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๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ประเทศต่างๆ มีการถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมให้กัน               
และกันมาเป็นเวลายาวนาน ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลทางวฒันธรรมต่างๆ จากประเทศ                      
เพื่อนบ้านไม่น้อย โดยเฉพาะประเทศท่ีมีภูมิประเทศติดต่อกัน เพราะสังคมมนุษย์เม่ือมีการ
ติดต่อกนั ย่อมมีการสังสรรค์กนัในทางวฒันธรรม มีภาษาและขนบธรรมเนียม๑ ส่ิงท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความสัมพนัธ์ในการถ่ายทอดวฒันธรรมแก่กันและกัน ท่ีส าคัญประการหน่ึงคือวฒันธรรม               
ทางภาษา โดยเห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดในดา้นการน าค าจากภาษาอ่ืนเขา้มาใชใ้นภาษาไทย หรือการยมืค า                            
ซ่ึงค าในภาษาไทยจ านวนมากท่ีมีท่ีมาจากภาษาอ่ืน ค าในภาษาอ่ืนเหล่านั้ นเรียกว่า “ค ายืม”                        
ทั้ งภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาเขมร ภาษามอญ ภาษามลายู เป็นต้น ค ายืม
ภาษาต่างประเทศเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีค าไทยดั้ งเดิมนั้ นไม่เพียงพอต่อการใช้ส่ือความหมาย                   
จึงจ าเป็นตอ้งมีการน าค าภาษาอ่ืนเขา้มาใช้เพิ่มเติม การน าค าภาษาอ่ืนเขา้มาใช้ในภาษาของตนน้ี 
เป็นวธีิการท่ีท าใหภ้าษาเจริญข้ึน๒  

ในภาษาไทยมีค ายืมภาษาเขมรอยู่มากท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกบัภาษาอ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้เน่ืองจากเขมรหรือราชอาณาจกัรกมัพูชามีอาณาเขตติดต่อกบัประเทศไทย และมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมายาวนานตั้งแต่ชนชาติไทยยา้ยถ่ินฐานเขา้มาอาศยัในดินแดนประเทศไทย
ปัจจุบนัจนถึงสมยัท่ีไทยตั้งเป็นประเทศเอกราชแลว้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาหรือเขมรในอดีตนั้ น ส่วนมากเป็นการท าศึก
สงคราม การต่อสู้เพื่อแย่งชิงอ านาจการปกครอง ตั้ งแต่สมัยก่อนท่ีจะมีชนชาติไทยปัจจุบัน                 
ดินแดนประเทศไทยมีชนชาติอ่ืนตั้ งถ่ินฐานอยู่ก่อนแล้ว คือพวกชนชาติมอญ-เขมร ท่ีคนไทย                 
เรียกว่า กล๋อม ซ่ึงหมายถึงพวกขอม รวมทั้งพวกละวา้หรือมิลกัขุ เม่ือไทยอพยพลงมาตั้งถ่ินฐาน                    
จึงจ าเป็นต้องสู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดน เม่ือตั้ งถ่ินฐานชนชาติไทยได้ ย่อมมีการผสมปะปน                       

                                                           
๑

 กาญจนา นาคสกลุ, “ค าสันนิษฐานในภาษาไทยท่ีมีมูลรากเป็นค าภาษาเขมร” (วทิยานิพนธ์ปริญญาอกัษรศาสตรม

หาบณัฑิต คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๐๑-๒๕๐๒), ๒. 
๒

 เร่ืองเดียวกนั, ๑. 



๒ 

 

ของวฒันธรรมจากพวกขอมแต่เดิม และยงัคงมีความสัมพันธ์กันเร่ือยมา หลักฐานท่ีแสดงให้                
ทราบว่า ไทยมีความสัมพนัธ์กบัเขมรมานาน คือจารึกต่างๆ สมยัก่อนสุโขทยั ท่ีพบว่าใช้อกัษร                  
ขอมโบราณในการจดบนัทึก เม่ือมีการประดิษฐ์ลายสือไทข้ึนในสมยัพ่อขุนรามค าแหง การจดจาร
จารึกจึงเปล่ียนมาใช้ภาษาไทย แต่ในจารึกภาษาไทยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดคือจารึกหลักท่ีหน่ึงของ                       
พ่อขุนรามค าแหงนั้น พบว่ายงัมีค ายืมภาษาเขมรปรากฏอยู่ นอกจากนั้นในจารึกท่ีพบในเวลา                   
ต่อมาก็มีค  ายืมภาษาเขมรปรากฏอยูด่ว้ย แสดงให้เห็นวา่ไทยยืมค าภาษาเขมรมาใชจ้นเป็นท่ียอมรับ
เป็นเวลานานมาแลว้  

ตวัอยา่งค ายมืภาษาเขมรในจารึกสมยัสุโขทยั 
จารึกพอ่ขุนรามค าแหง เช่น   ค าแหง  เบก  บ าเรอ  จกอบ  ตรพงง (ตระพงั)  โอย   

ขดาร  ทเล (ทะเล)  เกรง  ขพุง 
จารึกวดัศรีชุม    เช่น   ผดาจ  ผช  (ผชุม)  ถเมร (ถเมิร)  โปรส  สงยม (เสง่ียม)  

ฅวาน (ควาญ) 
จารึกนครชุม    เช่น   เสวย  กรยา (กระยา)  ดงวาย  เสดจ (เสด็จ)  ปราบ 
 
ความสัมพนัธ์ระหว่างสองชนชาติท าให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมในหลายๆ ด้าน อาทิ 

รูปแบบการเมืองการปกครอง ไทยได้รับเอาคติการปกครองจากเขมร ท าให้การปกครองแบบ                 
พ่อปกครองลูกในสมัยสุโขทัย เปล่ียนไปเป็นการปกครองแบบเทวราชา คือพระมหากษัตริย ์                 
ทรงเป็นสมมติเทพ ศิลปวฒันธรรมต่างๆ ท่ีได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจึงเป็นสมบัติของ                    
ชนชั้ นสูง รวมถึงวฒันธรรมทางภาษาท่ีมีการเรียนรู้และสืบทอดกันมาในชนชั้ นปกครอง           
วรรณคดีในสมัยอยุธยานั้ น ส่วนมากแต่งโดยกวีท่ีเป็นชนชั้ นสูง คือเหล่าขุนนางนักปราชญ ์                    
ราชบณัฑิตและพระราชวงศ์ รวมไปถึงองคพ์ระมหากษตัริยเ์องก็ทรงเป็นกวี ความรู้ทางภาษาของ             
ผู ้ท่ี เป็นกวีในสมัยนั้ นไม่ได้จ  ากัดอยู่เพียงภาษาไทย แต่จ าต้องมีความรู้แตกฉานครอบคลุม                      
ทั้งภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาขอมหรือภาษาเขมรดว้ย ดงัจะเห็นไดจ้ากวรรณคดีไทยสมยัอยุธยา
หลายเร่ืองมีค ายมืภาษาบาลีสันสกฤตและภาษาเขมรปรากฏอยูม่ากมาย 

ตวัอยา่งค ายมืภาษาเขมรในวรรณคดีสมยัอยธุยา 
มหาชาติค าหลวง เช่น    กรดยด (กระเดียด)  กนัดาล  กนัมยง (กนัเมียง)  ฉงาย   

เชรา  ชะโมร บาย  เมอล (เมิล)  เพรง  ระแทะ 
สมุทรโฆษค าฉนัท ์  เช่น   เสวย  ขจร  พระฮาม  แข  ไพร  จรี  ฉทึง  แสบก   

ชรเรือด  ไพโดร  เสด็จ  ระลอก  เลวง 
 



๓ 

 

ก าสรวลโคลงดั้น    เช่น   ขดาน  จ างาย  สรเหนาะ  ช างือ  ถน า  ทนนทึง (ทนัทึง)   
โขดง  ชรลูด  ชรอก  ฉนงง (ฉนงั)   

 ดุษฎีสังเวยกล่อมชา้ง           เช่น กุโงก  ไพร  ฉทึง  พนม  ควาญ  ขจร  ก าแหง  
ส าราญ  ยล  โรม  เหิร  อญัขยม 

 นนัโทปนนัทสูตรค าหลวง  เช่น นุ เนา ชา ก านุง พิโดร กระฮอม แผสง บงัหวน รลุง เจญ  
     ชราบ จงัเอียด พนัลือ ตรจอก 
 
 จากตวัอยา่งขา้งตน้ ยืนยนัไดว้า่ ภาษาไทยยืมค าภาษาเขมรมาใชต้ั้งแต่สมยัก่อนกรุงสุโขทยั
เป็นราชธานี และใชก้นัอยา่งแพร่หลายเป็นเวลายาวนานมาจนถึงปัจจุบนั จึงท าให้มีค  ายมืภาษาเขมร
เป็นจ านวนมากปนอยู่ในภาษาไทย จนค าเขมรจ านวนมากกลมกลืนกลายเป็นค าไทยไปในท่ีสุด           
ทั้งการใชใ้นชีวติประจ าวนั ในการแต่งวรรณคดี และท่ีรวบรวมไวใ้นพจนานุกรม 
 พจนานุกรมเป็นหนงัสือรวบรวมค าท่ีมีใช้อยูใ่นภาษา โดยมากจดัเรียงล าดบัตามตวัอกัษร 
ให้ความรู้เร่ืองอกัขรวิธี บอกเสียงอ่านและนิยามความหมาย ตลอดจนบอกประวติัท่ีมาของค า                
เท่าท่ีจ  าเป็น๓ พจนานุกรมไทยในยุคแรกนั้น จดัท าโดยชาวต่างชาติ อาทิ พจนำนุกรมไทย-ไทย                  
ของ เจ.คัสแวล และ เจ.เอช.แชนด์เลอร์  เป็นพจนานุกรมไทย-ไทยท่ีเก่าท่ีสุด ซ่ึงยงัมีต้นฉบับ    
หลงเหลืออยู่ให้ เห็น สัพะ พะจะนะ พำสำไท  พจนานุกรม ๓ ภาษาของสังฆราชปาเลอกัว                       
อกัขรำภิธำนศรับท์ ของ หมอบรัดเลย ์ซ่ึงจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคข์อ้แรกคือ เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อมิชชันนารีท่ีต้องการเรียนรู้ภาษาไทย และวัตถุประสงค์ข้อท่ีสองคือเพื่อวางมาตรฐาน                           
การใชภ้าษาไทยใหแ้ก่คนไทย  เป็นตน้ 
 ยุคต่อมา เม่ือมีการวางรากฐานการศึกษาในประเทศไทย จึงมีพจนานุกรมไทยท่ี                  
จัดท าโดยหน่วยงานราชการข้ึน เช่น พจนานุกรมไทย-ไทย เล่มแรกท่ีจัดท าโดยคนไทย คือ 
พจนำนุกรมล ำดับแลแปลศัพท์ที่ใช้ในหนังสือไทย ร.ศ ๑๑๐ พิมพ์โดยโรงพิมพ์ศึกษาพิมพการ                    
ในปี ร.ศ.๑๑๐ (พ.ศ.๒๔๓๔) ศพัทส่์วนใหญ่เป็นค าท่ีปรากฏในหนงัสือประเภทวรรณคดี เป็นศพัท์
ชั้นสูงท่ีรู้จกัและใชก้นัในวงวิชาการสมยันั้น และมกัเป็นค ายืมจากภาษาต่างประเทศ๔ พจนำนุกรม 
เปนค ำแปลศัพท์ภำษำไทยส ำหรับเขียนค ำใช้ให้ถูกต้องตัวสกด ของกรมศึกษาธิการ จดัพิมพ์เม่ือ           

                                                           
๓ ราชบณัฑิตยสถาน, พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์ 

พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), จ. 
๔

 ราชบณัฑิตยสถาน, ววิฒันำกำรของพจนำนุกรมไทยฉบับรำชบัณพติยสถำน (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๕๕), ๒๓. 



๔ 

 

ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ.๒๔๔๔) เป็นพจนานุกรมท่ีปรับปรุงแกไ้ขจากพจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัท์ท่ีใช้
ในหนงัสือไทย ร.ศ.๑๑๐ เป็นตน้ 
 จนเม่ือราชบณัฑิตยสถานก่อตั้งข้ึน  จึงไดมี้การจดัท าพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 
พ.ศ. ๒๔๙๓ ข้ึนเป็นเล่มแรก และไดมี้การช าระพจนานุกรมให้มีความสมบูรณ์มากข้ึน จนไดมี้การ
จดัท าพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๒๕ พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน                 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามล าดบั 
 ผูศึ้กษาพบว่า ตั้ งแต่พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คสัแวล และ เจ.เอช.แชนด์เลอร์ นั้ น                    
ได้มีการเก็บค ายืมภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค  ายืมภาษาเขมรไวแ้ล้วเป็นจ านวนมาก                 
ทั้ งท่ีเป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าโดยชาวต่างชาติ และยงัคงปรากฏค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรม                 
เล่มต่อๆ มาทุกเล่ม จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า การเก็บค ายืมภาษาเขมรไวใ้นพจนานุกรมแต่ละสมัย                     
มีพฒันาการอย่างไร มีการเพิ่มหรือลดจ านวนค ายืมภาษาเขมรหรือไม่ และค ายืมภาษาเขมรเหล่าน้ี            
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร ทั้งในเร่ืองอกัขรวธีิและความหมาย 

ท่ีผ่านมามีงานวิจัยท่ี ศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการของค ายืมในพจนานุกรมมาบ้างแล้ว                       
อาทิ  ไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย (๒๕๓๒) ศึกษาเร่ืองวฒันธรรมภาษาของค ายืมท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ศุภวรรณ มองเพชร (๒๕๔๒) ศึกษาเร่ือง                     
การเปรียบเทียบค ายืมท่ีปรากฏในอกัขราภิธานศพัท์ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ.๒๔๑๖ กับค ายืมท่ี              
ปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ สุกญัญาโสภี ใจกล ่า (๒๕๔๙) ศึกษา
เร่ืองการศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นค าและความหมายของค าภาษาบาลี-สันสกฤต ในพจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ สิริภทัร พรหมราช (๒๕๕๑) ศึกษาเร่ือง
พฒันาการของค ายืมภาษาองักฤษท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓, 
พ.ศ.๒๕๔๒ และ พ.ศ.๒๕๔๒ ฐิติรัตน์ รักษาศรี (๒๕๕๑) ศึกษาเร่ืองค าศพัท์ภาษาตะวนัตกใน
พจนานุกรมไทยฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นตน้  
 นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับภาษาเขมรในภาษาไทย อาทิ ประสงค์ ทองประ 
(๒๕๔๖) ศึกษาเร่ืองการศึกษาค าท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในภาษาไทยและภาษาเขมร บญัญติั สาลี 
(๒๕๕๓) ศึกษาเร่ืองค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย : กรณีศึกษามหาชาติค าหลวง เปรมินทร์ คาระว ี
(๒๕๓๙) ศึกษาเร่ืองค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต ้เป็นตน้ 

จากการศึกษางานวจิยัเก่ียวกบัค ายมืในพจนานุกรมและค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยขา้งตน้ 
พบว่า ยงัไม่มีงานวิจยัเร่ืองใดท่ีศึกษาพฒันาการของค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยตั้งแต่ยุค
แรกเร่ิม ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฒันาการค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทย เพื่อจะ



๕ 

 

ไดท้ราบลกัษณะพฒันาการและการเปล่ียนแปลงของค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยในพจนานุกรม
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
 
๒. วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 ๒ .๑   เพื่ อ ศึกษ าพัฒนาการด้านจ านวนศัพท์ของค ายืมภาษาเขมรท่ี ปรากฏใน
พจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 ๒.๒  เพื่ อศึกษาพัฒนาการด้านกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 ๒.๓ เพื่ อศึกษาพัฒนาการด้านการเป ล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมร                     
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 
๓. สมมติฐำนของกำรวจัิย  
 ๓.๑ ค ายมืภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยปรากฏในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการเป็น
ส่วนใหญ่ 
 ๓.๒  ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยมีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกเป็น
ส่วนใหญ่ 
 
๔. ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ๔.๑  ค ายืมภาษาเขมรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี  เก็บรวบรวมจากพจนานุกรม ๙ เล่ม 
ดงัต่อไปน้ี 
  ๔.๑.๑   พจนานุกรมไทย -ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ พ.ศ. ๒๓๘๙  
  ๔.๑.๒  สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗  
  ๔.๑.๓ อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์พ.ศ. ๒๔๑๖  
  ๔.๑.๔  พจนานุกรมล าดับแลแปลศัพท์ท่ีใช้ในหนังสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ.
๒๔๓๕)  
  ๔.๑.๕  พจนานุกรมเปนค าแปลศัพท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกต้อง                  
ตวัสกด ร.ศ. ๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๕) 
  ๔.๑.๖   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓  
  ๔.๑.๗   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 



๖ 

 

  ๔.๑.๘ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔.๑.๘ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๔.๒  ศึกษาค ายืมภาษาเขมร เฉพาะท่ีเป็นค าตั้ ง ซ่ึงระบุท่ีมาของค าไวอ้ย่างชัดเจน ด้วย
อกัษรยอ่ ข. = เขมร และ ข.ผ. = เขมรแผลง เท่านั้น 
 
๕. ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ๕.๑ การแสดงช่ือพจนานุกรมไทย ผูว้จิยัจะใชค้  ายอ่ในเคร่ืองหมายวงเล็บ ดงัน้ี 
  (คสัเวล)  หมายถึง    พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช 
แชนเลอร์ 
  (สัพะฯ)  หมายถึง   สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗ 
  (อกัขราฯ) หมายถึง   อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์พ.ศ. ๒๔๑๖ 
  (ร.ศ. ๑๑๐) หมายถึง   พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย  

ร.ศ. ๑๑๐ 
(ร.ศ. ๑๒๐) หมายถึง   พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค า 

ใชใ้ห ้ ถูกตอ้งตวัสกด ร.ศ. ๑๒๐ 
  (ราชฯ ๒๔๙๓) หมายถึง   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
  (ราชฯ ๒๕๒๕) หมายถึง   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
  (ราชฯ ๒๕๔๒) หมายถึง   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  (ราชฯ ๒๕๕๔) หมายถึง   พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 ๕.๒ ผูว้จิยัจะใชอ้กัษรยอ่ในการแสดงหมวดค า ดงัน้ี  
  น.  หมายถึง   ค  านาม 
  ก.  หมายถึง   ค  ากริยา 
  ว.  หมายถึง   ค  าวเิศษณ์ 
  ค.  หมายถึง   ค  าคุณศพัท ์
  ข.  หมายถึง   ค  ายมืภาษาเขมรท่ีมีการระบุไวใ้นพจนานุกรม 
  ข.ผ.  หมายถึง   ค  ายมืภาษาเขมรแผลงท่ีมีการระบุไวใ้นพจนานุกรม 
 ๕.๓ พจนานุกรมแต่ละฉบบัในแต่ละสมยันั้น การสะกดค าไม่เหมือนกนั ผูว้ิจยัจะคงการ
สะกดการันตต์ามตน้ฉบบั 
 ๕.๔ ค าบางค าท่ีมีความหมายหลายกลุ่มความหมาย ในการวิเคราะห์กลุ่มความหมาย จะละ
กลุ่มความหมายท่ีไม่เก่ียวขอ้งไวด้ว้ยเคร่ืองหมายจุดในวงเล็บ (...) 



๗ 

 

๖. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ๖.๑ ค ายืมภาษาเขมร หมายถึง ค าศัพท์ภาษาเขมรท่ีคนไทยรับเข้ามาใช้ในภาษาไทย 
ส่วนมากเป็นการยมืตามรูป โดยยดึหลกัการเทียบรูปค าเป็นส าคญั 
 ๖.๒ ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรม หมายถึง ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏ เป็นค าตั้ ง                
ในพจนานุกรมไทยตั้ งแต่ พ.ศ. ๒๓๙๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๙ เล่ม ดังรายละเอียดท่ีปรากฏ                   
ในขอ้ ๔.๑ ในหวัขอ้ขอบเขตการวจิยั 
 ๖.๓ ค าตั้ง  หมายถึง  ค  าแรกในแต่ละรายการค าในพจนานุกรม โดยอาจเป็นไดท้ั้งค  าเด่ียว 
และค าประสม 

๖.๔ ลูกค า  หมายถึง  ค  าท่ีมีค  าแรกเป็นค าเดียวกบัค าตั้ง และมีความหมายเก่ียวเน่ืองกับ             
ค  าตั้งนั้น 
  
๗. วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 ๗.๑  ศึกษำเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ เอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการยืมภาษา                
การเปล่ียนแปลงภาษา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการยืมค าภาษาเขมรในภาษาไทย งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงค าในพจนานุกรม 
 ๗.๒ กำรคัดเลือกข้อมูล   ผู ้ศึกษาเลือกเก็บข้อมูลค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย จาก
พจนานุกรมสมัยต่างๆ รวม ๙ เล่ม ดังท่ีปรากฏในหัวข้อ ๔.๑ ขอบเขตของการวิจัย โดยแบ่ง
พจนานุกรมทั้งหมดออกเป็น ๓ สมยั ตามลกัษณะการจดัท าพจนานุกรม คือ 
 สมยัท่ี ๑ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยชาวต่างชาติ  จ านวน ๓ เล่ม คือ 

๑. พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ พ.ศ. ๒๓๘๙ 
ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗ ฉบบัพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓. อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์พ.ศ. ๒๔๑๖ ฉบบัพิมพ ์พ.ศ. ๒๕๑๔ 

สมยัท่ี ๒ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมศึกษาธิการ ในสมยัท่ีไทยเร่ิมวางรากฐานระบบ
การศึกษา จ านวน ๒ เล่ม คือ 

๑. พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ.๒๔๓๕)  
ฉบบัถ่ายส าเนาจากตน้ฉบบัพิมพ ์พ.ศ. ๒๔๓๕ 

๒. พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด 
ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ฉบบัพิมพค์ร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 



๘ 

 

สมยัท่ี ๓ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยราชบณัฑิตยสถานในปัจจุบนั จ านวน ๔ เล่ม คือ 
๑. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 ๗.๓ กำรเก็บข้อมูล ผูศึ้กษาเก็บขอ้มูลค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยท่ีปรากฏในพจนานุกรม
ทั้ง ๙ เล่มดงักล่าว โดยมีวธีิการคดัเลือกขอ้มูลค า ๓ ลกัษณะ คือ 
  ๑. คัดเลือกค าท่ีมีการระบุท่ีมาของค าว่ามาจากภาษาเขมรโดยอกัษรย่อ ข. คือ                  
ค  าเขมร หรือ ข.ผ. คือ ค าเขมรแผลง 
  ๒. การคดัเลือกค ายืมภาษาเขมรจากพจนานุกรมในช่วงท่ี ๑ ซ่ึงไม่มีการระบุท่ีมา
ของค า จะใช้วิธีการน าค าจากพจนานุกรมเล่มอ่ืนในช่วงท่ี  ๒ -๓ ท่ีมีการระบุ ท่ีมาของค า                           
มาเทียบ  ถา้ค าในพจนานุกรมช่วงท่ี ๑ ตรงกบัค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมในช่วงท่ี ๒-๓ ถือว่า
ค านั้นเป็นค ายมืภาษาเขมร โดยเทียบดา้นรูปศพัทแ์ละความหมาย ตวัอยา่งเช่น ค าวา่ “จมูก” 

จะมูก นั้นคือส่ิงท่ีหายใจเขา้ออกแห่งคนแลสัตวนั้น ส่ิงนั้นแล
เรียกวา่จะมูก (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

จะหมูก   Nose. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙) 
จมูก คืออาการเน้ือท่ีหนา้นูนสูงข้ึน, มีรูสองรูส ารับหายใจเขา้, 

หายใจออกนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
จมูก   [จะหฺมูก] น. อวยัวะส่วนหน่ึงท่ียืน่ออกมา อยูเ่หนือปาก  

มีรู ๒ รู ส าหรับดมกล่ินและหายใจเข้าหายใจออก, 
(ปาก) ตมูก ก็วา่, ราชาศพัทว์า่ พระนาสิก พระนาสา โดย
ปริยายหมายถึงส่ิงท่ียื่นออกมาคล้ายจมูก, เรียกท่ีส่ิง                 
ท่ีเจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือก เป็นต้น เช่น จมูกซุง.                
(ข. จฺรมุะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๐) 

 พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ ทั้ งสามเล่ม ปรากฏค าว่า จมูก เป็นค าตั้ง แต่ไม่ได้ระบุท่ีมาของค า                
วา่เป็นค ายมืภาษาเขมร แต่เม่ือน าไปเทียบกบัค าวา่ จมูก ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๕๔ ซ่ึงระบุท่ีมาชัดเจน (ข.จฺรมุะ) พบว่ามีความหมายและรูปเขียนสอดคล้องกัน โดยอกัข
ราภิธานศรับท์มีรูปเขียนตรงกนักบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แต่พจนานุกรมไทยฉบบั
เจคสัเวลฯ และสัพะ พะจะนะ พาสาไทย มีรูปเขียนต่างออกไปเล็กน้อย แต่ยงัเห็นได้ว่าเป็นค า
เดียวกนั 



๙ 

 

  ๓. ค าบางค าแมจ้ะระบุท่ีมาของค าไวว้่าเป็นภาษาเขมร (ข.) หรือภาษาเขมรแผลง 
(ข.ผ.)  แต่ปัจจุบนัมีหลกัฐานยืนยนัและเป็นท่ียอมรับแลว้วา่ไม่ใช่ค ายืมภาษาเขมร จะไม่น ามาศึกษา
ในงานวิจยัน้ี  เช่น  ค  าว่า องค์ และ กระเษม ในพจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช                 
แชนเลอร์ ค าวา่ กะเษม ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ซ่ึงปัจจุบนัยอมรับว่า
เป็นค าท่ีมาจากภาษาบาลีสันสกฤต รวมทั้งค  าท่ีมีการระบุท่ีมาว่าเป็นค ายืมภาษาอ่ืน แต่ในปัจจุบนั
เป็นท่ียอมรับว่าเป็นค ายืมภาษาเขมร จะถือว่าเป็นค ายืมภาษาเขมร เช่น ค าว่า พะกา ใน
พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับ เจ.คัสเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ ระบุว่าเป็นค ายืมจากภาษาบาลี                
แต่ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่เป็นค ายมืภาษาเขมร 
  ๔. เน่ืองจากภาษาเขมรจดัอยูใ่นภาษาตระกูลออสโตร- เอเชียติก (Austro - Asiatic 
languages) สาขามอญ-เขมร ค ายมืภาษาเขมรบางค าอาจตรงกบัค ายืมภาษามอญ แต่ในการศึกษาคร้ัง
น้ียึดการระบุท่ีมาของค าตามท่ีปรากฏในพจนานุกรม ดงันั้นจึงถือวา่ค าเหล่านั้นจดัเป็นค ายืมภาษา
เขมร 
 ๗.๔ กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยนั้ น                 
ผูศึ้กษาน าข้อมูลค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมในแต่ละช่วงมาวิเคราะห์เปรียบเทียบในด้าน
พฒันาการจ านวนค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย ทั้งการเพิ่มศพัท์ การสูญศพัท์ ดา้นพฒันาการของ
กลุ่มความหมาย โดยแบ่งเป็น ๑๙ กลุ่มความหมาย ไดแ้ก่ กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัค าเรียกบุคคล  กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอาชีพ 
สถานะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน กลุ่มความหมายเก่ียวกับการแต่งกาย กลุ่มความหมายเก่ียวกับ
ร่างกายมนุษย ์กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอาหารและการปรุงอาหาร กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสุขภาพ
และความเจ็บป่วย กลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ส่ิงก่อสร้างและท่ีอยู่อาศยั กลุ่มความหมายเก่ียวกบัจ านวน ล าดับ และปริมาณ กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพืช กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสัตว ์
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัการเมืองการปกครอง กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัภาษาและศิลปะ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัวนัและเวลา และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่ง
ท่ีอยูแ่ละทิศทาง รวมไปถึงดา้นการเปล่ียนแปลงทางความหมาย ทั้งความหมายแคบเขา้ ความหมาย          
กวา้งออก และความหมายยา้ยท่ี แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่วิเคราะห์พฒันาการด้านอักขรวิธี 
เน่ืองจากความแตกต่างของอักขรวิธีของค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมท่ีพบนั้ นเป็นเพียง                      
ความลกัลัน่ในการเขียนสะกดค าในสมยัก่อนท่ีระบบการศึกษาไทยยงัไม่พฒันาดงัเช่นในปัจจุบนั 
การเขียนสะกดค าเป็นไปตามเสียงท่ีผูเ้ขียนไดย้ิน ค าบางค าจึงอาจมีหลายรูปท่ีมีอกัขรวิธีแตกต่าง   
กนัไป โดยเฉพาะพจนานุกรมในช่วงท่ี ๑ ซ่ึงชาวต่างชาติเป็นผูจ้ดัท า เน่ืองจากไม่ใช่เจา้ของภาษา 



๑๐ 

 

อกัขรวิธีต่างๆ จึงค่อนขา้งขาดความแม่นย  า ต่อมาเม่ือการศึกษาไทยพฒันาเป็นระบบ การเรียน                  
การสอนภาษาไทยมีหลกัเกณฑแ์น่นอน อกัขรวธีิในสมยัหลงัจนถึงปัจจุบนัจึงมีความแน่นอน  
 ๗.๕ สรุปผล อภิปรำยผลกำรวจัิย และน ำเสนอผลงำน 
 ๗.๖ น ำเสนอผลงำนในรูปแบบวทิยำนิพนธ์ 
 
๘. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 ๘.๑  ท าให้ทราบพัฒนาการด้านจ านวนศัพท์ของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 ๘.๒ ท าให้ทราบพัฒนาการด้านกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 ๘.๓  ท าให้ทราบพฒันาการดา้นการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏ
ในพจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ 
 ๙.๔  เป็นแนวทางในการศึกษาพฒันาการค ายมืภาษาอ่ืนต่อไป 
 



 
บทที ่๒ 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 ในการศึกษาพฒันาการค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยนั้น จ  าเป็นต้องมี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งไทยและเขมร การยืมค าในภาษาเขมร และขอ้มูล
เก่ียวกบัพจนานุกรมไทย ในบทน้ีผูศึ้กษาจึงน าเสนอเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจ าแนกเป็น 
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัการยืมค าภาษาเขมรและการเปล่ียนแปลงของภาษา ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกับ
พจนานุกรมไทย และเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
๑. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัการยืมค าภาษาเขมรและการเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 ค ายืมในภาษาต่างๆ เกิดจาก “การสัมผสัภาษา” (Language contact) ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในสังคมท่ีประกอบดว้ยผูรู้้หลายภาษา เรียกว่า สังคมหลายภาษา (Multilingual 
society) คนในสังคมใชชี้วิตร่วมกนั มีวฒันธรรมและใชภ้าษาร่วมกนั ในอดีตการรวมกลุ่มของผูค้น
ท่ีใชภ้าษาต่างกนัอาจมีสาเหตุมาจากการอพยพ การติดต่อคา้ขาย หรือความใกลชิ้ดของภูมิประเทศ  
เช่น ชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในบริเวณนั้ นจึงเป็นผู ้รู้สองภาษา 
(Bilingual) พูดไดท้ั้งภาษาเขมรและภาษาไทย ซ่ึงตามประวติัศาสตร์ ประเทศไทยหรือราชอาณาจกัร
ไทย ไม่เพียงแต่มีอาณาเขตติดต่อกบัเขมรหรือราชอาณาจกัรกมัพูชาเท่านั้น แต่ยงัมีความสัมพนัธ์กนั
ทางประวติัศาสตร์มาอยา่งยาวนานเท่าท่ีปรากฏหลกัฐานคือตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยั   

บริเวณท่ีตั้งของประเทศกมัพูชาในปัจจุบนั ในอดีตเคยเป็นอาณาจกัรฟูนนั อาณาจกัรเก่าแก่
ของชนชาติขอมซ่ึงมีอารยธรรมอินเดียเป็นพื้นฐาน เน่ืองจากพฒันามาจากเมืองท่าท่ีติดต่อคา้ขาย      
กบัอินเดีย ต่อมาในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๑ จึงเกิดอาณาจกัรเจนละ ซ่ึงเดิมเคยเป็นเพียงส่วนหน่ึงของ
อาณาจกัรฟูนนั แต่ตั้งตวัเป็นอิสระและขยายอ านาจเขา้ยึดผนวกอาณาจกัรฟูนนั ส่วนบริเวณท่ีราบ
ลุ่มแม่น ้ าภาคกลางของไทย ก็มีอาณาจกัรเก่าแก่อีกแห่งหน่ึงท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมาตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษท่ี ๑๒ นั่นคืออาณาจกัรทวาราวดี รวมถึงอาณาจกัรศรีวิชัยท่ีอยู่บริเวณทางตอนใต้ของ
ประเทศไทยและหมู่เกาะต่างๆ ของมลายูและชวา เม่ืออาณาจกัรทวาราวดีเร่ิมเส่ือมอ านาจลง                 
กลุ่มชนชาติไทยก็เร่ิมตั้ งถ่ินฐานข้ึนทางตอนเหนือ แล้วจึงเร่ิมขยายพื้นท่ีลงมาทางใต้ และเกิด                  
เป็นอาณาจกัรสุโขทัย ในราวพุทธศตวรรษท่ี ๑๗-๑๘  กระทั้ ง พ.ศ. ๑๗๖๔ อาณาจักรเจนละ                  
อ่อนก าลังลง คนไทยท่ีก าลังสั่งสมความเจริญรุ่งเรืองและพฒันาแว่นแควน้จากทางตอนเหนือ                



๑๒ 

 

ก็สามารถปลดแอกเมืองสุโขทยัจากอ านาจของขอมสบาดโขลญล าพงได้ ใน พ.ศ. ๑๘๐๐ โดยมี                                  
พ่อขุนบางกลางหาว และพ่อขุนผาเมือง ซ่ึงเป็นเจา้เมืองราดเป็นผูน้ า โดยพ่อขุนผาเมืองไดย้กเมือง
สุโขทยัให้กบัพ่อขุนบางกลางหาว พร้อมทั้งสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวข้ึนเป็นกษตัริย ์เฉลิมพระ
นามวา่ “พอ่ขนุศรีอินทราทิตย”์  

จากประวติัศาสตร์อาณาจกัรขอมโบราณขา้งตน้ แสดงใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ทางการเมือง
และการสงครามระหวา่งสุโขทยัหรือชนชาติไทยกบัขอมโบราณ ความสัมพนัธ์ระหวา่งสองชนชาติ
ดงักล่าวเป็นลกัษณะของการเกิดสภาวะหลายภาษาหรือสังคมหลายภาษา ท าให้สุโขทยัมีพื้นฐาน
วฒันธรรมขอมโบราณซ่ึงมีอิทธิพลและอ านาจมาก่อน จนเม่ือสุโขทัยได้พัฒนาบ้านเมือง
เจริญรุ่งเรืองข้ึน พ่อขุนรามค าแหงก็ทรงประดิษฐ์ตวัอกัษรไทยข้ึน เรียกว่า “ลายสือไท” ท าให้ชน
ชาติไทยมีตวัอกัษรใช้เป็นของตวัเอง ลายสือไทน้ี มีส่วนคลา้ยกบัอกัษรขอม จึงมีผูส้ันนิษฐานว่า        
พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์ลายสือไทโดยดัดแปลงจากตวัอกัษรขอมโบราณ และจากข้อความ               
ท่ี เขียนด้วยลายสือไทบนศิลาจารึกหลักท่ีหน่ึง พบว่ามีค าภาษาเขมรปนอยู่มากพอสมควร                  
อาทิ โอย พน  ค  าแหง ทเล บ าเรอ เบก ปราบ สูด คนน เป็นต้น ยิ่งเป็นการสนับสนุนให้เห็นว่า         
สังคมในสมยัสุโขทยัหรือก่อนสุโขทยันั้นเป็นสังคมหลายภาษา และเกิดการสัมผสัภาษาระหว่าง
ภาษาไทยและภาษาเขมรมาในสภาวะหลายภาษามาเป็นเวลานาน เม่ือเกิดการสัมผสัภาษา                       
ภาษาท่ีสัมผ ัสกันในตัวผู ้รู้สองภาษาจะมีอิทธิพลต่อกัน คือแต่ละภาษาจะค่อยๆ เร่ิมมีการ
เปล่ียนแปลง เน่ืองจากได้รับอิทธิพลจากภาษาหน่ึง ซ่ึงผลของการสัมผสัภาษานั้น อาจปรากฏ                          
ในลักษณะ “การยืมภาษา” (Language borrowing) ท าให้ มีการน าค าภาษาเขมรมาใช้ปะปน                               
ในภาษาไทยกระทัง่ปรากฏอยูใ่นศิลาจารึก ซ่ึงเป็นหลกัฐานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ินแรก   

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ ไดอ้ธิบายความหมายเก่ียวกบัการยมืภาษาเอาไวว้า่ 

 การยมืภาษา หมายถึง การท่ีภาษาหน่ึงรับเอาลกัษณะใดก็ตามจากอีกภาษาหน่ึงเขา้มา
ใช ้จนกลายเป็นลกัษณะของตนเอง ลกัษณะทางภาษาท่ียืมไดมี้ทุกอยา่งตั้งแต่ เสียง พยญัชนะ 
สระ วรรณยกุต ์ท านองเสียง เสียงเนน้หนกั ค าทุกประเภท โดยเฉพาะค าหลกั เช่น นาม กริยา 
และลกัษณะทางไวยากรณ์ เช่น การแสดงพหูพจน์ การก และหน่วยสร้างต่างๆ เช่น ประโยค

กรรมวาจก เป็นตน้๑ 

หลกัฐานแสดงการยืมภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมรไม่ได้ปรากฏอยู่เฉพาะใน
หลักฐานจากสมัยสุโขทัยเท่านั้ น จากการศึกษาทางประวติัศาสตร์สมัยอยุธยาหลังจากผนวก                         

                                                           
๑ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลีย่นแปลง และการพัฒนา (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕), ๙๘. 



๑๓ 

 

สุโขทยัเขา้เป็นอาณาจกัรเดียวกันได้แล้ว ไทยยงัคงมีความสัมพนัธ์ทางการศึกสงครามกบัเขมร         
หลายคร้ัง ในช่วงท่ีกรุงศรีอยุธยาเรืองอ านาจ ไทยสามารถยดึเขมรไวภ้ายใตก้ารปกครองได ้แต่แลว้
เขมรก็กลับไปเป็นอิสระได้อีก ยงัคงมีการสู้รบกันเร่ือยมา โดยเฉพาะในช่วงท่ีกรุงศรีอยุธยา                
อ่อนแอจากการพ่ายแพต่้อพม่า เขมรได้ฉวยโอกาสเข้ารุกรานไทยหลายคร้ัง การท าศึกสงคราม
ระหว่างกันน้ี ท าให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมระหว่างกันมากมาย หลักฐานเก่ียวกับความ
หลากหลายทางภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมรก็ปรากฏเพิ่มข้ึนเร่ือยมาในสมัยอยุธยา             
โดยเฉพาะในวรรณคดีต่างๆ พบค าภาษาเขมรปะปนอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงวไิลวรรณ ขนิษฐานนัท์๒ 
ได้เสนอสมมติฐานว่า ในสมัยอยุธยาตอนต้น สังคมไทยเป็นสังคมทวิภาษา คือประชาชนใช ้                   
ภาษาสองภาษาร่วมกนั ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาเขมร แต่ต่อมาเกิดปรากฏการณ์การยา้ยภาษา                 
คือประชาชนท่ีพูดภาษาเขมรเป็นภาษาแม่เปล่ียนไปใช้ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ซ่ึงสมมติฐานน้ี                  
ก็สอดคลอ้งกบัหลกัฐานการใชค้  าภาษาเขมรจ านวนมากในวรรณคดีสมยัอยธุยา  
 อย่างไรก็ตาม ไม่เพียงแต่ค ายืมภาษาเขมรซ่ึงสันนิษฐานว่า เกิดจากความใกลชิ้ดระหว่าง
สองชนชาติตามประวติัศาสตร์ข้างต้นเท่านั้ น ภาษาไทยยงัมีค ายืมจากการยืมภาษาต่างประเทศ
มากมาย ทั้ งภาษาบาลีสันสกฤต ภาษาองักฤษ ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาชวา ภาษามอญ ฯลฯ 
เน่ืองจากประเทศไทยมีการติดต่อสัมพนัธ์กบัประเทศอ่ืนๆ มานาน ทั้งในด้านการคา้ขาย การท า
สงคราม การเมืองการปกครอง และการรับวฒันธรรม   

ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไทยย่อมได้รับอิทธิพลจากภาษาอ่ืนๆ ด้วย เน่ืองจาก                    
อยูใ่นภูมิภาคเดียวกนั และมีประวติัศาสตร์เก่ียวขอ้งกนัมายาวนาน ผลจากการสัมผสัภาษาจนท าให ้               
เกิดการยืมภาษาจึงปรากฏให้เห็นในรูปของค ายืมต่างๆ จ านวนไม่น้อย ภาษาเขมรเป็นภาษาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีมีค  ายืมในภาษาไทยมากท่ีสุด  แม้จะเป็นภาษาต่างตระกูลกัน                  
ก็ตาม กล่าวคือ ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดดหรือค าพยางค์เดียว จัดอยู่ในกลุ่มภาษาตระกูลไท                   
ส่วนภาษาเขมรเป็นภาษาค าติดต่อ ตระกูลออสโตรเอเชียติก สาขา มอญ-เขมร แต่ทั้ งสองภาษา                  
มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ท่ีคลา้ยกนัมาก  การเรียงประโยคเป็น ประธาน+กริยา+กรรม เหมือนกนั 
และแมว้่าภาษาไทยจะเป็นภาษาค าโดดแต่ก็มีวิธีการสร้างค าสองพยางค์ข้ึนไปดว้ยการประสมค า 
การยมืภาษาท่ีเกิดจากอิทธิพลของภาษาค าติดต่อจึงสามารถเกิดข้ึนได ้ 

การยืมค าจากภาษาอ่ืนโดยทัว่ไป ส่วนมากเป็นการยืมตามเสียง และใชต้วัอกัษรไทยสะกด
ตามเสียงนั้น แต่การยืมค าในภาษาเขมรเป็นการยืมตามรูป ใช้อกัษรไทยเขียนตามรูปเขียนของ                    
ค  าเดิมในภาษาเขมรแบบตวัอักษรต่อตัวอักษร เน่ืองจากระบบตัวอักษรไทยและเขมรมีความ
                                                           

๒ วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท,์ “ไทย+เขมร ⇾ ไทยลุ่มน ้ าเจา้พระยา,” วารสารศิลปศาสตร์๑, ๑ (มกราคม-มิถุนายน 

๒๕๔๔), ๓-๒๗. 



๑๔ 

 

คล้ายคลึงกนั แต่ระบบเสียงแตกต่างกนั ภาษาเขมรมีเสียงพยญัชนะและสระท่ีมากกว่าภาษาไทย 
การยมืค าตามรูปจึงเป็นวธีิท่ีสะดวกกวา่ และแมว้า่ภาษาไทยจะเป็นภาษาค าโดดหรือภาษาค าพยางค์
เดียว แต่ภาษาไทยก็มีค  าประสมท่ีเกิดจากการรวมกนัของค าพยางคเ์ดียวจ านวนมาก การท่ีภาษาไทย
มีวิธีการประสมค าเช่นน้ี จึงเป็นการง่ายท่ีจะรับเอาค าสองพยางค์ของเขมรเขา้มาใช้๓ แต่แมจ้ะถอด
รูปการเขียนสะกดค ามาจากภาษาเขมร ก็ยงัมีบางค าท่ีเสียงในภาษาไทยไม่เอ้ือให้ออกเสียงอยา่งค า
ดั้งเดิมในภาษาเขมร จึงตอ้งออกเสียงตามอกัขรวธีิไทย จึงท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางเสียงของค า
ท่ียมืมาบา้ง  

อุไรศรี วรศะริน๔ กล่าววา่ หากจ าแนกค ายืมภาษาเขมรตามการใชใ้นภาษาไทย จะสามารถ
จดัไดเ้ป็น ๓ ประเภท คือค ายืมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั ค ายืมท่ีใช้ในงานวรรณกรรม และค ายืมท่ีใช้
ในค าราชาศพัท ์ซ่ึงทั้งสามประเภทนั้นครอบคลุมขอบเขตความหมายหลากหลายมาก โดยเฉพาะค า
ยมืท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนันั้นยงัคงมีใชอ้ยูใ่นภาษาไทยปัจจุบนัและกลมกลืนกบัภาษาไทยจนผูใ้ชไ้ม่
คิดวา่ค าท่ีใชน้ั้นมาจากภาษาอ่ืน ไม่ใช่ภาษาไทยแท้ๆ  ในขณะท่ีค ายมืในงานวรรณกรรมนั้น แมจ้ะมี
ค าครอบคลุมหลายกลุ่มความหมายไม่ต่างกบัค ายืมท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่ค าบางส่วนไม่ปรากฏ
ใชใ้นปัจจุบนัแลว้ ส่วนค ายืมท่ีใชใ้นราชาศพัท ์สันนิษฐานวา่มาพร้อมกบัการรับเอาวฒันธรรมการ
ปกครองแบบเทวราชาตามความเช่ือว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพท่ีไทยได้รับมาจาก                 
เขมรในยุคพระนคร มาใช้ในสมยัอยุธยาแทนการปกครองแบบพ่อปกครองลูกซ่ึงเป็นระบอบ                
การปกครองท่ีใช้มาแต่ตั้งแต่สมยัสุโขทยั โดยมีทั้งการน าค าเขมรท่ีใช้เป็นราชาศพัท์อยู่แลว้มาใช้
เป็นราชาศพัท์ในภาษาไทย และการน าค าสามญัในภาษาเขมรมาประกอบกบัค าว่า “พระ” หรือ 
“ทรง” เพื่อใชเ้ป็นค าราชาศพัทใ์นภาษาไทย 

จากข้อมูลการยืมภาษาเขมรข้างต้น แสดงให้เห็นถึงระยะเวลาและประวติัศาสตร์อัน
ยาวนานของการยืมภาษาเขมรมาใชใ้นภาษาไทย และดว้ยระยะเวลาดงักล่าว ท าให้ค  ายืมภาษาเขมร
ท่ีน ามาใชใ้นภาษามีการเปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของการเปล่ียนแปลงภาษา  

การเป ล่ียนแปลงภาษา เป็นธรรมชาติ ท่ี เกิด ข้ึนเช่นเดียวกับ ส่ิงต่างๆ ท่ีย่อมมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ๕ อธิบายสาเหตุของการเปล่ียนแปลง
ของภาษาโดยทัว่ไปวา่ มีสาเหตุส าคญั ๒ ประการ ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากตวัภาษาเอง และ
การเปล่ียนแปลงจากภายนอก การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากตวัภาษาเอง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดตาม
                                                           

๓
 อุไรศรี วรศะริน, ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย (นครปฐม : เมตตาก๊อปป้ีปร๊ิน, ๒๕๕๓). 

๔ เร่ืองเดียวกนั. 
๕

 อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลีย่นแปลง และการพฒันา (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕), ๑๐๔-๑๐๕. 



๑๕ 

 

ธรรมชาติและเวลา ภาษาทุกภาษาในโลกจะเปล่ียนแปลงเสมอเม่ือกาลเวลาผ่านไป ส่วนการ
เปล่ียนแปลงของภาษาท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ซ่ึงเป็นปัจจยั
ทางสังคม เช่น การอพยพยา้ยถ่ินเน่ืองจากสงคราม โรคระบาด ความอดอยาก  

อุไรศรี วรศะริน ๖ กล่าวว่า การเป ล่ียนแปลงท่ี เกิด ข้ึนในแต่ละภาษานั้ น  มีทั้ งการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก (External change) และการเปล่ียนแปลงจากภายใน (Internal change) การ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากกลไกและกระบวนการยืม ส่วนการ
เปล่ียนแปลงจากภายใน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากกลไกและกระบวนการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่
อิทธิพลภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงจากภายนอกหรือการ
เปล่ียนแปลงจากภายใน อาจจ าแนกไดเ้ป็น ๔ ประเภท คือ  

๑. การเปลีย่นแปลงด้านเสียง ประกอบดว้ย 
การสูญเสียง กล่าวคือเสียงบางเสียงสูญไปจากภาษา อาจเป็นเสียงพยญัชนะหรือ

เสียงสระก็ได ้และเป็นเสียงท่ีอยูใ่นต าแหน่งตน้ค า กลางค า หรือทา้ยค าก็ได ้
การเพิ่มเสียง ตรงขา้มกบัการสูญเสียง การเพิ่มเสียงคือการท่ีมีเสียงเพิ่มข้ึนจากท่ีมี

มาแต่เดิม โดยเสียงท่ีเพิ่มมาอาจเป็นเสียงพยญัชนะหรือสระก็ได ้และปรากฏอยูต่น้ค า กลาง
ค า หรือทา้ยค าก็ได ้แต่การเพิ่มเสียงเป็นการเปล่ียนแปลงทางเสียงท่ีเกิดข้ึนไดย้ากกวา่การ
สูญเสียง 

การเปล่ียนเสียง เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น เพื่อชดเชย
เสียงท่ีสูญไป หรือเพื่อให้กลมกลืนกับส่ิงแวดล้อม และสามารถเกิดข้ึนได้กับเสียง
พยญัชนะหรือเสียงสระ เช่นเดียวกบัการสูญเสียงและการเพิ่มเสียง 
๒. การเปลีย่นแปลงด้านศัพท์ ประกอบดว้ย 

การสูญศพัท์ คือการท่ีค าหรือส านวนสูญไปจากภาษานั้น อาจมีสาเหตุมาจาก
ความคิดบางประการสูญไปจากสังคม ค าท่ีใชส่ื้อถึงความคิดนั้นหรือส่ิงนั้นก็จะสูญไปดว้ย 
หรือค าท่ีสูญไปเป็นค าตอ้งห้ามในสังคม จึงไม่มีผูน้  ามาใชจ้นสูญไปตามกาลเวลา หรืออาจ
เป็นเพราะมีค าท่ีมีความหมายซ ้ าซ้อนกนัเกิดข้ึน ค าท่ีเป็นท่ีนิยมนอ้ยกวา่ก็จะสูญไป เป็นตน้ 
หรือการสูญศพัท์ อาจหมายถึงการสูญไปจากภาษากรุงเทพฯ หรือภาษาราชการ แต่อาจยงั
พบวา่มีใชอ้ยูใ่นภาษาถ่ิน หรือใชใ้นรูปแบบอ่ืนก็เป็นได ้

การเพิ่มศพัท ์เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดจากการสร้างศพัทห์รือยืมศพัทเ์พื่อใช้
เรียกความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่ หรือสร้างข้ึนเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ เช่น ค าสแลง แต่

                                                           
๖
 อุไรศรี วรศะริน, ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย (นครปฐม : เมตตาก๊อปป้ีปร๊ิน, ๒๕๕๓), ๑๒-๕๕. 



๑๖ 

 

กลับเป็นท่ีนิยมจนกลายเป็นค าสามญั รวมไปถึงการน าค าท่ีมีอยู่แล้วในภาษามาใช้ใน
รูปแบบใหม่ เช่น การใช้ในเชิงเปรียบเทียบ หรือน าค าเดิมท่ีมีอยู่มารวมกนัเป็นค าประสม
หรือค าซอ้น เกิดเป็นค าใหม่ข้ึนมา 
๓. การเปลีย่นแปลงด้านไวยากรณ์ ประกอบดว้ย 
 การเปล่ียนแปลงหน้าท่ีของค า คือ ค านั้นเปล่ียนจากหน้าท่ีหน่ึงไปเป็นอีกหน้าท่ี

หน่ึง หรือหนา้ท่ีท่ีเคยมีอยูล่ดนอ้ยลงไปหรือเพิ่มมากกวา่เดิม 
 การเปล่ียนระเบียบของถอ้ยค า คือ การเปล่ียนแปลงของค าในบางภาษาท่ีมีระเบียบ

การบ่งบอก เพศ พจน์ บุรุษ โดยระเบียบเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงไป 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง คือ การเปล่ียนล าดบัของค า เช่น การสลบัต าแหน่ง

ของค าประสมหรือค าซ้อน การเปล่ียนวิธีแสดงความสัมพนัธ์ทางไวยากรณ์ ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือค ามี
ความสัมพนัธ์กนัในประโยค หรือการเปล่ียนกฎเกณฑ์ในภาษา ท าให้วิธีการใชค้  าบางค าเปล่ียนไป 
เช่น ต าแหน่งของค าเม่ือใช้ในประโยค ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวท าให้โครงสร้างของวลีหรือ
ประโยคจะเปล่ียนตามไปดว้ย 

๔. การเปลีย่นแปลงด้านความหมาย ประกอบดว้ย 
ความหมายแคบเข้า  คือค าท่ี เคยมีความกว้าง แต่ เป ล่ียนไปมีความหมาย

เฉพาะเจาะจงข้ึน หรือหมายถึงค าซ่ึงในสมยัหน่ึงเคยมีหลายความหมาย แต่ต่อมาเปล่ียนไป
มีความหมายนอ้ยลง รวมถึงค าท่ีเคยมีความหมายในปริบทกวา้ง แต่ต่อมามีความหมายใน
ปริบทท่ีแคบลงกวา่เดิม 

ความหมายกวา้งออก คือ ค าท่ีเคยมีความหมายเจาะจง แต่เปล่ียนไปมีความหมาย
กวา้ง หรือค าท่ีมีจ  านวนความหมายเพิ่มมากข้ึน รวมถึงค าท่ีเคยมีความหมายในปริบทแคบ 
แต่ต่อมามีความหมายในปริบทท่ีกวา้งข้ึนกว่าเดิม ซ่ึงค าท่ีมีความหมายกวา้งออกจ านวน
มากเกิดจากการน าไปใชใ้นความหมายเชิงเปรียบเทียบในลกัษณะต่างๆ 

ความหมายยา้ยท่ี คือ ค าท่ีแต่เดิมเคยใช้ในความหมายหน่ึง แต่ต่อมาเปล่ียนไปมี
ความหมายอยา่งอ่ืน หรือการเปล่ียนไปเป็นความหมายตรงขา้ม 

 
 การเปล่ียนแปลงภาษาเป็นธรรมชาติของภาษาท่ีเกิดข้ึนไดต้ามระยะเวลา โดยเฉพาะเม่ือเกิด
การยืมภาษาหน่ึงเขา้มาใช้ในภาษาหน่ึงเป็นระยะเวลานาน ทั้งภาษาเดิมและภาษาท่ียืมเขา้มาก็ยอ่ม                
มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาและการใช้งาน การยืมภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทยก็
เช่นเดียวกนั 
 



๑๗ 

 

๒. ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัพจนานุกรมไทย 
พจนานุกรม หมายถึง หนงัสือวา่ดว้ยถอ้ยค าในภาษาใดภาษาหน่ึง เรียงตามล าดบัตวัอกัษร   

โดยทัว่ๆไป จะบอกความหมายและท่ีมาของค าเป็นตน้ดว้ย๗ ค าว่า พจนานุกรม มาจากค าว่า พจน  
แปลวา่ ค  าพูด, ถอ้ยค า สนธิกบัค าวา่ อนุกรม ท่ีแปลวา่ ล าดบั ระเบียบ ชั้น ค าวา่พจนานุกรม ตรงกบั
ศพัทภ์าษาองักฤษวา่ Dictionary  
 พจนานุกรม ถือวา่เป็นหนังสือท่ีส าคญัอย่างมาก โดยเฉพาะส าหรับประเทศท่ีมีภาษาเป็น
ของตวัเอง ค าน าของพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เม่ือพิมพค์ร้ังท่ีหน่ึง ไดร้ะบุ
เอาไวว้า่  

พจนานุกรมเป็นหนังสือรวบรวมค าท่ีมีใช้อยู่ในภาษา โดยมากจดัเรียงล าดับตาม
ตวัอกัษร ให้ความรู้เร่ืองอกัขรวิธี บอกเสียงอ่าน และนิยามความหมาย ตลอดจนบอกประวติั
ของค าเท่าท่ีจ าเป็น นอกจากน้ี หนงัสือพจนานุกรมยงัเป็นเคร่ืองส่อใหเ้ห็นวา่ชาติผูเ้ป็นเจา้ของ
พจนานุกรมนั้น มีวฒันธรรมอยูใ่นระดบัไหน สูงต ่าเพียงไร เพราะฉะนั้นหนงัสือพจนานุกรม

จึงนบัไดว้า่เป็นหนงัสืออา้งอิงท่ีส าคญัและจ าเป็น๘  

โดยทัว่ไป พจนานุกรมจะประกอบดว้ยขอ้มูลหลกัๆ ๓ ส่วน ไดแ้ก่ 
ค าตั้ง แม่ค า ศัพท์ตั้ง หรือ ศัพท์หลกั ซ่ึงเป็นแบบแผนของการสะกดค า 
บทนิยามศัพท์ ประกอบด้วย การออกเสียง หน้าท่ีทางไวยากรณ์หรือชนิดของค า 

ความหมาย การใชห้รือขอบเขตของการใชค้  า ความเป็นมาของค า การแบ่งพยางคใ์นค า การสร้างค า
ใหม่จากรากศพัท ์ค าพอ้งความหมาย และอาจมีภาพประกอบดว้ยในบางค า 

ลูกค า ลูกศัพท์ หรือ ศัพท์รอง พร้อมบทนิยามศพัท ์ลกัษณะเช่นเดียวกบับทนิยามศพัทข์อง
ค าตั้งหรือศพัทห์ลกั 

 
การจดัท าพจนานุกรมของไทยอาจจดัแบ่งยุคสมยัตามผูจ้ดัท าพจนานุกรมได้เป็น ๓ สมยั 

กล่าวคือ ในสมัยแรกนั้น จดัท าโดยชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเผยแผ่ศาสนา โดยมากท าเป็นหนังสือ
รวบรวมค าศพัท์ภาษาไทยท่ีแปลความหมายเป็นภาษาของชาวต่างชาติท่ีเป็นผูจ้ดัท า มีจุดประสงค์

                                                           
๗

 ราชบณัฑิตยสถาน, ววิฒันาการของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๕๕), ๑. 
๘

 ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๔๖), จ. 



๑๘ 

 

หลักเพื่อให้คนในชาติเดียวกันมีความเข้าใจภาษาไทยมากข้ึน เพื่อประโยชน์ในการเข้ามา
ติดต่อส่ือสารกบัคนไทย   

พจนานุกรมไทยในสมยัแรกท่ีจดัท าโดยชาวต่างชาติ ไดแ้ก่ 
พจนานุกรมไทย ของ หลุยส์ ลาโน (พ.ศ. ๒๒๐๗-๒๒๓๙) 
พจนานุกรมไทยของ เจ. เทเลอร์ โจนส์ (พ.ศ. ๒๓๘๕) 
พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คสัเวล และ เจ.เอช.แชนเลอร์ (พ.ศ. ๒๓๘๙) 
พจนานุกรมละติน-ไทย ของ ชอง บปัติสท ์ปาเลกวั (พ.ศ. ๒๓๙๓) 
สัพะ พะจะนะ พาสาไท ของ ชอง บปัติสท ์ปาเลกวั (พ.ศ. ๒๓๙๗) 
พจนานุกรมองักฤษ-ไทย ของ ยอร์ช แมกฟาแลนด์ (พ.ศ. ๒๔๐๘) 
อกัขราภิธานศรับท ์ของ หมอบรัดเลย ์(พ.ศ. ๒๔๑๖) 
ลิปิกรมายน ภาษาไทย-องักฤษ ของ อี.บี.มิเชล (พ.ศ. ๒๔๓๔) 
ศิรพจน์ภาษาไทย ์ของ บาทหลวงชอง-หลุยส์ เวย ์(พ.ศ. ๒๔๓๙) 

 
 สมยัต่อมา เม่ือประเทศไทยมีการพฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศมากข้ึน และเร่ิมมี
การจดัการการศึกษา วางรากฐานการศึกษาเป็นรูปเป็นร่างมากข้ึน การจดัท าพจนานุกรมจึงเป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานราชการ เช่น กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการเป็นผูจ้ดัท า โดยมีบรรดา
นกัปราชญห์รือขา้ราชการผูมี้ความรู้ความสามารถทางภาษามาช่วยกนัพิจารณาจดัท า   

พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยหน่วยงานราชการในสมยัแรก ไดแ้ก่ 
 พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔) 
 พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสกด ร.ศ. ๑๒๐ 
(พ.ศ. ๒๔๔๔) 
 ปทานุกรมส าหรับโรงเรียน (พ.ศ. ๒๔๖๓) 
 ปทานุกรม กรมต ารา กระทรวงธรรมการ (พ.ศ. ๒๔๗๐) 
 ปทานุกรมส าหรับนกัเรียน กรมต ารา กระทรวงธรรมการ (พ.ศ. ๒๔๗๒) 
  
 หลงัจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ รัฐบาลไดย้กเลิกราชบณัฑิตยสภาและ
จดัตั้งหน่วยงานราชการข้ึน ๒ หน่วยงาน คือ กรมศิลปากร และราชบณัฑิตยสถาน ซ่ึงท่ีประชุมสภา
ผูแ้ทนราษฎรไดมี้มติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญติัวา่ดว้ยราชบณัฑิตยสถานให้ประกาศใช้
เป็นกฎหมายได้ เม่ือวนัท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๖ ถือเป็นวนัสถาปนาราชบัณฑิตยสถาน 

ราชบณัฑิตยสถานจึงเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการท าพจนานุกรมมาตลอดจนถึงปัจจุบนั โดย



๑๙ 

 

ความร่วมมือของนกัปราชญ์ ราชบณัฑิต และนกัวิชาการสาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ช าระพจนานุกรม
ข้ึนมาใหม่ เรียกวา่ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ปัจจุบนัไดจ้ดัท าออกมาแลว้ทั้งหมด ๔ เล่ม  

พจนานุกรมท่ีจดัท าโดยราชบณัฑิตยสถาน ไดแ้ก่ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
 พจนานุกรมทั้งหมดท่ีจดัท าข้ึนในแต่ละสมยัมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะเน้ือหา              
และการจดัท า แต่เน่ืองจากในสมยัท่ีชาวต่างชาติเป็นผูจ้ดัท าพจนานุกรมและสมยัแรกท่ีหน่วยงาน
ราชการเป็นผูจ้ดัท านั้ นมีพจนานุกรมหลายเล่ม ในการศึกษาพัฒนาการของค ายืมท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยน้ี จึงเลือกศึกษาข้อมูลจากพจนานุกรมส าคัญท่ีเป็นท่ีรู้จกัและนิยมเช่ือถือกัน                 
ในสมัยนั้ นๆ รวมกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานทั้ งหมด ๔ เล่ม รวมเป็นจ านวน
พจนานุกรมท่ีศึกษาทั้งหมด ๙ เล่ม ดงัต่อไปน้ี 
 

๑. พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คัสเวล และ เจ.เอช.แชนเลอร์ (พ.ศ. ๒๓๘๙) 
 พจนานุกรมไทย-ไทย ของ เจ.คสัเวล และ เจ.เอช.แชนเลอร์ จดัท าข้ึนตรงกบัสมยัรัชกาล           
ท่ี ๓ เป็นพจนานุกรมไทย-ไทย เล่มแรก และเป็นพจนานุกรมท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเท่าท่ียงัปรากฏหลกัฐาน
หลงเหลืออยู่ พจนานุกรมเล่มน้ีจดัเก็บค าศัพท์ทั่วไป การเรียงล าดับค าศพัท์ ไม่ได้เรียงตามตัว
อกัษรไทย (ก-ฮ) ไม่มีการเรียงล าดบัสระหรือพยญัชนะทา้ย ค าทุกค าจะเป็นค าตั้งหรือศพัท์หลกั             
ไม่มีลูกค าหรือศพัทร์อง การนิยามศพัท์จะเร่ิมตน้ดว้ยค าวา่ “นั้น” หรือ “นั้นคือ” และมีเคร่ืองหมาย 
“ะ” เรียกวา่ “ละสุด” ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายบอกการส้ินสุดขอ้ความ ก ากบัไวท้า้ยบทนิยามศพัท ์บางค า
มีการยกตวัอยา่งวลีหรือประโยคประกอบบทนิยามศพัท ์และระบุท่ีมาของค ายมืภาษาบาลีไวท้า้ยบท
นิยามวา่ “ตามบาฬี”   
 พจนานุกรมเล่มน้ีคาดว่า เจ.คสัเวล น่าจะเป็นผูค้วบคุมดูแลให้คนไทยท าในช่วงแรก แลว้
ต่อมา เจ.เอช.แชนด์เลอร์ จึงไดช่้วยคดัลอกเพิ่มเติมค าศพัท์ให้มากข้ึน จากขอ้ความท่ีปรากฏในเล่ม
พจนานุกรมเป็นภาษาองักฤษวา่ 
 “ A Dictionay of the Siamese Language Prepared by Native Assistant under the 
Supervision of Rev. J. Caswell Copied and enlarged by J”H”Chandler Bangkok, Siam” 
 



๒๐ 

 

๒. สัพะ พะจะนะ พาสาไท ของ ชอง บัปติสท์ ปาเลกวั (พ.ศ. ๒๓๙๗) 
 สัพะ พะจะนะ พาสาไท เป็นพจนานุกรมท่ี รู้จักแพ ร่หลาย รูป เล่ม มีขนาดใหญ่                         
เป็นพจนานุกรม ๓ ภาษา ค าตั้งหรือศพัท์หลกัเป็นภาษาไทย เขียนดว้ยตวัอกัษรไทย แต่บทนิยาม
ศัพท์มีการเขียนบอกเสียงอ่านเป็นอักษรโรมัน และให้ความหมายในภาษาละติน ฝร่ังเศส                     
และองักฤษ ตามล าดบั โดยไม่มีการบอกหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ แต่ถา้เป็นวลี ส านวน หรือค าประสม 
จะแยกค าให้เห็นโดยเวน้ช่องว่า เช่น น ้ า อาบ, อาบ น ้ า ฯลฯ ถ้าเป็นค าหลายพยางค์ ทุกพยางค ์                 
จะอยู่ติดกนั เช่น โฆษณา อะดิเรก ฯลฯ และเรียงล าดบัตามอกัษรโรมนั A-Z โดยใช้การออกเสียง
เป็นเกณฑ์ ซ่ึงค่อนขา้งล าบากส าหรับคนไทยท่ีตอ้งการใช้พจนานุกรม แต่ไม่มีการระบุท่ีมาของ                
ค  ายืม อาจกล่าวไดว้่าปาเลกวัเป็นนกัภาษาศาสตร์คนแรกท่ีวิเคราะห์ระบบเสียงของภาษาไทยและ                   
ถอดเสียงภาษาไทยโดยใชอ้กัษรโรมนัอยา่งมีระบบ 
 

๓. อกัขราภิธานศรับท์ ของ หมอบรัดเลย์ (พ.ศ. ๒๔๑๖) 
 อกัขราภิธานศรับท ์เป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าโดยหมอบรัดเลย์ (แดน บีช ปรัดเล) มิชชนันารี
ชาวอเมริกนั โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมิชชันนารีท่ีตอ้งการเรียนรู้ภาษาไทย และ 
เพื่อวางมาตรฐานการใชภ้าษาไทยให้แก่คนไทย เน่ืองจากหมอบรัดเลย์ มีความเห็นวา่ พจนานุกรม              
ท่ี มีศัพท์หลักเป็นภาษาไทย และมีบทนิยามศัพท์เป็นภาษาไทย (พจนานุกรมภาษาเดียว)                      
ดีกวา่พจนานุกรมไทยท่ีบทนิยามศพัทเ์ป็นภาษาองักฤษ๙   
 การเรียงล าดบัค าของอกัขราภิธานศรับท์ เรียงตามอกัษรไทย (ก-ฮ) รวมทั้งเรียงล าดบัสระ
และตวัสะกดตามประถม ก กา แต่ไม่มีการระบุท่ีมาของค ายมื บทนิยามศพัทข์องอกัขราภิธานศรับท ์
ให้ความหมายของค าเพียงอย่างเดียว แมจ้ะเป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าโดยชาวต่างชาติ แต่ไม่มีการ
อธิบายวิธีออกเสียง ไม่ระบุหนา้ท่ีทางไวยากรณ์ของค า รวมทั้งไม่มีตวัอย่างการใชค้  านั้นๆ อธิบาย
เพิ่มเติมเลย 
 

๔. พจนานุกรมล าดับแลแปลศัพท์ทีใ่ช้ในหนังสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๔)  
 พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัท์ท่ีใช้ในหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐  เป็นพจนานุกรมไทย-ไทย
เล่มแรกท่ีจดัท าโดยคนไทย พิมพ์คร้ังแรกจ านวน ๕๐๐ เล่ม จดัท าโดยกรมศึกษาธิการ พิมพ์โดย               
โรงพิมพ์ศึกษาพิมพการ หน้า “แจง้ความ” ของหนังสือได้ระบุไวว้่า “ลงมือท ำแต่ในปีวอก ฉศก                  
จุลศักรำช ๑๒๔๖ ตรงกับ ร.ศ.๑๐๓ (ก่อนกำรศึกษำได้ตั้งขึน้เปนกรมหน่ึง)”  
                                                           

๙
 ราชบณัฑิตยสถาน, ววิฒันาการของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพมหานคร : นานมีบุ๊คส์

พบัลิเคชัน่ส์, ๒๕๕๕), ๒๐. 



๒๑ 

 

ค าศพัท์ส่วนใหญ่ในพจนานุกรมเล่มน้ีเป็นศพัท์ชั้นสูงท่ีใช้ในวรรณคดีหรือในวงวิชาการ 
ในสมยันั้น และเป็นค ายืมภาษาต่างประเทศจ านวนมาก อาจมีสาเหตุเพราะคณะผูจ้ดัท าเป็นเจา้นาย 
พระเถระ และขา้ราชการผูมี้ความรู้ในการแต่งวรรณคดี วิธีการเก็บรวบรวมค านั้น ท าโดยเลือก
หนังสือต่างๆ ท่ีมีศพัท์ท่ี “ควรจะเก็บ” มาเรียบเรียงเป็นล าดบัให้เป็นระเบียบ ตามท่ีได้อธิบายไว ้            
ในหนา้ “แจง้ความ” วา่  

“วิธีท่ีท ำนั้นได้เลือกหนังสือต่ำงๆ ซ่ึงมีศัพท์ควรจะเก็บมำเรียบเรียงจ่ำยให้แก่เปรียญ                    
ผู้สำมำรถจะเลือกแปลได้ถูกต้อง ต้องรับไปเปนเร่ืองๆ ให้ไปเก็บแลแปลศัพท์ในเร่ืองนั้นๆ  มำ                   
พระเถระพระบรมวงษำนุวงษ์แลข้ำรำชกำรบำงท่ำนซ่ึงมีควำมยินดีอุสำหะรับช่วยท ำกำรนี ้                    
ก็มีจะได้แจ้งรำยพระนำมรำยช่ือไว้ข้ำงท้ำย เม่ือเลือกศัพท์แลแปลเสร็จแล้ว  จึงรวบรวมมำ                           
เรียบเรียงเข้ำเป็นเร่ืองเดียวกัน สอบทำนอีกช้ันหน่ึงแล้วจ่ึงลงพิมพ์ แต่ถึงกระนั้นคงจะยังวิปลำส
คลำศเคล่ือนบ้ำง โดยธรรมดำของของท่ีท ำใหม่” 
 พจนานุกรมเล่มน้ีเรียงล าดบัค าตามอกัษร ก-ฮ และมีการระบุท่ีมาของค าทั้งค  าไทยและ                 
ค  ายมื เรียกวา่ “ค าบอกท่ีมาของศพัท”์  โดยใชอ้กัษร ๒๒ แบบไดแ้ก่ 
  ท. ภาษาไทย  ท.ผ. ไทยแผลง 
  ม. ภาษามคธ  ม.ผ. มคธแผลง 
  ส. ภาษาสังสกฤต  ส.ผ. สังสกฤตแผลง 
  ต. ภาษาเตลง (มอญ) ต.ผ. เตลงแผลง 
  ข. ภาษาเขมร  ข.ผ. เขมรแผลง 
  ห. ภาษาหริภุญไชย (ลาว) ห.ผ. หริภุญไชยแผลง 
  ช. ภาษาชวา  ช.ผ. ชวาแผลง 
  บ. ภาษาเบงคอลี  บ.ผ. เบงคอลีแผลง 
  ป. ภาษาโปราณ  ป.ผ. โปราณแผลง 
  จ. ภาษาจีน   จ.ผ. จีนแผลง 
  ญ. ภาษาญวน  ญ.ผ. ญวนแผลง 
 

๕. พจนานุกรมเปนค าแปลศัพท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกต้องตัวสกด ร.ศ. ๑๒๐   
(พ.ศ. ๒๔๔๔) 
 พจนานุกรมเปนค าแปลศพัท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกต้องตวัสกด ร.ศ. ๑๒๐        
เป็นพจนานุกรมท่ีปรับปรุงแก้ไขจากพจนานุกรมล าดับแลแปลศัพท์ท่ีใช้ในหนังสือไทย                              
ร.ศ.๑๑๐ ซ่ึงมีส่วนขาดตกบกพร่องบ้าง ในพจนานุกรมเล่มปรับปรุงใหม่น้ีมีการปรับเปล่ียน           



๒๒ 

 

รูปแบบการพิมพ์เพื่อให้แต่ละหน้าบรรจุค าได้มากข้ึน และมีค าศพัท์เพิ่มเติมประมาณ ๒๐๐ ค า                 
จากเล่มเดิมท่ีมี ๑๖,๑๔๖ ค า การเรียงล าดบัค า ยงัคงเรียงตามอกัษร ก-ฮ แต่หมวดอกัษร ฃ จะรวม       
อยู่กับหมวดอกัษร ข เช่นเดียวกับหมวดอักษร ฅ จะรวมอยู่ในหมวดอกัษร ค โดยมีค าอธิบาย                     
อยู่ในวงเล็บใตต้วัอกัษรก่อนเร่ิมล าดบัค าในหมวด กล่าวคือ หมวด ข, ฃ  อธิบายว่า “อักษร ข, ฃ,  
สองตัวนี ้ภำษำไทยใช้เปนส ำเนียงเดียวกัน,  เว้นแต่ภำษำมคธ แลสังสกฤตใช้ตัวนี ้ข”  และหมวด        
ค, ฅ  “อักษร ค, ฅ, สองตัวนี ้ภำษำไทยใช้เปนส ำเนียงเดียวกัน,  เว้นแต่ภำษำมคธ แลสังสกฤต            
ใช้ตัวนี ้ค” 

นอกจากน้ี ยงัมีการอธิบายวธีิการใชพ้จนานุกรมระบุไวใ้นหนา้แจง้ความวา่หากตอ้งการหา
ค าหลายพยางค ์จะตอ้งหาต่อจากค าพยางคเ์ดียวท่ีแยกไว ้รวมถึงอธิบายเคร่ืองหมายท่ีปรากฏในบท
นิยามศพัทเ์พิ่มเติม ดงัน้ี 
 “อน่ึงท่ีมีผู้ เห็นว่ำมีค ำพยำงค์เดียวเสียมำกนั้นก็จริง แต่เปนเพรำะแยกค ำไว้เ ท่ำนั้น                       
ผู้ต้องกำรค ำหลำยพยำงค์ กต้็องหำค ำต่อไปเข้ำสนธิกันเอำกไ็ด้ เช่นค ำว่ำ “สวน หลวง” กต้็องพลิกดู
ท่ี “สวน” และท่ี “หลวง” กค็งสนธิกันเปนสองพยำงค์ได้ หรือค ำอ่ืนๆ หลำยพยำงค์กต้็องหำต่อไป
ตำมต้องกำร (รูปมือ) อน่ึงเคร่ืองหมำยรูปนี ้– ท้ำยบรรทัดก็บอกว่ำยังมีอีก เม่ือเห็นเคร่ืองหมำย               
รูปนี ้ [  กบ็อกว่ำค ำนีต่้อมำจำกบรรทัดท่ีขดี – รูปนีน้ั้น ผู้ใช้หนังสือต่อมวิีจำรณ์มำกสักหน่อย” 
 ส าหรับอกัษรย่อแสดงท่ีมาของค า ยงัคงใช้อกัษรยอ่ชุดเดียวกบัพจนานุกรมล าดบัแลแปล
ศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ 
 

๖. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓  
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็นพจนานุกรมเล่มแรกท่ีจดัท าโดย

ราชบณัฑิตยสถาน โดยการจดัตั้งคณะกรรมการช าระปทานุกรม ฉบบั พ.ศ. ๒๔๗๐ ซ่ึงจดัท าโดย
กรมต ารา กระทรวงธรรมการ และได้เปล่ียนช่ือเรียกจาก ปทานุกรม เป็น พจนานุกรม เม่ือช าระ
ปทานุกรมเล่มดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงพิมพ์เป็นรูปเล่มข้ึนคร้ังแรกในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ใช้ช่ือว่า                   
“พจนุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓”  
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน จะเก็บค าจากหนงัสือต่างๆ ตั้งแต่สมยัสุโขทยัเป็นตน้
มา ทั้งค  าศพัท์ท่ีใช้ในวรรณคดี ค าภาษาถ่ินทัว่ๆ ไปท่ีเป็นท่ีรู้จกั ศพัท์กฎหมาย ศพัท์วิทยาศาสตร์ 
ศพัทบ์ญัญติัในแต่ละสาขาวชิา รวมทั้งภาษาปากและถอ้ยค าส านวนต่างๆ การเรียงล าดบัค านั้น เรียง
ตามอกัษร ก-ฮ รวมทั้งเรียงตวัสระ และตวัสะกด มีการบอกเสียงอ่านส าหรับบางค าท่ีอาจมีปัญหาใน
การออกเสียง ร่วมทั้งบอกชนิดของค า ส่วนการให้บทนิยามความหมาย ส าหรับค าท่ีมีความหมาย
หลายนยั จะเร่ิมใหค้วามหมายหลกัหรือความหมายเด่นไวก่้อน  



๒๓ 

 

ส าหรับค ายืม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ระบุท่ีมาของค าโดยการใช้อกัษรย่อ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ข.   เขมร   จ. จีน   

ช. ชวา   ญ. ญวน 
ต. ตะเลง   บ. เบงคอลี 
ป. ปาลิ (บาลี)  ฝ. ฝร่ังเศส 
ส. สันสกฤต  อ. องักฤษ 
ฮ. ฮินดู 
 

๗. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 ในสมยันายกรัฐมนตรีธานินทร์ กรัยวิเชียรไดมี้นโยบายดา้นการศึกษา โดยจะให้ประชาชน
เรียนรู้และส านึกว่าภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ ทุกคนจึงต้องใช้ให้ถูกต้องและทัดเทียมกัน  
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกบัท่ีพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๔๙๓ ตีพิมพอ์อกมาใช้เป็นเวลานานถึง ๒๗ ปีแลว้ ราชบณัฑิตยสถานจึงไดด้ าเนินการปรับปรุง
พจนานุกรมใหม่อีกคร้ัง และแล้วเสร็จทันงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี โดยใช้ช่ือว่า 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕   

พจนานุกรมฉบบัน้ีมีการพฒันารูปแบบการพิมพ์ให้เป็นระเบียบสวยงาม รวมทั้งมีการ
เพิ่มเติมสารบญับอกหมวดอกัษรชัดเจน ท าให้สามารถค้นหาค าศพัท์ได้ง่ายข้ึน ส าหรับการจดั
เรียงค า การให้ค  าอ่าน และบอกชนิดของค าย ังคงเป็นลักษณะเดียวกับพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ แต่มีการเพิ่มเติมความชดัเจนหรือรายละเอียดความหมายของศพัท์
บางค าเพิ่มข้ึนบ้าง เช่น ค าศพัท์ท่ีเป็นช่ือสัตวห์รือพืชพรรณ จะมีการใช้ช่ือทางวิทยาศาสตร์และ
อธิบายลกัษณะอยา่งละเอียดมากข้ึน รวมทั้งไดเ้พิ่มเติมค าศพัทท่ี์มีมากข้ึนใหส้มควรตามยคุสมยั 

ส าหรับการระบุท่ีมาของค ายืม พจนานุกรมฉบบัน้ีมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอกัษรย่อแสดง
ท่ีมาของค าจากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยใชอ้กัษรยอ่ ดงัน้ี 

ข. เขมร  จ. จีน  ช. ชวา    
ญ. ญวน  ญิ. ญ่ีปุ่น  ต. ตะเลง    
บ. เบงคอลี  ป. ปาลิ (บาลี) ฝ. ฝร่ังเศส    
ม. มลาย ู  ล. ละติน  ส. สันสกฤต   
อ. องักฤษ  ฮ. ฮินดู 
 



๒๔ 

 

๘. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 หลังจากมีการตีพิมพ์พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ไปแล้ว ๖ คร้ัง      
เป็นเวลากว่า ๑๕ ปี ท่ียงัไม่ได้มีการช าระพจนานุกรมตลอดทั้ งเล่ม มีแต่การแก้ไขเพิ่มเติม               
บางส่วนในระวางการตีพิมพ์แต่ละคร้ังเท่านั้น ราชบณัฑิตยสถานจึงได้วางแผนงานว่าจะจดัท า
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานท่ีไดผ้า่นการแกไ้ขช าระตลอดทั้งเล่ม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
และอนุกรรมการปรับปรุงตน้ฉบบัพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อจดัท า
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ จนได้ตน้ฉบบัแล้วเสร็จ และสามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ไดใ้นปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้มีการเพิ่มค าศพัท์และแกไ้ขค าเดิม 
ให้เหมาะสม โดยตรวจสอบว่าค าใหม่ท่ีเพิ่มไม่ขดัแยง้กับค าอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีอยู่ก่อนแล้ว                  
มีการแยกแยะค าท่ีลกัลัน่ให้ชดัเจนข้ึน รวมทั้งแกไ้ขเคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีใชใ้นพจนานุกรมเดิม
ให้สมบูรณ์ข้ึน อีกทั้ งยงัแก้ไขเพิ่มตัวอย่างการใช้ค  าหรือรายละเอียดเพิ่มเติมของค าให้เข้าใจ              
ได้ชัดเจนและสอดคล้องกับความหมายของค ามากข้ึน แต่ยงัคงใช้รูปแบบการเรียงล าดับค า                
และการใชอ้กัษรยอ่ระบุชนิดและท่ีมาของค าตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 

๙. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดท าข้ึนโดยการปรับปรุงแก้ไข     
ค  าศัพท์ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ และพิจารณาเพิ่มค าศพัท์ท่ีมีใช ้              
ทัว่ไปและเป็นท่ีรู้จกักนัแพร่หลายแต่ยงัไม่ไดเ้ก็บไวใ้นพจนานุกรม รวมทั้งเพิ่มเติมส านวนไทย   
และเพิ่มเติมบทนิยามศพัท์เฉพาะสาขาวิชาต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ท่ีส าคญัได้เพิ่มเติมค าศพัท ์                   
ท่ีเก่ียวกบัโครงการในพระราชด าริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว อาทิ แกลง้ดิน แกม้ลิง 
เป็นตน้ เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสท่ีทรงมีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี                     
พ.ศ. ๒๕๕๔  
 การล าดับค าศัพท์และการให้ค  าอ่าน รวมทั้ งการใช้อกัษรย่อระบุชนิดและท่ีมาของค า             
ยงัคงเป็นลกัษณะเดียวกบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
 
 
 
 



๒๕ 

 

๓. งานวจัิยที่เกีย่วข้อง  
ในงานวจิยัน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแยกไดเ้ป็น ๒ ประเภท คือ 

เอกสารงานวจิยัเก่ียวกบัพฒันาการของค ายมืในพจนานุกรม และเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ภาษาเขมรในภาษาไทย 

๑. เอกสารงานวจัิยเกี่ยวกบัพฒันาการของค ายืมในพจนานุกรม 
 

ไทรงาม ประมวลศิลป์ชัย (๒๕๓๒) ศึกษาเร่ือง “วฒันธรรมภาษาของค ายืมท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจค ายืมจาก
ภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ เพื่อจดัหมวดหมู่
และวิเคราะห์ค ายืมภาษาต่างประเทศท่ีปรากฏตามแนวการแบ่งวฒันธรรมภาษาของโวจิลินส์ 
(Voegelins) ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่แบ่งออกไดเ้ป็น ๑๕ หมวดภาษา ไดแ้ก่ จีน ญ่ีปุ่น เขมร ตะเลง ชวา 
มลายู ญวน บาลี-สันสกฤต เบงคอลี ฝร่ังเศส ละติน สันสกฤต องักฤษ และฮินดี ซ่ึงค ายืมภาษาบาลี    
มีจ  านวนมากท่ีสุด และค ายืมภาษาญวนและภาษาละตินมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด เม่ือจ าแนกตามลกัษณะ
ทางวฒันธรรมภาษาของโวจิลินส์ (Voegelins) สรุปไดว้่า ค  ายืมในหมวดค าท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติมี
จ านวนมากท่ีสุด และค ายืมในหมวดค าเก่ียวกบัมนุษยแ์ละพฤติกรรมของมนุษยมี์จ านวนนอ้ยท่ีสุด 
โดยภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาญวน ภาษาตะเลง ภาษาฝร่ังเศส และภาษาฮินดีมีค าในหมวด
ความสัมพนัธ์ของบุคคลมากท่ีสุด, ภาษาเขมร ภาษาชวา ภาษาเบงคอลี และภาษาองักฤษมีค าใน
หมวดธรรมชาติมากท่ีสุด, ภาษามลายู ภาษาบาลี-สันสกฤต มีค าในหมวดมนุษยแ์ละพฤติกรรมของ
มนุษย์มากท่ีสุด ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตและภาษาละตินมีค าในหมวดค าเ ก่ียวกับสติปัญญา 
อารมณ์ ความรู้สึกและคุณค่ามากท่ีสุด 

 
ศุภวรรณ มองเพชร (๒๕๔๒) ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบค ายืมท่ีปรากฏในอกัขรา-              

ภิธานศรับทข์องหมอบรัดเลย ์พ.ศ.๒๔๑๖ กบัค ายมืท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๒๕” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบค ายืมท่ีปรากฏในอกัขราภิธานศรับท ์                 
ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ.๒๔๑๖ กับค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๕๒๕ ในดา้นการสูญค า การเพิ่มค า การสะกดค า รูปค า และความหมายของค ายืม ผลการวิจยั
พบว่าค ายืมท่ีปรากฏในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ พ.ศ.๒๔๑๖ กับค ายืมท่ีปรากฏ                            
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี การสูญค ามีค ายืม                    
ท่ีสูญไปจ านวน ๑๓ ค า การเพิ่มค ามีจ  านวน ๔,๖๒๘ ค า เปล่ียนแปลงการสะกดค า ๔๐๔ ค า 
เปล่ียนแปลงรูปค า ๖๓๔ ค า เปล่ียนแปลงความหมายของค า ๗๐๘ ค า โดยเปล่ียนแปลงความหมาย



๒๖ 

 

แคบเข้า จ  านวน ๙๘ ค า ความหมายกวา้งออก จ านวน ๓๕๒ ค า และความหมายยา้ยท่ี จ  านวน                 
๒๕๘ ค า การเปล่ียนแปลงความหมายกวา้งออกมีจ านวนมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงความหมาย             
แคบเขา้มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด 

 
สุกัญญาโสภี ใจกล ่ า (๒๕๔๙) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาการเปล่ียนแปลงด้านค าและ

ความหมายของค าภาษาบาลี-สันสกฤต ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕                
และ พ.ศ. ๒๕๔๒”  มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของค าภาษาบาลี-สันสกฤตในด้าน
จ านวนค าและความหมาย ผลการวิจัยพบว่าค าภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ มีจ านวนทั้งส้ิน ๖,๔๖๐ ค า ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒ จ านวน ๖,๕๑๓ ค า เป็นค าท่ีเพิ่มข้ึน ๗๒ ค า ค  าท่ีสูญไป ๑๙ ค า ลกัษณะการเพิ่มค า              
ท่ีมากท่ีสุดคือการเพิ่มค าท่ีมีความหมายใหม่ ส่วนลักษณะการสูญศพัท์ท่ีมากท่ีสุดคือการสูญค า                   
ไปโดยส้ินเชิง โดยหมวดค าท่ีพบมากท่ีสุดในค าภาษาบาลี-สันสกฤตท่ีเพิ่มข้ึนและสูญไปน้ีคือ         
หมวดค าเก่ียวกบัสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึกและคุณค่า ในดา้นความหมาย ค าภาษาบาลี-สันสกฤต
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย มีจ านวน ๒๑๗ ค า ประเภทของการเปล่ียนแปลงความหมายท่ีพบ
มากท่ีสุดคือ การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก และท่ีพบน้อยท่ีสุดคือการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
สิริภทัร พรหมราช (๒๕๕๑) ศึกษาเร่ือง “พัฒนาการของค ายืมภาษาองักฤษท่ีปรากฏ                  

ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓, พ.ศ.๒๕๔๒ และ พ.ศ.๒๕๔๒” งานวิจยัน้ี              
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฒันาการดา้นจ านวนค า การสร้างค า การจ าแนกค าศพัท์ บทนิยามศพัท์
ของค ายืมภาษาองักฤษท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานทั้ง ๓ ฉบบั ผลการศึกษา
พบวา่ ค ายืมภาษาองักฤษมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกคร้ังท่ีปรับปรุงพจนานุกรมโดยค าท่ีเพิ่มข้ึนมีลกัษณะ
การสร้างศัพท์ ๓ วิธี คือ การทับศัพท์ การบัญญัติศัพท์และการแปลศัพท์ การจ าแนกค าศัพท ์               
พบว่า ช่วงพจนานุกรมฯ พ.ศ.๒๔๙๓ -๒๕๒๕ ค าในหมวดวิทยาศาสตร์เพิ่มข้ึนมากท่ีสุด                       
ช่วงพจนานุกรมฯ พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๔๒ ค าในหมวดเบ็ดเตล็ดเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด และพฒันาการดา้น
บทนิยามศัพท์พบว่า ช่วงพจนานุกรมฯ พ.ศ.๒๔๙๓ -พ.ศ.๒๕๒๕ ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุด                        
คือความหมายคงเดิม ส่วนความหมายเปล่ียนแปลง พบใน ๓ ลักษณะคือ ความหมายแคบเข้า 
ความหมายกวา้งออก และความหมายยา้ยท่ี ช่วงพจนานุกรมฯ พ.ศ.๒๕๒๕-พ.ศ.๒๕๔๒ ลกัษณะ     
ท่ีพบมากท่ีสุด คือ ความหมายคงเดิม ส่วนความหมายเปล่ียนแปลง พบใน ๒ ลักษณะคือ 
ความหมายแคบเขา้และความหมายกวา้งออก 



๒๗ 

 

ฐิติรัตน์ รักษาศรี (๒๕๕๑)  ศึกษาเร่ือง “ค าศัพท์ภาษาตะวนัตกในพจนานุกรมไทย                   
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒” วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณค าศัพท์ภาษาตะวนัตก                 
ได้แก่ ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศสท่ีปรากฏอยู่ในพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน              
พ.ศ.๒๕๔๒ อีกประเด็นหน่ึงคือ จัดหมวดหมู่ทางความหมายของค าศัพท์ภาษาตะวันตก                       
และวิเคราะห์ลกัษณะการยืมค าศพัท์ภาษาตะวนัตก ผลการวิจยัพบว่ามีค ายืมภาษาตะวนัตกทั้งส้ิน 
๑,๐๐๗ ค า สามารถแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ใหญ่ได้ ๕ หมวดหมู่ คือ หมวดค าเก่ียวกบัธรรมชาติ 
หมวดค าเก่ียวกับมนุษย์และพฤติกรรมมนุษย ์หมวดค าเก่ียวกับจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด                  
ของมนุษย์ หมวดค าเก่ียวกับความสัมพันธ์กับบุคคล และหมวดค าอ่ืนๆ โดยลักษณะการยืม               
ค  าศพัท์ภาษาตะวนัตกนั้นสามารถแบ่งออกเป็น ๕ ลกัษณะ คือ การทบัศพัท์ การสร้างศพัท์ใหม่              
จากค าไทยหรือบาลีสันสกฤต การใช้ค  าทับศัพท์ปนค าไทยหรือบาลีสันสกฤต การแปล และ                 
การยอ่หรือการตดัค า 

 
๒. เอกสารงานวจัิยเกีย่วกบัภาษาเขมรในภาษาไทย 
 
วลัยา วิมุกตะลพ (๒๕๑๔) เขียนบทความเร่ือง “ค าเขมรในนันโทปนันสูตรค าหลวง” 

พบวา่มีการใชภ้าษาเขมรปะปนอยูม่าก บางตอนมีค าเขมรเรียงติดกนัหลายค าแมส้ามารถใชค้  าไทย
แทนไดโ้ดยไม่เสียรสหรือเสียความ มีทั้งค  าเขมรท่ีเป็นท่ีรู้จกัหรือใชอ้ยูท่ ัว่ไปในภาษาไทย เช่น เดิม 
ไพร พนม เชิง ประดุจ ผกา ร าพึง เนา ฯลฯ รวมทั้งค  าเขมรท่ียงัไม่ไดรั้บเขา้มาใชซ่ึ้งผูอ่้านจ าเป็นตอ้ง
มีความรู้ภาษาเขมรด้วยจึงสามารถเขา้ใจความหมายได้ เช่น กุมพศ ซ่ึงมาจากค าว่า ก พส่ แปลว่า     
ความสูง แผลงจาก ขฺพส่ แปลวา่ สูง, บงัหวน มาจากค าวา่ บงฺหูร แปลวา่ ท าใหไ้หล หรือพน่ออกมา, 
พนัลือ มาจากค าวา่ พนฺลื แปลวา่ แสง เป็นตน้ 

 
อุไรศรี วรศะริน (๒๕๒๗) ศึกษา “ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย” (Les élément khmers 

dans la formation de la langue siamoise) โดยศึกษาการยืมค าและลกัษณะทางภาษาจากภาษาเขมร
มาใชใ้นภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา่ลกัณะของค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยมี ๒ ลกัษณะคือ ค ายืม
ท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงเสียง โดยจะคงรูปค าตามอกัขรวิธีในภาษาเขมรสมยัท่ียืมค านั้นๆ มา และ            
ค  ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเสียง คือค ายืมท่ีรูปค าในภาษาไทยจะไม่สัมพนัธ์กบัรูปค าในภาษาเขมร 
นอกจากน้ี ค ายืมท่ีพบยงัสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๒ หมวดใหญ่ๆ คือ ค ายมืท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัและ
ในวรรณกรรม และค ายืมราชาศพัท์ ค  ายืมท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัและวรรณกรรมประกอบด้วย



๒๘ 

 

ค าศพัท์เก่ียวกบัชีวิต บุคคลและสังคม ความช านาญดา้นต่างๆ ธรรมชาติ สัตว ์และพฤกษศาสตร์ 
ส่วนค ายมืราชาศพัท ์ประกบัดว้ยค าศพัทเ์ก่ียวกบัชีวติ บุคคล และศพัทเ์บด็เตล็ด  

 
เปรมินทร์ คาระวี  (๒๕๓๙) ศึกษาเร่ือง “ค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต้” มี

วตัถุประสงค์เพื่อจะรวบรวมค าท่ีรากศัพท์เป็นค าภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต้ เพื่อน ามา                 
วิเคราะห์ลักษณะการยืม เปรียบเทียบเสียงและความหมายของค ายืมนั้ นกับค าเขมรปัจจุบัน                      
และค าเขมรโบราณ เปรียบเทียบลักษณะการยืมค าภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต้กับการยืมค า                     
ภาษาเขมรในภาษาไทยมาตรฐาน และเพื่อสันนิษฐานสมยัและวิธีการยืมค าเขมรเขา้มาในภาษาไทย
ถ่ินใต ้ผลการวิจยัพบวา่ มีค าเขมรในภาษาไทยถ่ินใตจ้  านวน ๑,๓๒๐ ค า โดยมี ๕๗๓ ค าท่ีตรงกบัค า
ยืมภาษาเขมรในภาษาไทยมาตรฐาน และ ๓๙๔ ค า ปรากฏเฉพาะในภาษาไทยถ่ินใต ้และพบว่ามี
ลักษณะเสียงสัมพันธ์ ๑๐ แบบ ภาษาไทยถ่ินใต้ยืมค าเขมรส่วนใหญ่มีการลดเสียงบางเสียง
โดยเฉพาะเสียงพยญัชนะตน้ แต่ภาษาไทยมาตรฐานยมืค าเขมรส่วนใหญ่มาทั้งค  า เสียงพยญัชนะตน้ 
เสียงสระ และเสียงพยญัชนะท้ายของค ายืม อาจสัมพนัธ์กบัเสียงในภาษาเขมรได้หลายเสียง ซ่ึง
คลา้ยคลึงกบัเสียงในค าสัมพนัธ์ในภาษาเขมรโบราณมากกวา่ภาษาเขมรปัจจุบนั จึงอาจน าเสียงบาง
เสียงในค ายืมเขมรภาษาไทยถ่ินใต ้มาเป็นเกณฑใ์นการสันนิษฐานสมยัของการยมืค าเขมรบางค าได ้ 
แต่ไม่อาจใช้เกณฑ์ทางเสียงมาสันนิษฐานสมยัการยืมของค ายืมส่วนใหญ่ได ้ในดา้นความหมาย
พบว่าทั้งค  ายืมค าเขมรโบราณ และค าเขมรปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีความหมายเหมือนกนั มีเพียงส่วน
นอ้ยท่ีแสดงให้เห็นความต่างทางความหมาย ซ่ึงแตกต่างกนัอยู่ ๕ แบบ เม่ือพิจารณาแนวโน้มของ
วธีิการยมืปรากฏวา่ค ายมืเหล่าน้ี ส่วนใหญ่มีแนวโนม้วา่ไดย้ืมเขา้มาโดยรับตามลกัษณะเสียงพูดท่ีได้
ยนิ อีกส่วนไดรั้บเขา้มาทางตวัเขียน 

 
นิตยา แก้วคลัณา (๒๕๔๒) ศึกษาเร่ือง “การใช้ค  าเขมรในนันโทปนันทสูตรค าหลวง” 

พบวา่สามารถจ าแนกการใชค้  าเขมรในเร่ืองนนัโทปนนัทสูตรค าหลวงได ้๔ ลกัษณะ ลกัษณะท่ีหน่ึง  
เป็นค าธรรมดาหรือค าสามญัท่ีใช้ในภาษาไทยท่ีใช้กันเป็นปกติและยงัคงใช้กนัอยู่ในภาษาไทย
ปัจจุบัน ลักษณะท่ีสอง เป็นค าราชาศัพท์ ลักษณะท่ีสาม เป็นค าเก่าในวรรณคดีแต่ไม่พบใน
พจนานุกรมไทย เป็นค าท่ีไม่ไดน้ ามาใชท้ัว่ไปในชีวติประจ าวนั และลกัษณะท่ีส่ี เป็นค าเก่าท่ีปรากฏ
ทั้งในวรรณคดีและพบในพจนานุกรมไทย นอกจากนั้นยงัพบว่า ค  ายืมภาษาเขมรท่ีรับมาใช้นั้น              
มีการเปล่ียนแปลงทั้งดา้นรูป เสียง และความหมาย เพื่อให้สะดวกในการออกเสียงและเป็นไปตาม
ลกัษณะของภาษาไทย ดา้นเสียง บางค ารับรูปเขียนของภาษาเขมรมาใช้ แต่ออกเสียงตามหลกัการ
ออกเสียงภาษาไทย บางค ารับค าเขมรมาเปล่ียนแปลงรูปเขียน แล้วออกเสียงตามรูปเขียนใหม่



๒๙ 

 

ดงักล่าว โดยในดา้นรูปค า มีทั้งการเปล่ียนแปลงพยญัชนะและการเปล่ียนแปลงรูปสระ ส่วนการ
เปล่ียนแปลงความหมาย พบทั้ งการใช้ความหมายเดิมหรือใกล้เคียงความหมายเดิม การเพิ่ม
ความหมายใหม่ และการเลือกใชเ้ฉพาะบางความหมาย 

 
ประสงค ์ทองประ (๒๕๔๖) ศึกษาเร่ือง “การศึกษาค าท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในภาษาไทย

และภาษาเขมร” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาค าท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในภาษาไทยและภาษาเขมร
ในดา้นเสียง ค า และความหมาย เพื่อจ าแนกหมวดหมู่ดว้ยวธีิการศึกษาเอกสารจากพจนานุกรมไทย
และเขมรฉบบัต่างๆ ผลการศึกษาปรากฏว่าค าในภาษาไทยและภาษาเขมรท่ีมีความสอดคลอ้งกนั
ด้านเสียง ค า และความหมายของค า มีจ  านวนมากท่ีสุด รองลงมาคือค าท่ีมีความสอดคล้องกัน          
เฉพาะเสียงกบัความหมาย โดยความสอดคล้องด้านเสียงแบ่งออกเป็นความสอดคล้องด้านเสียง             
สระและเสียงพยญัชนะ ซ่ึงทั้งสองดา้นพบค าท่ีมีเสียงสอดคลอ้งกนัทั้งหมดเป็นจ านวนมากกว่าค า             
ท่ีมีเสียงสอดคล้องกนับางส่วน เช่นเดียวกบัความสอดคล้องของรูปค า ท่ีมีรูปค าท่ีสอดคล้องกนั
ทั้งหมดมากกว่าค าท่ีมีรูปค าสอดคล้องกันเพียงบางส่วน นอกจากน้ียงัจ าแนกหมวดหมู่ของค า               
ตามลกัษณะวฒันธรรมทางภาษาของโวจิลินส์ (Vogelins) ได้เป็น ๔ หมวด โดยพบว่าเป็นค าใน
หมวดเก่ียวกับมนุษย์และพฤติกกรรมของมนุษย์มากท่ีสุด รองลงมาคือหมวดค าเก่ียวกับ
ความสัมพนัธ์ของบุคคล ค าเก่ียวกบัธรรมชาติ และหมวดค าเก่ียวกบัสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สึก
และคุณค่า ตามล าดบั 

   
บญัญติั สาลี (๒๕๕๓) ศึกษาเร่ือง “ค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย : กรณีศึกษามหาชาติ                 

ค  าหลวง” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยในดา้นรูปแบบและวิธีการยืม
ค าภาษาเขมรในภาษาไทย การเปล่ียนแปลงค าและความหมายค าเขมรในภาษาไทยและอิทธิพล                  
ท่ีเกิดจากการยมืค าเขมรมาใชใ้นภาษาไทย โดยเลือกศึกษาจากมหาชาติค าหลวง จากการศึกษาพบวา่
ค ายมืภาษาเขมรท่ีพบในมหาชาติค าหลวง มีทั้งการใชค้  าเขมรท่ีปรากฏเฉพาะในสมยัอยธุยาและยงัมี
ใชม้าตลอดจนถึงปัจจุบนั ส่ิงท่ีพบในการใช้ค  าเขมรเหล่านั้น คือการเปล่ียนแปลงค าศพัท์ และการ
เปล่ียนแปลงด้านความหมาย นอกจากน้ียงัมีการใช้ค  ายืมภาษาเขมรท่ีเป็นประโยชน์ในการ
สร้างสรรคว์รรณศิลป์ เช่น การใชว้ิธีการแผลงค าไทยท าแบบการแผลงค าในภาษาเขมร เพื่อรองรับ
เสียงเสนาะในวรรณศิลป์และมีการผสมค าระหวา่งค าไทยและค าเขมร เพื่อเพิ่มให้เกิดความงดงาม
ทางวรรณศิลป์ เป็นการสะทอ้นให้เห็นลกัษณะการใชภ้าษาและลกัษณะการสร้างและเสพวรรณคดี
มุขปาฐะในสมยัโบราณ 

 



๓๐ 

 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่างานวิจยัท่ีผ่านมา เป็นการศึกษาค ายืม
ภาษาเขมรท่ีใช้ในภาษาไทยถ่ินต่างๆ โดยส่วนมากจะเป็นการศึกษาในด้านของเสียง หรือ
เปรียบเทียบการใช้ค  าภาษาเขมรของผูใ้ช้ภาษาในถ่ินต่างๆ รวมไปถึงการศึกษาค ายืมภาษาเขมรท่ี
ปรากฏในวรรณคดี ในขณะท่ีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค ายืมในพจนานุกรม เป็นการศึกษาค ายืมใน
ภาษาอ่ืนๆ ยงัไม่มีการศึกษาค ายมืภาษาเขมร ซ่ึงงานวจิยัน้ีจะศึกษาเก่ียวกบัค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏ
ในพจนานุกรมไทยตั้งแต่ยคุแรกเร่ิมเท่าท่ีปรากฏหลกัฐานอยูใ่นปัจจุบนั 
 



 
บทที ่๓ 

พฒันาการด้านจ านวนค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทย 
 
 ในบทน้ี เป็นการวิเคราะห์พัฒนาการของค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยในด้าน
จ านวนของค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยแต่ละสมยั โดยในการศึกษาพฒันาการของค ายืม            
ภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยน้ี ผูศึ้กษาไดจ้ดักลุ่มพจนานุกรมท่ีใช้ศึกษาจ านวน ๙ เล่ม โดยแบ่ง
พจนานุกรมทั้งหมดออกเป็น ๓ สมยั ตามลกัษณะการจดัท าพจนานุกรม คือ 
 สมัยที ่๑ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยชาวต่างชาติ  จ านวน ๓ เล่ม คือ 

๑. พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ. คสัเวล และ เจ. เอช แชนเลอร์ พ.ศ. ๒๓๘ 
๒. สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗ 
๓. อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์พ.ศ. ๒๔๑๖  

สมัยที ่๒ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมศึกษาธิการ ในสมยัท่ีไทยเร่ิมวางรากฐานระบบ 
การศึกษา จ านวน ๒ เล่ม คือ 

๑. พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ. ๒๔๓๕)  
๒. พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด 

ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๕)  
สมัยที ่๓ พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยราชบณัฑิตยสถานในปัจจุบนั จ านวน ๔ เล่ม คือ 

๑. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
๒. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ 
๓. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  
๔. พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เม่ือน าค ายมืภาษาเขมรทั้งหมดมาศึกษาพฒันาการดา้นจ านวนท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยั
ต่างๆและพฒันาการดา้นจ านวนเม่ือจ าแนกตามกลุ่มความหมายแลว้ พบผลการศึกษาดงัน้ี 

 
๑. พฒันาการด้านจ านวนของค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในพจนานุกรมไทย 

พฒันาการดา้นจ านวนของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย หมายถึง จ านวน
ของค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏอยูใ่นพจนานุกรมแต่ละสมยั  



๓๒ 

 

จากการศึกษาพบวา่ ค ายืมภาษาเขมรบางค าปรากฏใชไ้ดห้ลายรูป และมีการปรากฏซ ้ ากนั
หลายคร้ังในพจนานุกรมบางเล่ม แมใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่ไดศึ้กษาพฒันาการดา้นอกัขรวิธีของ
ค ายืมภาษาเขมร แต่ความลกัลัน่ของอกัขรวธีิท าให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการนบัจ านวน ผูศึ้กษา
จึงนบัจ านวนค าท่ีปรากฏใชห้ลายรูปตามเกณฑต่์อไปน้ี  

๑. ค าท่ีมีค  าตั้งคู่ ปรากฏคร้ังเดียวในพจนานุกรมเล่มเดียวกนั และทั้งสองค าไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน นบัเป็นค าเดียว เช่น 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐   
กนัชิง, กระชิง   ข.ผ. ตราชัง่  (หนา้ ๓๔) 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ 
กนัชิง, กระชิง   ข.ผ. ตราชัง่  (หนา้ ๒๔) 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไม่ปรากฏค าว่ากันชิง หรือ กระชิง ท่ีเป็นค า
เดียวกนักบัค าท่ีพบในพจนานุกรมทั้งสองเล่มขา้งตน้ ค าวา่กนัชิงและกระชิง จึงนบัเป็น ๑ ค า 

๒. ค าท่ีมีค  าตั้ งคู่ ปรากฏคร้ังเดียวในพจนานุกรมเล่มเดียวกนั และในพจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถานมีเพียงค าใดค าหน่ึงเป็นค าตั้งค  าเดียว แมจ้ะไม่ไดร้ะบุวา่เป็นค ายืมจากภาษาเขมร  
นบัเป็นหน่ึงค า ส่วนอีกค าหน่ึงท่ีไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานนั้น ถือเป็นความ
ลกัลัน่ในการเขียนของพจนานุกรมในสมยัท่ีอกัขรวธีิไทยยงัไม่เป็นระบบท่ีแน่นอน เช่น 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐   
คลาไคล, ฆลีฆลี  ข. เดินไป. (หนา้ ๘๒) 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ 
คลาไคล, ฆลีฆลี  ข. เดินไป. (หนา้ ๕๗) 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีค าว่า “คลาไคล” เพียงค าเดียว ดังนั้ นค าว่า                
คลาไคล, ฆลีฆลี ในพจนานุกรมทั้งสองเล่มดงักล่าว จึงนบัเป็น ๑ ค า 

๓. ค าท่ีมีค  าตั้งคู่ ปรากฏคร้ังเดียวในพจนานุกรมเล่มเดียวกนั และทั้งสองค าต่างเป็นค าตั้ง
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ทั้งท่ีมีความหมายต่างกนัหรือความหมายเหมือนกนั และแม้
ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นค ายมืจากภาษาเขมร จะนบัแยกกนั เช่น 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐   
 ค านวร, ควร  ข.ผ. ถูก, ตอ้ง, สม (ผจิะค านวรสารัมภ ์ถา้จะท าสารัมภ์ 

ใหถู้กตอ้ง). (หนา้ ๗๙)   
 



๓๓ 

 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ 
ค านวร, ควร  ข.ผ. ถูก, ตอ้ง, สม (ผจิะค านวรสารัมภ ์ถา้จะท าสารัมภ ์

ใหถู้กตอ้ง.). (หนา้ ๕๕) 
 ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน มีทั้งค  าวา่ ค  านวร และ ควร ปรากฏเป็นค าตั้ง โดยมี
ความหมายเหมือนกนั คือ 
  ควร   [ควน] ว. เหมาะ เช่น กินแต่พอควร; ชอบ, ถูกตอ้ง, เช่น  

เห็นควรแล้ว; เป็นค าช่วยกริยาในความคล้อยตาม เช่น 
ควรท า, ควรกิน. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๔๐) 

  ค านวร   [-นวน] (แบบ) ว. ควร, ถูกตอ้ง, เหมาะ, พอดีๆ, ชอบ,  
เช่น คิดคิ้วค านวรนวย คือธนูอันก่งยง (สมุทรโฆษ). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๖๑) 

ดงันั้น ค าวา่ ควร, ค  านวร ในพจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐  
พจนานุกรมเปนค าแปลศพัท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกต้องตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ จึงนับ      
แยกกนัเป็น ๒ ค า 

๔. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั แต่เขียนไดม้ากกว่า ๑ รูป และปรากฏเป็นค าตั้งหลายคร้ัง
ในพจนานุกรมเล่มเดียวกนั แต่พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานไม่ก าหนดให้เป็นคนละค ากนั 
นบัเป็นค าเดียว โดยถือเป็นความลกัลัน่ในการเขียนของพจนานุกรมในสมยัท่ีอกัขรวธีิไทยยงัไม่เป็น
ระบบท่ีแน่นอน เช่น 

ค าว่า “กระบือ” ในพจนานุกรมสมัยท่ี ๑ และสมัยท่ี ๒ ปรากฏเป็นค าตั้ งหลายคร้ังใน
พจนานุกรมเล่มเดียวกนั แต่มีอกัขรวธีิต่างกนั คือ 

อกัขราภิธานศรับท ์  
กะบือ    ข. ควาย. (หนา้ ๒๑) 
กระบือ   ข. ควาย. (หนา้ ๕๐) 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐   
กะบื    ข. ควาย. (หนา้ ๖) 
กระบื    ข. ควาย. (หนา้ ๒๕) 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ 
 กระบื    ข. ควาย. (หนา้ ๑๘)  

กะบื    ข. ควาย. (หนา้ ๔) 



๓๔ 

 

พจนานุกรมทั้ง ๓ เล่ม ปรากฏค าวา่กระบือเป็นค าตั้งเล่มละ ๒ คร้ัง โดยมีอกัขรวธีิท่ีต่างกนั 
แต่พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ก าหนดให้ค  าว่า กระบือ สะกดได้แบบเดียว และมีเพียง             
ค  าเดียวคือ “กระบือ” ดังนั้น ค าว่ากระบือท่ีปรากฏเป็นค าตั้ งคนละค ากันในพจนานุกรม ๓ เล่ม
ขา้งตน้ จึงนบัรวมเป็น ๑ ค า  

๕. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน แต่ปรากฏทั้งค  าตั้งเด่ียวและค าตั้งคู่ในพจนานุกรมเล่ม
เดียวกัน ถ้าพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานก าหนดให้เป็นค าเดียวกัน นับเป็น ๑ ค า ถ้า
ก าหนดใหเ้ป็นคนละค า นบัเป็น ๒ ค า เช่น 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐   
ด าหรัส, ตรัส  ข.ผ. พูด. (หนา้ ๑๘๕) 
ตรัส   ข. พูด. (หนา้ ๒๐๖) 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ 
 ด าหรัส, ตรัส  ข.ผ. พูด. (ใชใ้นราชาศพัท)์. (หนา้ ๑๒๘) 

ตรัส   ข. พูด. ป. รู้. (ตรัส ประภาส, ตรัสรู้, ตรัสเทศนา.  
พระศรีอารยจ์ะมาตรัสขา้งหนา้.) (หนา้ ๑๔๕) 

 จากตวัอยา่ง ค าวา่ “ตรัส” ปรากฏทั้งในฐานะค าตั้งเด่ียว และค าตั้งคู่ร่วมกบัค าวา่ ด าหรัส ซ่ึง
ทั้งค  าวา่ตรัส และด าหรัส ต่างเป็นค าตั้งในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ดงัน้ี 
  ด ารัส   [-หรัด] (ราชา) ก. พูด (ใชแ้ก่เจา้นาย). น. ค  าพูดของ 

พระพุทธเจา้ ใชว้า่ พระพุทธด ารัส, ค  าพูดของเจา้นาย  
ใชว้า่ พระด ารัส, ค  าพูดของพระมหากษตัริย ์ใชว้า่  
พระราชด ารัส. (แผลงมาจาก ตรัส). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๔๓๔) 

  ตรัส   [ตฺรัด] (ราชา) ก. พูด. ว. แจง้, สวา่ง, ชดัเจน. (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๙) 

ดงันั้น  “ด าหรัส, ตรัส”  และ “ตรัส” จึงนบัแยกกนัเป็น ๒ ค า คือ ด าหรัส และ ตรัส 

๖. ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั แต่เขียนไดม้ากกวา่ ๑ รูป โดยปรากฏเป็นค าตั้งคนละค าใน
พจนานุกรมเล่มเดียวกนั แต่พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานก าหนดใหเ้ป็นคนละค ากนั นบัเป็น 
๒ ค า เช่น 

พจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ปรากฏค าว่า เถมิน และ  ทเมิน ใน
ความหมายเดียวกนั คือ 



๓๕ 

 

ถเมิน   [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ  
ข. เถฺมิร วา่ ผูเ้ดิน). (หนา้ ๕๒๔) 

  เทมิน   [ทะ-] น. ทหาร, พรานป่า. (ข. เถฺมิรเชิง วา่ ทหารราบ;  
เถฺมิรไพฺร วา่ พรานป่า). (หนา้ ๕๔๐) 

 จากตวัอย่าง ทั้งสองค ามีความหมายเหมือนกนั แต่เป็นค าตั้งคนละค ากนั จึงตอ้งนับเป็น               
๒ ค า 

 เม่ือใช้เกณฑ์ขา้งตน้ในการนับจ านวนค ายืมภาษาเขมรจ าแนกจ านวนค ายืมภาษาเขมรใน
พจนานุกรมทั้ง ๙ เล่มแลว้ ปรากฏวา่ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดจ านวน ๘๑๙ ค า แต่หากนบัเฉพาะ
แต่ละสมยัโดยใชเ้กณฑ์ขา้งตน้ตดัค าท่ีซ ้ ากนัระหวา่งพจนานุกรมแต่ละเล่มในสมยัเดียวกนัออกแลว้
จะพบว่า มีค  ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๓๗๕ ค า ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
จ านวน ๔๗๒ ค า และในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๕๒๗ ค า และหากนับจ านวนของค ายืม
ภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมแต่ละเล่ม จะปรากฏจ านวนดงัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๑ จ านวนของค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยแต่ละเล่ม 

สมัย พจนานุกรม จ านวนค ายืมทั้งหมด 

สมยัท่ี ๑ 

พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ. คสัเวล และ เจ. เอช  
แชนเลอร์ พ.ศ. ๒๓๘๙  

๒๔๖ 

สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗  ๓๐๓ 
อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์พ.ศ. ๒๔๑๖  ๒๘๒ 

สมยัท่ี ๒ 

พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัทท่ี์ใชใ้นหนงัสือไทย ร.ศ. 
๑๑๐  

๔๕๗ 

พจนานุกรมเปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค า
ใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐  

๔๔๖ 

สมยัท่ี ๓ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓  ๓๘๙ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ๔๑๙ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒   ๔๖๐ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔๙๕ 

รวม ๓,๔๙๗ 



๓๖ 

 

จากพจนานุกรมทั้งหมด ๙ เล่ม พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พบค ายืม
ภาษาเขมรมากท่ีสุด (๔๙๕ ค า) รองลงมาคือ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๔๖๐ ค า), พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัท์ท่ีใช้ในหนงัสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ (๔๕๗ ค า), พจนานุกรม
เปนค าแปลศพัทภ์าษาไทยส าหรับเขียนค าใชใ้หถู้กตอ้งตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ (๔๔๖ ค า), พจนานุกรม
ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ (๔๑๙ ค า), พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ 
(๓๘๙ ค า), สัพะ พะจะนะ พาสาไทย (๓๐๓ ค า), อกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์(๒๘๒ ค า) 
และ พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ (๒๔๖ ค า) ตามล าดบั   

เม่ือพิจารณาตามช่วงสมยัท่ีแบ่งพจนานุกรมไวท้ั้ ง ๓ สมัยดังกล่าว พบว่า ในสมัยท่ี ๑ 
พจนานุกรมท่ีพบค ายืมภาษาเขมรปรากฏอยู่มากท่ีสุดคือ  สัพะ พะจะนะ พาสาไทย รองลงมา                      
คืออกัขราภิธานศรับท ์ฉบบั หมอบรัดเลย ์และ พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ. คสัเวล และ เจ. เอช                         
แชนเลอร์ ตามล าดับ, สมัยท่ี ๒ พจนานุกรมล าดับแลแปลศัพท์ท่ีใช้ในหนังสือไทย ร.ศ. ๑๑๐                         
มีจ  านวนค ายืมภาษาเขมรปรากฏอยู่มากกว่า พจนานุกรมเปนค าแปลศัพท์ภาษาไทยส าหรับ                      
เขียนค าใช้ให้ถูกตอ้งตัวสะกด ร.ศ. ๑๒๐ และในสมยัท่ี ๓ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน                        
พ.ศ. ๒๕๕๔ พบค ายืมภาษาเขมรมากท่ีสุด รองลงมาคือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                  
พ.ศ. ๒๕๔๒ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ และ พจนานุกรมฉบับ
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ตามล าดบั 

 
จากการศึกษาพฒันาการดา้นจ านวนของค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยนั้น สามารถ

จ าแนกผลการศึกษาไดเ้ป็น ๒ ประเภทตามลกัษณะการเพิ่มข้ึนและลดลงของค าศพัท ์ดงัน้ี 
 

๑.๑  การเพิม่ศัพท์ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมแต่ละสมัย   
การเพิ่มศพัท ์หมายถึง จ านวนค ายืมภาษาเขมรท่ีเพิ่มข้ึนในพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนภายหลงั

เม่ือเปรียบเทียบกบัพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนในสมยัก่อนหน้า  ในการศึกษาเบ้ืองตน้พบ ๓ ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

๑.๑.๑ ค ายืมภาษาเขมรทีไ่ม่ปรากฏในสมัยที ่๑ แต่ปรากฏในสมัยที ่๒ และ ๓ 
หมายถึง ค าศพัทท่ี์ไม่ปรากฏในพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ แต่ปรากฏในพจนานุกรม

บางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓  พบ ๑๐๑ ค า  เช่น 
กะลา (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐), กระลา (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ 

๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 



๓๗ 

 

ก าเพลิง (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒,               
ราชฯ ๒๕๕๔) 

โกรย (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒,               
ราชฯ ๒๕๕๔) 

ขยน, ขยอล (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐), ขยล (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ 
๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 

เขลาะ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

จรอก (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

ฉนงั (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

เชลง (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

ตู (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

เตรียบ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 ถะมอ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐), ถมอ (ราชฯ ๒๕๕๔) 

บาน (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒) 
 ผลู (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 

๒๕๕๔) 
 ภุม (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 

๒๕๕๔) 
 มาน (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 

๒๕๕๔) 
 ระเมียร (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒,             

ราชฯ ๒๕๕๔) 
 ศก (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 

๒๕๕๔) 



๓๘ 

 

 สลาบ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒,                
ราชฯ ๒๕๕๔) 

 แสะ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒,                    
ราชฯ ๒๕๕๔) 

 อนัโทน (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐), อนัโทล (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ 
๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 

๑.๑.๒ ค ายืมภาษาเขมรทีไ่ม่ปรากฏในสมัยที ่๑ และ ๒ แต่ปรากฏในสมัยที ่๓   
หมายถึง ค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏในพจนานุกรมเล่มใดในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แต่

ปรากฏในพจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๓  พบ ๑๙๓ ค า  เช่น 
กร้อ (ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
ขมอย (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
แคบ (ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
งงิด (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
จราก (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕) 
จ าอ่ืน (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕) 
ฉวาง (ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 

 เดียง (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 แด (ราชฯ ๒๔๙๓) 
 โตรด (ราชฯ ๒๕๕๔) 
 บงัอูร (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 ประแกก (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 พรมแดน (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 แพนก (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 มวย (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 ยม (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 รันชนรันแชง (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 สนอบ (ราชฯ ๒๕๔๒) 
 อวล (ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 ฮาม (ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 



๓๙ 

 

๑.๑.๓ ค ายืมภาษาเขมรที่ไม่ปรากฏในสมัยที่  ๑ และสมัยที่  ๓ แต่ปรากฏใน                    
สมัยที ่๒  

หมายถึง ค าศพัท์ท่ีไม่ปรากฏในพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ และ ๒ แต่ปรากฏใน
พจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๓ พบ  ๑๕๐ ค า  เช่น 

 โกไล (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 เขบจ็ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 เค่ียม (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 เจน็ (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 ฉิบอง (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
   ตนัเหิม (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 ผลา (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐)  

สรุกเกรา (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐)  
อนัสาย (ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 

 
๑.๒ การสูญศัพท์ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมแต่ละสมัย  
การสูญศพัท์ หมายถึง จ านวนค ายืมภาษาเขมรท่ีลดลงในพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนภายหลงั

เม่ือเปรียบเทียบกบัพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนในสมยัก่อนหน้า ในการศึกษาเบ้ืองตน้พบ  ๓ ลกัษณะ 
ดงัน้ี 

๑.๒.๑ ค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในสมัยที ่๑ แต่ไม่ปรากฏในสมัยที ่๒ และ ๓   
หมายถึง ค าศพัท์ท่ีปรากฏในพจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๑ แต่ไม่

ปรากฏในพจนานุกรมเล่มใดในสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓  พบ ๔ ค า ไดแ้ก่ 
ก าสด (คสัเวล), ก าสต (สัพะฯ)   
ด ากล (อกัขราฯ)   
ตุยพอง (คสัเวล) 
เสวยีง (สัพะฯ, อกัขรา)  

 
๑.๒.๒ ค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในสมัยที ่๑ และ ๒ แต่ไม่ปรากฏในสมัยที ่๓  

หมายถึง ค าศพัทท่ี์ปรากฏในพจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แต่
ไม่ปรากฏในพจนานุกรมเล่มใดในสมยัท่ี ๓  พบ ๑๓๘ ค า  เช่น 

 



๔๐ 

 

 กรุง (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐) 
 คร ่ าคร่า (คสัเวล, อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐) 
 เฉลา (อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 เตร่ (คสัเวล, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 ถึก (คสัเวล, อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 เบิก (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 

  พะโอน (สัพะฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
  ยน (คสัเวล) ยล (สัพะฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
  วงั (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
  เหิน (สัพะฯ, อกัขรา), เหิร (คสัเวล, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 
  ๑.๒.๓ ค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในสมัยที ่๑ และ ๓ แต่ไม่ปรากฏในสมัยที ่๒   

หมายถึง  ค  าศพัท์ท่ีปรากฏในพจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มในสมยัท่ี ๑ และ             
สมยัท่ี ๓ แต่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมเล่มใดในสมยัท่ี ๒ พบ ๑๕๐ ค า  เช่น 
  กงัหนั (อกัขราฯ, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
  โคก (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 
  จงัไร (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
  เดิน (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
  ต าหรับ (อกัขรา) ต ารับ (ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
  ใน (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 
  บงัเหตุ (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขรา, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, 
ราชฯ ๒๕๕๔) 
  ลหาร (สัพะฯ, อกัขรา) ละหาน (ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
  สมปัก (สัพะฯ, อักขรา, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 
  อาสน (สัพะฯ, อักขรา, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 
 



๕๑ 

 

 ตรา  ข. จดจ า, เลือกตรวจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
๖. บดับง  ข. หายสูญ, พลนัหาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗๒) 
 บดับง  ข. หายสูญ, พลนัหาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๘) 
๗. เผดียง  ข. นิมนต,์ เช้ือเชิญ, เชิญพระ, อาราธนา. (ร.ศ. ๑๑๐,  

หนา้ ๓๒๐) 
 เผดียง  ข. นิมนต,์ เช้ือเชิญ, เชิญพระ, อาราธนา. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๒๓๖) 
  ๘. แมก  ข. แอบ, แฝง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๑) 
   แมก  ข. แอบ, แฝง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๙๖) 
  ๙. ระเมียร  ข. ดู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๔) 
   ระเมียร  ข. ดู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑๔) 

๑๐. เหิร  ข. ลอย, บินเหาะ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔๕) 
 เหิร  ข. ลอย, บิน, เหาะ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๔) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๙๑ ค า  เช่น 

๑. กระเหลียก [-เหลียก] (โบ)  ก. แลดู  เช่น  สูวนนเจดีรสมีกรลยกงาม 
หนกกหนา (จารึกสยามหลกั ๒) ; เหลือบแล เช่น  
ไก่กระเหลียกตาดู. (ลอ ๓๑๘).  (ข.กฺรเฬก)  (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๗๖) 

กระเหลียก [-เหลียก] (โบ)  ก. แลดู  เช่น  สูวนนเจดีรสมีกรลยกงาม
หนกกหนา (จารึกสยามหลกั ๒) ; เหลือบแล เช่น ไก่
กระเหลียกตาดู. (ลอ ๓๑๘).  (ข.กฺรเฬก)  (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๔๙) 

กระเหลียก [-เหลียก] (โบ) แลดู, เขียนเป็น กรลยก ก็มี เช่น สูวนน 
เจดีรสสมีกรลยกงามหนกกหนา.(จารึกหลกัหลกั๒) 
เหลือบแล เช่น คร้ังเชา้ไก่ขนัเรียก ไก่กะเหลียกตาดู. 
(ลอ) (ข. กฺรเฬก วา่ เหลือบดู). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๖๒) 



๔๑ 

 

๑.๓ ค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในพจนานุกรมไทยทั้ง ๓ สมัย  
หมายถึง  ค  าศพัทท่ี์ปรากฏในพจนานุกรมบางเล่มหรือทุกเล่มทั้งในสมยัท่ี ๑, สมยัท่ี ๒ และ 

สมยัท่ี ๓ พบ ๘๓ ค า  เช่น 
ขลา (อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 

๒๕๕๔) 
เขนย (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ 

๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
ทูล (คสัเวล, อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, 

ราชฯ ๒๕๕๔) 
 เนา (คัสเวล, สัพะฯ อักขราฯ, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔), เนา เนาว ์(ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐) 
 บงัคม (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕,                     
ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 บงัอวด (สัพะฯ), บงัอวจ (สัพะฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕,                  
ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 เพลืง (คัสเวล), เพลิง (สัพะฯ, อักขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ 
๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 สนม (สัพะฯ, อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 เสวย (คสัเวล, สัพะฯ, อกัขราฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ 
๒๕๔๒, ราชฯ ๒๕๕๔) 
 อุลิด (สัพะฯ, ร.ศ. ๑๑๐, ร.ศ. ๑๒๐, ราชฯ ๒๔๙๓, ราชฯ ๒๕๒๕, ราชฯ ๒๕๔๒, ราชฯ 
๒๕๕๔) 

 
จากผลการศึกษาพัฒนาการด้านจ านวนค าในด้านการสูญศัพท์และเพิ่มศัพท์ข้างต้น 

สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

ตารางท่ี ๒  สรุปพฒันาการดา้นจ านวนในดา้นการสูญศพัทแ์ละเพิ่มศพัทข์องค ายมืภาษาเขมร 
     ท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย 
 
การปรากฏของค ายืมภาษาเขมร จ านวน คิดเป็นร้อยละ  

๑. ค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑  
     แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ และ ๓ 

๑๐๑ ๑๒.๓๓ 

๒. ค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑  
     และ ๒ แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๓   

๑๙๓ ๒๓.๕๖ 

๓. ค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑  
     และ ๓ แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๒   

๑๕๐ ๑๘.๓๒ 

๔. ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑  
     แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ และ ๓   

๔ ๐.๔๙ 

๕. ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๒  
     แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๓ 

๑๓๘ ๑๖.๘๕ 

๖. ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๓  
     แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๒   

๑๕๐ ๑๘.๓๒ 

๗. ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย 
     ทั้ง ๓ สมยั 

๘๓ ๑๐.๑๓ 

รวม ๘๑๙ ๑๐๐ 

 
จากตารางขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ค  ายืมภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ๒ แต่ปรากฏ

ในสมยัท่ี ๓ มีจ านวนมากท่ีสุดถึง ๑๙๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๖ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด 
รองลงมาคือ ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๓ แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ เท่ากบั ค ายืม
ภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมัยท่ี ๑ และ ๓ แต่ปรากฏในสมัยท่ี ๒ คือ ๑๕๐ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๓๒ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด, ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๒ แต่ไม่ปรากฏใน
สมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๓๘ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๕ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด, ค ายืมภาษาเขมรท่ีไม่
ปรากฏในสมยัท่ี ๑ แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ และ ๓ จ านวน ๑๐๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๓ ของค า
ยืมภาษาเขมรทั้งหมด, ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยทั้ง ๓ สมยั จ านวน ๘๓ ค า คิด
เป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด และ ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ แต่ไม่



๔๓ 

 

ปรากฏในสมัยท่ี ๒ และ ๓ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ของค ายืมภาษาเขมรทั้ งหมด 
ตามล าดบั 

ผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นวา่ ค  ายมืภาษาเขมรท่ีพบเฉพาะในสมยัท่ี ๓ มีจ านวนมากท่ีสุดถึง 
๑๙๓ ค า ในขณะท่ีค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏเฉพาะในสมัยท่ี ๑ มีจ านวนเพียง ๔ ค าเท่านั้น ซ่ึง
สอดคล้องกบัจ านวนรวมของค ายืมภาษาเขมรของพจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ ซ่ึงมีจ านวนมากกว่า
พจนานุกรมในสมยัอ่ืน โดยเฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงเป็น
พจนานุกรมเล่มล่าสุด มีจ านวนค ายืมท่ีระบุชดัเจนว่ามีท่ีมาจากภาษาเขมรเพิ่มข้ึนจากพจนานุกรม
เล่มอ่ืนอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงการพยายามปรับปรุงเน้ือหาของพจนานุกรมให้สมบูรณ์
ยิ่งข้ึน ความรู้จากการศึกษาคน้ควา้ในดา้นความเป็นมาของค าต่างๆในภาษาไทยมีความชดัเจนและ
เป็นระบบมากข้ึนจากสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ มาก  

อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพฒันาการด้านจ านวนค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทย 
พบว่า มีสาเหตุและข้อจ ากัดท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านจ านวนค ายืมในแต่ละสมัย 
ดงัต่อไปน้ี  

๑. การไม่ระบุว่าเป็นค ายืมภาษาเขมร 
 การไม่ระบุว่าเป็นค ายืมมาจากภาษาเขมรน้ี ส่วนใหญ่เป็นการเปล่ียนแปลงท่ีพบใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ ซ่ึงประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถานทั้ง ๔ เล่ม กล่าวคือ                  
ค  ายืมภาษาเขมรจ านวนหน่ึงท่ีพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ ระบุอกัษรยอ่แสดงท่ีมาว่าเป็นค ายืมภาษา
เขมร (ข.) หรือเขมรแผลง (ข.ผ.) แต่เม่ือราชบัณฑิตยสถานจัดท าพจนานุกรมข้ึนในสมัยท่ี ๓                             
ค  าเหล่านั้นกลับไม่มีการระบุท่ีมาของค าว่ามาจากภาษาเขมร หรือกล่าวในอีกลักษณะหน่ึงคือ                     
ค  านั้นถูกท าใหก้ลมกลืนกลายเป็นค าไทยไปแลว้ เช่น ค าวา่ “เหิน” 

เหิร นั้นความวา่สูงข้ึน  เหมือนค าพูดวา่คนนั้นเหาะเหินข้ึน
ไปบนอากาศ (คสัเวล, หนา้ ๗๒๗) 

เหิน   To go, to be carried by, to travel. (สัพะฯ, หนา้ ๑๖๗) 
เหิน คือเหินหาว, เช่นนกบินตรงข้ึนไปในอากาศ สูงตรงข้ึน

ไปนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๖๙) 
เหิร   ข. ลอย, บิน, เหาะ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔๕) 
เหิร   ข. ลอย, บิน, เหาะ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑๔) 
เหิน   ก. บิน, บินข้ึนไปในระยะสูง, ร่อนไป, เหาะ.  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๗๓) 
 



๔๔ 

 

  เหิน   ก. บิน, บินข้ึนไปในระยะสูง, ร่อนไป, ข้ึนเดินไปใน 
อากาศ. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๖๔) 

  เหิน   ก. บินอยูใ่นระยะสูง เช่น หงส์เหิน นกเขาเหิน, ร่อนอยู ่
ในระยะสูง เช่น นกนางแอ่นเหินลม. (ราชฯ ๒๕๔๕, 
หนา้ ๑๓๐๙) 

  เหิน    ก. บินอยูใ่นระยะสูง เช่น หงส์เหิน นกเขาเหิน, ร่อนอยู ่
ในระยะสูง เช่น นกนางแอ่นเหินลม. (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๓๕๒) 

ค าว่าเหิรในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ มีทั้งรูปเขียนท่ีคงตามภาษาเขมรเดิม คือ 
“เหิร”  ซ่ึงตรงกับค าว่า  ហ ើរ  ในภาษาเขมร และรูปเขียนท่ีเปล่ียนมาใช้ตวัสะกดตรงมาตรอย่าง
ภาษาไทย คือ เปล่ียนจาก “ร” สะกด เป็น “เหิน” ซ่ึงใช ้“น” สะกด ซ่ึงมีเพียงสัพะ พะจะนะ พาสาไท 
และอกัขราภิธานศรับท์ในสมยัท่ี ๑ เท่านั้นท่ีใช้รูปเขียน “เหิน” แต่ในสมยัท่ี ๓ ไม่พบค าวา่ “เหิร” 
ในพจนานุกรมทั้ง ๔ เล่ม แต่พบค าว่า “เหิน” ปรากฏเป็นค าตั้ง และไม่ระบุอกัษรยอ่แสดงท่ีมาใน
ฐานะค ายืม จึงถือเป็นค าท่ีสูญไปจากพจนานุกรมในฐานะค ายืมภาษาเขมรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี              
ตามขอบเขตของการวิจยั ท่ีถือว่าค ายืมภาษาเขมรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ตอ้งเป็นค าตั้งท่ีระบุท่ีมาว่าเป็น   
ค  ายมืภาษาเขมรดว้ยอกัษรยอ่ ข. หรือ ข.ผ. เท่านั้น๑ 

การเปล่ียนแปลงของค ายืมภาษาเขมรในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนไม่น้อย แมจ้ะแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเขมรท่ีกลมกลืนมากอยา่งเห็นไดช้ดั นอกจากการรับเอาค า
ในภาษาเขมรมาใชแ้ลว้ ยงับรรจุค ายืมดงักล่าวไวใ้นพจนานุกรม และมีการปรับเปล่ียนอกัขรวธีิของ             
ค  าท่ีใช้จนกลืนไปกบัภาษาไทย ให้มีอกัขรวิธีตามหลกัภาษาไทย อยา่งไรก็ดี ลกัษณะเช่นน้ี ท าให้
การศึกษาเก่ียวกบัท่ีมาของค าจากพจนานุกรมคลาดเคล่ือนไปมากข้ึน เน่ืองจากไม่มีเคา้อกัขรวิธี    
ของภาษาเดิมแสดงใหเ้ห็น  

๒. การเปลีย่นจากค าตั้งไปเป็นลูกค า 
 ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมัยท่ี ๒ บางค าเป็นค าตั้ งท่ีมีลักษณะเป็น                   
ค  าประสม แต่เม่ือมีการจดัท าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๓ ราชบณัฑิตยสถานได้เก็บค าเหล่านั้นไว ้              
ในฐานะลูกค าของค าตั้งซ่ึงเป็นค าโดด เช่น ค าวา่ “สรุก” 
  สรุกเกรา  ข. ชาวบา้นนอก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 
  สรุกเกรา  ข. ชาวบา้นนอก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๓) 

                                                           
๑
 ดู ๔. ขอบเขตของการวจิัย หนา้ ๕ 



๔๕ 

 

  สรุก   [สฺรุก] น. เมือง (ข.). สรุกเกรา [เกฺรา] น. บา้นนอก. (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๗๘) 

  สรุก   [สฺรุก] น. เมือง (ข.). สรุกเกรา [เกฺรา] น. บา้นนอก. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๑) 

สรุก [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สฺรุก). สรุกเกรา [– เกฺรา] น. บ้าน-
นอก. (ข. สฺรุกเกรา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๗) 

  สรุก   [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สฺรุก). สรุกเกรา [- เกฺรา] น. บา้น- 
นอก. (ข. สฺรุกเกฺรา). (ราชฯ ๒๕๕๗, หนา้ ๑๑๗๘) 

 จากตวัอย่าง ค าวา่ สรุกเกรา ท่ีปรากฏเป็นค าตั้งในพจนานุกรมสมยัท่ี๒ ทั้งสองเล่ม ถูกลด
ฐานะลงเป็นเพียงลูกค าของค าวา่ สรุก ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓  จึงถือวา่ ค  าวา่ สรุกเกรา สูญไปจาก
พจนานุกรม ในฐานะค ายืมภาษาเขมรท่ีศึกษาในงานวิจยัน้ี ตามขอบเขตของการวิจยั ท่ีถือวา่ค ายืม
ภาษาเขมรท่ีศึกษาในคร้ังน้ี ตอ้งเป็นค าตั้งในพจนานุกรมเท่านั้น 

๓. การไม่ถูกบรรจุไว้ในพจนานุกรม 
การเปล่ียนแปลงดา้นจ านวนสองลกัษณะขา้งตน้ เป็นการสูญศพัทใ์นฐานะค ายมืภาษาเขมร 

คือค านั้นยงัปรากฏอยูใ่นพจนานุกรม แต่ไม่เป็นค าตั้งหรือไม่ถูกระบุท่ีมาวา่เป็นค ายืมภาษาเขมร จึง
ไม่สามารถนับเป็นค ายืมภาษาเขมรได้ ตามขอบเขตของการวิจยั แต่มีค ายืมภาษาเขมรบางส่วนท่ี              
เคยปรากฏในสมยัหน่ึง แต่ไม่ไดรั้บการบรรจุไวใ้นพจนานุกรมในสมยัต่อมา หรือในสมยัเดียวกนั 
ค านั้นเคยปรากฏในพจนานุกรมเล่มก่อนหนา้ แต่เม่ือมีการปรับปรุงพนานุกรมใหม่กลบัไม่บรรจุไว ้
แมจ้ะเป็นในสมยัเดียวกนัก็ตาม ค านั้นจึงหายไปจากพจนานุกรม ไม่ปรากฏทั้งในฐานะค าไทยหรือ
ค ายืมภาษาอ่ืน รวมทั้งไม่ปรากฏเป็นลูกค าของค าตั้งค  าใดเลยอีกดว้ย การสูญศพัท์ในลกัษณะน้ีจึง
เป็นการสูญของค าศพัทโ์ดยสมบูรณ์ เช่น 
  ตุยพอง   นั้นคือเปนค าพูดภาษาหน่ึง คือภาษาเขมน (คสัเวลฯ,  

หนา้ ๘๓๘) 
 ค าว่าตุยพอง ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมไทย-ไทยของเจ คสัเวล และ เจ เอช แชนเลอร์ 
เท่านั้น พจนานุกรมเล่มต่อมาไม่ปรากฏค าน้ีอยูอี่กเลย 
 
  จ าอ่ืน   ก. ท าใหสุ้ก, ท าใหร้ะอุ เช่น จ าอ่ืนอายยศ. (ข. จ  าอิน). 

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๙๓)   
จ าอ่ืน   ก. ท าใหสุ้ก, ท าใหร้ะอุ เช่น จ าอ่ืนอายยศ. (ข. จ  าอิน).   

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๓๑) 
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 ค าวา่จ  าอ่ืน ปรากฏในสมยัท่ี ๓ ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ และ 
พ.ศ. ๒๕๒๕ เพียงสองเล่ม และไม่ปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๕๔๒ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๔. การปรากฏเป็นค าตั้งในลกัษณะกลุ่มค า 
 ขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี ศึกษาค ายืมภาษาเขมร เฉพาะท่ีเป็นค าตั้ง ซ่ึงระบุท่ีมาของค า
ไวอ้ย่างชดัเจน ดว้ยอกัษรยอ่ ข. = เขมร และ ข.ผ. = เขมรแผลง  เท่านั้น  ซ่ึงค าตั้งหมายถึง  ค  าแรก
ในแต่ละรายการค าในพจนานุกรม โดยอาจเป็นไดท้ั้งค  าเด่ียว และค าประสม แต่ในพจนานุกรมสมยั
แรกๆ มีค าบางค าท่ีปรากฏเป็นค าตั้ง ในลกัษณะท่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของค าตั้ง คือประกอบกับ                
ค  าอ่ืนเป็นค าตั้ง ไม่ไดเ้ป็นค าตั้งดว้ยค าๆนั้นเองเหมือนท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัหลงั ท าให้ขาด
คุณสมบติัของค ายมืภาษาเขมรในพจนานุกรมท่ีจะน ามาศึกษาในคร้ังน้ี อาทิ  

ค าวา่ “กนั” ปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ ดงัน้ี 
กนั ๒  ก. โกนใหเ้สมอ ; ถือ, จบั (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๒๔) 
กนั ๔  ก. โกนใหเ้ป็นเขตเสมอ เช่น กนัคิ้ว กนัคอ กนัหนา้. (ข. กาล่).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๑) 
กนั ๔  ก. โกนใหเ้ป็นเขตเสมอ เช่น กนัคิ้ว กนัคอ กนัหนา้. (ข. กาล่).  

(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๔) 
กนั ๔  ก. โกนใหเ้ป็นแนวเสมอกนั เช่น กนัคิ้ว กนัหนวด. (ข. กาล่).  

(๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๔) 
 ในสมยัท่ี ๓ ค าวา่ “กนั” ปรากฏเป็นค าตั้งค  าเดียวชดัเจน แต่ในสมยัท่ี ๑ ประกฎค าวา่ “กนั” 
ในความหมายเดียวกนัน้ี ปรากฏเป็นค าตั้งโดยประสมกบัค าอ่ืน คือ 
  กนัไร   นั้นคือหญิงท่ีตดัผม แลมีรอยถอนท าเปนวงรอบศีศะนั้นเรียกวา่ 

กนัไรผม (คสัเวล, หนา้ ๑๒๔) 
 จากตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ “กนั” ในพจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช 
แชนเลอร์ พ.ศ. ๒๓๘๙ นั้น ไม่ไดเ้ป็นค าตั้ง แต่เป็นส่วนประกอบของค าตั้ง “กนัไร” จึงไม่สามารถ
นบัเป็นค ายมืภาษาเขมรไดต้ามขอบเขตของการศึกษาคร้ังน้ี 
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๒. พัฒนาการด้านจ านวนโดยจ าแนกตามกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรมไทย 
 พฒันาการด้านจ านวนโดยจ าแนกตามกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทย หมายถึง จ านวนของค ายืมภาษาเขมรท่ีจ าแนกตามกลุ่มความหมายต่างๆท่ีปรากฏ
อยูใ่นพจนานุกรมแต่ละสมยั  
 ในจ านวนค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๘๒๖ ค า พบวา่มีค ายืมภาษาเขมรบางส่วนท่ีมีมากกว่า      
๑ ความหมาย และสามารถจัดเข้ากลุ่มความหมายได้มากกว่า ๑ กลุ่มความหมาย อีกทั้ งใน
พจนานุกรมต่างสมยักนัยงัใหค้วามหมายท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย เช่น 

จ า ท. ก าหนด, หมาย, ผูก, ขงั, คุม, ถือ, ประพฤติ, เจริญ,                    
หยู,่ (จ  าความได,้ ก าหนดความได.้ จ  าคุก, ขงัคุก, ขงัคุก, 
จ  าศีล. ถือศีล, จ  าพรต, ประพฤติพรต. จ  าพรรษา. หยูก่าร
ฝน. ข. คอย, รอ, ท่า. ท. ต้อง, พึง. จ  าเทียง, จ  าทยง,       
จ  าเทียม, จะเทียบ, จะเปรียบ. ต้อง เทียบ, ต้องเปรียบ.    
จ  าทูล, ตอ้งบอก. จ าน า, ตอ้งพาไป.). (ร.ศ. ๑๒๐, หน้า 
๘๒) 

 จากตวัอย่างขา้งตน้ ค าว่า “จ า” มีหลายความหมาย แต่ความหมายของค าวา่จ  าท่ีเป็นค ายืม
ภาษาเขมรคือความหมายท่ีมี ข. ก ากบัอยู่ ส่วนความหมายอ่ืนท่ีเหลือมีตวัอกัษร ท. (ค าไทย) เป็น
ความหมายของค าวา่ “จ า” ในฐานะ ค าไทย ไม่ใช่ค ายืม ดงันั้นในกรณีน้ี ความหมายท่ีน ามาศึกษาใน
ดา้นกลุ่มความหมาย คือ “ข. คอย, รอ, ท่า.” เท่านั้น 

นอกจากนั้น ยงัมีค ายืมภาษาเขมรบางค าท่ีมีความหมายมากกว่า ๑ ความหมาย และเป็น
ความหมายต่างกลุ่มความหมายกนั เช่น 

กระแส น. น ้ าหรือลมเป็นต้น ท่ีไหลหรือพัดเร่ือยเป็นแนว               
เป็นทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า กระแสลม, โดย
ปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้น; เส้น, สาย, แนว, ทาง, 
เช่น กระแสความ กระแสความคิด; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ย
หวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส. (เทียบ ข. 
แขฺส วา่ เชือก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๙) 

 ค าวา่ “กระแส” ประกอบดว้ยความหมายหลายกลุ่มความหมาย กล่าวคือ 
 “น ้ าหรือลมเป็นต้นท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า 
กระแสลม, โดยปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้น”  จดัอยูใ่นกลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ 
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 “เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น กระแสความ กระแสความคิด” จดัอยู่ในกลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัลกัษณะ 
 “เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวายหรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่ เส้นกระแส.” จดัอยูใ่นกลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 ความหมายทั้งหมดไม่ไดมี้อกัษรยอ่แยกวา่เป็นความหมายท่ีมาจากภาษาต่างกนั แต่มีอกัษร
ยอ่ “ข.” ก ากบัอยู่ทา้ยสุดหลงัจากจบความหมาย ดงันั้นในกรณีน้ี ค  าวา่ “กระแส” จึงจดัอยูใ่นกลุ่ม
ความหมายไดท้ั้งหมด ๓ กลุ่มความหมาย คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัลกัษณะ และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
 จากลกัษณะความหมายของค ายืมภาษาเขมรดงัตวัอย่างขา้งตน้ ท าให้จ  านวนรวมทั้งหมด
ของค ายืมภาษาเขมรเม่ือจ าแนกตามกลุ่มความหมาย ไม่สอดคล้องกบัจ านวนค ายืมภาษาเขมรท่ี
จ าแนกตามการปรากฏในพจนานุกรมแต่ละเล่มและแต่ละช่วงสมยั  

จากการศึกษาขอ้มูลค ายมืภาษาเขมรในพจนานุกรมไทย พบวา่ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๑๙ กลุ่มความหมาย ดงัน้ี 

๑. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับกิริยาอาการ  ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบักิริยา
อาการ การเคล่ือนไหว การกระท าต่างๆ อารมณ์ ความรู้สึก  

 สมัยที ่๑ พบ ๑๖๓ ค า  เช่น 
๑. กะเดียด  นั้นคือส่ิงท่ีมีกระจาด เป็นตน้ ท่ีบุทคลวางลงท่ีตรง 

บั้นเอวนั้น แลว้เอามือถือปากกระจาดไวน้ั้น เรียกวา่ 
กะเดียด เหมือนหญิงกะเดียดกระจาดไปตลาดนั้ น 
(คสัเวล, หนา้ ๔๖) 

   กะเดียด  ผูห้ญิงไปตลาดหฤๅไปไหนๆ, เอากระจาดหฤๅกะลา 
ใส่เขา้ท่ีบั้นเอว, แลว้เดินไป, วา่กระเดียด. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๑๘) 

   กระเดียด อาการผูญิ้งไปตลาดหฤๅไปไหนเอากระจาดหฤๅกะโล่ 
ใส่ท่ีบั้นเอวเดิรไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗) 

  ๒. ขนาบ  นั้นคือเอาไมแ้ลส่ิงอ่ืนๆ ผกูรัดทั้งสองขา้งนั้นเรียกวา่ 
ขนาบ เหมือนค าพูดวา่ เอาไมผ้กูขนาบทั้งสองขา้ง 
(คสัเวล, หนา้ ๖๐) 

ขนาบ To sthrenghten by fastening both sides. (สัพะฯ, หนา้ 
๒๗๕) 
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ขนาบ การท าเหมือนพื้นเรือนไม่เสมอ, แลว้เอาไมผ้กูกดลงให้
เสมอกนั, อน่ึงทบัฆ่าศึกอยูส่องขา้ง, ทบัเราอยูก่ลาง, วา่
ทบัขนาบ. (อกัขรา, หนา้ ๗๔) 

๓. ค าราม  นั้นคือท าเสียงในฅอใหห้นา้กลวัเหมือนกบัสัตวร้์าย  
มีเสือเปนตน้ อนัค ารามแลหนา้กลวันั้น เรียกวา่ ค  าราม 
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๘) 

ค าราม To use threats ; threatening sounds of infuriated 
animals. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๓) 

ค าราม ความเหมือนหมาหฤๅแมวนั้นโกรธกนั มนัยอ่มท าเสียง
ดงัฮืๆ อยา่งนั้น, เหมือนอยา่งค ารนร้อง. (อกัขรา, หนา้ 
๙๒) 

๔.  เฉลย  นั้นคือเปนค าแกส้งไสนั้น  เรียกวา่ค าเฉลย (คสัเวล, หนา้  
๒๓๘) 

   เฉลย  To answer. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
เฉลย คือค าจ าเลยนั้น, เหมือนอยา่งท่ีผูต้อ้งกล่าวแก,้ ค  าท่ีเขา

โจทถามนั้น. (อกัขรา, หนา้ ๑๕๙) 
๕. ช าเรา  Rape committed on a young girl. (สัพะฯ หนา้ ๘๗๗) 

ช าเรา  คือการท่ีผูช้ายข่มขืนผูห้ญิง ดว้ยพละการตนเอง, จนได ้
ส าเร็ทธ์ิความปรารถนานั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๒) 

  ๖.  ถลุน  นั้นคือฟ่ันแลป่ันใหเ้ปนเกลียว นั้นเรียกวา่ถลุน  
เหมือนกบัคนถลุนซ่ึงเชือกนั้น (คสัเวล, ๓๘๕) 

  ๗.  ประจาน นั้นคือเอาความชัว่ของคนอ่ืนเปนตน้ ท่ีไม่ควรจะบอก 
  กล่าวแก่ คนอ่ืนๆให้รู้ ก็เอามาบอกเล่าแก่ผูอ่ื้นให้รู้  
  ดว้ยจะใหเ้ขาอายนั้นเรียกวา่ประจาน เหมือนค าพูดวา่ 
  คนนั้นเอาความของเราไปเท่ียวพูดประจานแก่คน 
  ทั้งปวง (คสัเวล, หนา้ ๕๔๓) 
   ปจาน  To defame, to load with abuse. (สัพะฯ, หนา้ ๕๐๘) 
   ประจาน To affront, to dishonour a person, to abuse publicly.  

(สัพะฯ, หนา้ ๖๑๔) 
 



๕๐ 

 

   ปะจาน  คือกล่าวค าถึงโทษชัว่ท่ีคนอ่ืนท าใหค้นทั้งปวงรู้,  
อยา่งหน่ึงเปนโทษหลวงท่านใหร้้องกล่าวโทษของ
ตวัเอง, ใหค้นทั้งปวงรู้นั้น. (อกัขรา, หนา้ ๓๘๔) 

   ประจาน คือกล่าวถึงความซัว่ของผูอ่ื้นอ้ืออึง, ใหค้นทั้งปวงรู้.  
อยา่งหน่ึงเปนโทษหลวง, ท่านใหร้้องกล่าวโทษตวัเอง
ใหเ้ขารู้นั้น. (อกัขรา, หนา้ ๔๐๙) 

  ๘.  ลุ  นั้นคือส าเร็จ เรียกวา่ลุ เหมือนค าพูดวา่ การท่ีเราท านั้น 
ลุส าเรทธ์ิเสร็จแลว้ อน่ึงวา่ลุถึงท่ีตนปรารถนาจะไปนั้น 
ก็วา่ (คสัเวล, ๖๖๐) 

ลุ  To attain, to obtain, to gain. (สัพะฯ, หนา้ ๔๑๗) 
ลุ  ถึง, คือถึงท่ีสุด, คนไปตามทางใกลฤ้ๅไกล ภากเพียนเดิน 

ไปถึงท่ีหวงันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๒) 
๙.  สดบั  นั้นคือฟังดว้ยหู เรียกวา่สดบั (คสัเวล, หนา้ ๒๘๙) 

   สดบั  To hear. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
   สดบั  อะธิบายวา่ฟัง, คนไดฟั้งส าเนียงเสียงอนัใดๆดว้ยโสตร 

นั้น, วา่ไดส้ะดบั. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๙) 
 

สมัยที ่๒ พบ ๑๗๑ ค า  เช่น 
๑.  ข้ึง  ข. แคน้, เคือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
 ค่ึง, ข้ึง  ข. เคือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๓) 
 ข้ึง  ข. แคน้, เคือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 
 ค่ึง, ข้ึง  ข. เคือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๑) 
๒. แจรง  ข. บาน, แยม้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๖ ) 
 แจรง  ข. บาน, แยม้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 
๓.  เชลง  ข. แต่ง, ผกู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๔) 
 เชลง  ข. แต่ง, ผกู, เพลง, เชลงกล. เพลงกล, ผกูกล. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๑๑๒) 
๔. ดดั  ข. ปลุก, เตือน, ต่ืน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๐) 
 ดดั  ข. ปลุก, เตือน, ต่ืน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๒) 
๕.  ตรา  ข. จดจ า, เลือก, ตรวจ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 



๕๒ 

 

กระเหลียก [-เหลียก] ก. เหลือบแล เช่น คร้ันเชา้ไก่ขนัเรียก ไก่
กระเหลียกตาดู (ลอ), เขียนเป็น การลยก ก็มี เช่น สูวนน
เจดีสสมีกรลยกงามหนกกหนา (จารึกสยามหลกั ๒).  
(ข. กรฺฬา วา่ เหลือบดู). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๒) 

๒. ครวกั, ครวี [คฺระวกั, คฺระว]ี ก. กวดัแกวง่. (ข.ครฺวาด, คฺรวี). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๒๒๕) 

ครวกั, ครวี [คฺระวกั, คฺระว]ี ก. กวดัแกวง่. (ข. ครฺวาด, คฺรวี). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๘) 

ครวกั, ครวี [คฺระวกั, คฺระว]ี ก. กวดัแกวง่. (ข. ครฺวาต่, ครฺว)ี. (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๒๑๙) 

ครวกั, ครวี [คระวกั, คระวี] ก. กวดัแกวง่. (ข. ครฺวาต่, คฺรว)ี. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๓๐) 

๓.  ฉุน   ก. โกรธอยา่งแรง (โบ. เขียนวา่ ฉุรฺ ก็มี). (ข. ฉุรฺ). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๖) 

ฉุน ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน. 
ก. รู้สึกโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุร). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๕๑) 

ฉุน ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน. 
ก. รู้สึกชกัโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุรฺ). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๓๓๘) 

ฉุน ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน. 
ก. รู้สึกโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๓๕๐) 

๔. ดดัผทม  ก. ต่ืนนอน. (ข. ฎาส่ วา่ ปลุกใหต่ื้น, ผท  วา่ บรรทม).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๒๘) 

๕. เตร็ดเตร่  [เตฺร็ดเตฺร่] ก. เท่ียวไปในบริเวณไม่ไกลนกั เช่น  
ไปเตร็ดเตร่อยูแ่ถวตลาด. (ข. เตฺรจ วา่ เดิน, ไป). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๑๑) 
 
 



๕๓ 

 

  ๖. เปรอ  [เปฺรอ] ก. บ าเรอ. (ข. เปฺรี วา่ ใช)้. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๗๐๙) 

   เปรอ  [เปฺรอ] ก. บ าเรอ. (ข. เปฺรี วา่ ใช)้. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๗๕๕) 

  ๗. ระเลิง  ก. โค่น. (ข.) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๓) 
   ระเลิง  ก. โค่น. (ข.) (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๘๖) 
   ระเลิง  ก. โค่น. (ข. ร เลิง). ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  ๙๓๖) 
   ระเลิง  ก. โค่น. (ข. ร เลิง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  ๙๘๒) 
  ๘. วาย ๒  ก. ตี เช่น วายทรวง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๓๒) 
   วาย ๒  ก. ตี เช่น วายทรวง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๒) 
   วาย ๒  ก. ตี เช่น วายทรวง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๖๘) 
   วาย ๒  ก. ตี เช่น วายทรวง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๑๓) 
  ๙. แสรก ๒ [แสก] ก. ร้อง เช่น แสรกเสียงกรุยเกรียว (ดุษฎีสังเวย).  

(ข. แสฺรก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๒) 
๑๐. อร ๓  ก. ท าใหดี้ใจ ท าใหป้ลาบปล้ืมใจ เช่น ใครรู้แห่ง 

แพศยนัดร บอกจงอรใจกู (ม. ค  าหลวง ชูชก). (ข. อร วา่ 
ดีใจ, ปลาบปล้ืม.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๓๕) 

   อร ๓  ก. ท าใหดี้ใจ ท าใหป้ลาบปล้ืมใจ เช่น ใครรู้แห่ง 
แพศยนัดร บอกจงอรใจกู (ม. ค  าหลวง ชูชก). (ข. อร วา่ 
ดีใจ, ปลาบปล้ืม.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๗๗) 

 
๒. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะ  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับ               

การบอกลกัษณะ  รูปทรง  รูปแบบ  สีสัน  คุณสมบติั   
 สมัยที ่๑ พบ ๗๓ ค า  เช่น 

๑. ขะจี  นั้นความวา่เฃียว  เหมือนค าพูดวา่แลดูเฃียวขะจี  
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๖) 

ขจี  Soft, tender. (สัพะฯ, หนา้ ๒๖๕) 
ขจี  คือศีเขียวสด. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
 
 



๕๔ 

 

๒. เขลา   นั้นคือหาปัญญามิได ้เหมือนคนเปนคนโง่ไม่มีสะติ 
ปัญญานั้น เรียกวา่คนเขลา เหมือนค าพูดวา่คนนั้นปัญญา 
เขลานกั (คสัเวล, หนา้ ๑๘๑) 

   เขลา  Mad, stupid, half-witted. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๕) 
   เขลา  คือความโง่, ความไม่รู้, ฤๅมกัหลงลืม, คือความท่ีรู้นอ้ย,  

รู้ไม่ทนัคนนั้นเอง. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
๓. โคร่ง  นั้นความวา่ใหญ่ เหมือนค าพูดวา่ เสือโคร่ง แลอา้ยโคร่ง  

(คสัเวล, หนา้ ๗๙๓) 
 โคร่ง  Large, larger. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑๕) 

   โค่ง  เปนช่ือของใหญ่ทั้งปวง, คือคน. ฤๅสัตว, ฤๅส่ิงของใดๆ 
ท่ีเติบโตนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๕) 

 โคร่ง  คืออาการส่ิงของทั้งปวงท่ีโตแลว้ผอมดว้ยนั้น, เหมือน 
อยา่งเขาเรียกเสือใหญ่วา่, เสือโคร่ง เปนตน้. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๐๙) 

๔. ฉลาด  นั้นคือเปนคนท่ีมีปัญญามาก เรียกวา่คนฉลาด (คสัเวล,  
หนา้ ๒๓๘) 

   ฉลาด  คือความท่ีไม่โง่, เหมือนคนท่ีมีปัญญามาก, รู้ทัว่ใน 
สรรพวชิาการทั้งปวง, เหมือนช่างนาระกา เปนตน้. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 

๕. ตรู  Much, many ; strongly. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๗) 
๖. เพญ  Full, perfect. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๙) 
 เพง็  Full. (สัพะฯ, หนา้ ๕๕๐)  
๗. ไพรเราะ นั้นความวา่เพราะเหมือนค าพูดวา่เสียงนั้นไพรเราะนกั  

(คสัเวลฯ, หนา้ ๕๔๒) 
   ไพยเราะ Musical, melodious, sonorous, harmonious. (สัพะฯ,  

หนา้ ๕๓๒) 
   ไพรเราะ Melodious, agreeable to hear. (สัพะฯ, หนา้ ๕๗๙) 
   ไพรเราะ Harmonious. (สัพะฯ, หนา้ ๖๖๘) 
 
 



๕๕ 

 

   ไพเราะห์ วา่สเนาะห์ วา่เพราะ, เหมือนอยา่งเคร่ืองมะโหรี  
ฤๅหีบเพลงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๑) 

   ไพรเราะห์ คือเสนาะห์หู, เหมือนเสียงคนท่ีดีเปนท่ีจบัใจคนทั้งปวง,  
วา่เสียงไพรเราะห์. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗๒) 

   ไพรเพราะ คือเพราะน่าฟังเหมือนเสียงหีบเพลงนั้น, วา่เสียง 
ไพรเพราะเสนาะห์หู. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗๒) 

  ๘. ลออ  Beautiful. (สัพะฯ, หนา้ ๓๘๕) 
   ละออ  คือสอาจหมดจดผอ่งใส, เช่นคนรูปสรวยสอาจงามไม่ 

มวัหมองวา่ รูปละออ. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๙) 
  ๙. แวง  To undermine. (สัพะฯ, หนา้ ๘๖๐) 
   แวง  โดยยาว, เปนค าพูดตามวธีิพวกร้ังวดันา, จะเรียกเอา 

ค่านา, ส่งเปนเงินหลวงนั้น, วดัโดยยาวเรียกวา่แวงนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๖๗๓) 

  ๑๐. เสนาะ  Melodious, agreeable to hear. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๕) 
   เสนาะ  คือเพราะไพรเราะห์, เช่น เสียงท่ีเพราะ มีเสียงขบัร้องแล 

เสียงส าแดงธรรม เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 
 
 สมัยที ่๒ พบ ๑๐๔ ค า  เช่น 

  ๑.  กะแอ  ข. อ่อน เล็ก เช่นค าวา่ลูกกะแอ แต่ใชใ้นลูกววั 
ลูกควายโดยมาก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙) 

   กะแอ  ข. อ่อน, เล็ก, (ใช ้เช่นค าวา่ลูกกะแอ แต่ใชใ้นลูกววั 
ลูกควายโดยมาก.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗) 

๒. ขลงั  ข. แรง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 

   ก าลงั, ขลงั ข.ผ. แรง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ขลงั  ข. แรง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 

   ก าลงั, ขลงั ข.ผ. แรง, ไดอ้ยา่งใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
  ๓. เขบจ็  ข. แหลม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๔) 
   เขบจ็  ข. แหลม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๕) 
 
 



๕๖ 

 

  ๔. ฉม  ข. กล่ินหอม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๗) 
ฉม ม. กษะมะ, ส. แผน่ดิน. ข. กล่ินหอม. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๑๐๐) 
  ๕. เฉลา  ข. งาม, เกลา, กลม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๕) 
   เฉลา  ข. งาม, เกลา, กลม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 

๖. ตระเอบ็  ข. หวาน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
 ตระเอบ็  ข. หวาน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
๗. ทม  ข. ใหญ่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๔) 
 ทม  ข. ใหญ่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖๐) 
๘. ลออ  ข. งาม, สวย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๔) 
 ลออ  ข. งาม, สวย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๐) 
๙. แวง  ข. ยาว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๖๗) 
 แวง  ข. ยาว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๕๕) 
๑๐. สอ  ข. ขาว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๖) 
 สอ  ข. ขาว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๔) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๘๑ ค า  เช่น 
 ๑.  เขดา  [ขะเดา] น. ก าเดา, ความร้อน เช่น ชลเขดาเดือดดาลพอง  

(ม.ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๒๐๘) 

   เขดา  [ขะเดา] น. ก าเดา, ความร้อน, เช่น ชลเขดาเดือด 
ดาลพอง (ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๑) 

   เขดา  [ขะเดา] น. ก าเดา,ความร้อน,เช่น ชลเขดา เดือด 
ดาลพอง (ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๖) 

   เขดา  [ขะเดา] น. ก าเดา, ความร้อน, เช่น ชลเขดาเดือด 
ดาลพอง (ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๕) 
 



๕๗ 

 

๒. โคร่ง  ว. ใหญ่.  (ข. โคร่ง วา่สูงใหญ่เกินขนาด)  (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๒๕๙) 

โคร่ง, โคร่งคร่าง  [โคฺร่ง, - คฺร่าง] ว. ใหญ่โต, เร่อร่า, ไม่กะทดัรัด. 
(ข. โคร่ง วา่ สูงใหญ่เกินขนาด). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๐๓) 

  ๓. จงักวด ๒ (กลอน) ว. บา้ เช่น เฒ่าจงัหวดกามกวน. (ม.ค าหลวง  
ชูชก). (ข.จงฺกวด). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๘๑) 

   จงักวด ๒ (กลอน) ว. บา้ เช่น เฒ่าจงัหวดกามกวน. (ม.ค าหลวง  
ชูชก). (ข.จงฺกวด). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๒) 

   จงักวด ๒ (กลอน) ว. บา้ เช่น เฒ่าจงักวดกามกวน. (ม. ค  าหลวง  
ชูชก). (ข. ฉฺกวต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๗). 

   จงักวด ๒ (กลอน) ว. บา้ เช่น เฒ่าจงักวดกามกวน (ม. ค  าหลวง  
ชูชก). (ข. ฉฺกวต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

  ๔. จงัไร  ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จญัไร ก็วา่.  
(ข. จงฺไร). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘)  

   จงัไร  ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จญัไร ก็วา่.  
(ข. จงฺไร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

  ๕. โดม  ว. สูง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๙) 
   โดม  ว. สูง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๔) 
   โดม  ว. สูง. (ข. โฎม). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๘) 
   โดม  ว. สูง. (ข. โฎม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๘) 

๖. ตระโมจ  [ตฺระโหฺมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๖) 

   ตระโมจ  [ตฺระโหฺมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๒) 

   ตระโมจ  [ตฺระโหฺมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว. (ข. สฺรโมจ).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๗) 
 
 
 



๕๘ 

 

   ตระโมจ  [ตฺระโหมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว, เขียนเป็น  
ตรโมจ ก็มี เช่น  ก็จะใหไ้ทเ้ธออยูลิ่งโลจ ตรอมตรโมจ 
พระองค ์ในไพรพงพนเวศนั้น (ม. ค  าหลวง สักรบรรพ). 
(ข. สฺรโงจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

  ๗.  ทงนั, ทะงั้น [ทะงนั] (กลอน) ว. ตระหง่าน, กวา้งใหญ่, สูงใหญ่.  
(ข. ธฺงน่ วา่ หนกั, มาก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๓๙) 

๘. ประดาษ ว. สามญั, ต ่าชา้ ; ทัว่ไป. (ข. ผฺดาส). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๕๖๔-๕๖๕) 

   ประดาษ ว. สามญั, ต ่าชา้ ; ทัว่ไป. (ข. ผฺดาส). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๕๐๓) 

   ประดาษ ว. ตกต ่า เช่น โอค้ร้ังน้ีมิไดเ้ห็นเช่นฉลอง เพราะตวัตอ้ง 
ตกประดาษวาสนา (นิ. ภูเขาทอง). (ข. ผฺฎาส วา่  
ผดิระเบียบ นอกรีตนอกรอย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๖๕๘) 

   ประดาษ ว. ตกต ่า เช่น โอค้ร้ังน้ีมิไดเ้ห็นเช่นฉลอง เพราะตวัตอ้ง 
ตกประดาษวาสนา (นิ. ภูเขาทอง). (ข. ผฺฎาส วา่  
ผดิระเบียบ นอกรีตนอกรอย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๗๐๕) 

๙. ลออ  [ละ –] ว. งาม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๙๒) 
 ลออ  [ละ –] ว. งาม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๑๓) 
 ลออ  [ละ –] ว. งาม เช่น นวลลออ เอ่ียมลออ. (ข.). (ราชฯ  

๒๕๔๒, หนา้ ๙๙๖) 
   ลออ  [ละ –] ว. งาม เช่น นวลลออ เอ่ียมลออ. (ข.). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๔๓) 
๑๐. สรเหนาะ, สระเหนาะ [สฺรเหฺนาะ] (กลอน) ว. เสนาะ, ไพรเราะ ;  

วงัเวงใจ, เศร้าใจ, เช่น สรเหนาะนิราษนอ้ง ลงเรือ.  
(โคลงก าสรวล), สระเหนาะน ้าควว่งควว้ง คววิแด. 
(โคลงก าสรวล). (ข.). สฺรโณะ วา่ นึกสังเวช สงสาร 
วงัเวงใจ อาลยัถึง. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๕) 
 



๕๙ 

 

 สรเหนาะ, สระเหนาะ [สฺระเหฺนาะ] (กลอน) ว. เสนาะ, ไพเราะ ;  
วงัเวงใจ, เศร้าใจ, เช่น สรเหนาะนิราษนอ้ง ลงเรือ  
(โคลงก าสรวล), สระเหนาะน ้าควว่งควว้ง คววิแด 
(โคลงก าสรวล). (ข. สฺรโณะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๑๗๖) 

 
๓. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับค าเรียกบุคคล  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีเป็นสรรพนามบุรุษ                

ท่ี ๑ สรรพนามบุรุษท่ีสอง สรรพนามบุรุษท่ีสาม ค าเรียกญาติ และช่ือเรียกชนชาติต่างๆ  
 สมัยที ่๑ พบ ๑๐ ค า ไดแ้ก่ 
 ๑. ขอม  คือเปนช่ือพวกเขมรในแวน่แควน้กมัพูชา. (...)  

(อกัขราฯ, หนา้ ๘๕) 
๒. เขมน  นั้นคือเปนช่ือแห่งคนท่ีอยูใ่นทิศตะวนัออกพวก ๑  

(คสัเวลฯ, หนา้ ๗๕) 
 เขมร  Cambogia ; cambogese. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๑) 
 เขมร  คือคนจ าพวกหน่ึง, เดิมเปนชาวเมืองกมัพูชา. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๗๕)  
  ๓. นกั  (Vide นาย) Clever. (สัพะฯ, หนา้ ๔๕๘) 

๔. พะโอน  Younger sister. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๓) 
๕. มดาย  Mother (a camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๔๑๖) 
๖. เม  Mother. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๓) 
๗. เยงิ  I, we (speaking of the king) (สัพะฯ, หนา้ ๒๐๔) 
๘. เรียม  นั้นความเหมือนฃา้เหมือนเรา เปนค าแต่งในหนงัสือ  

เปนค าเก้ียวหญิง (คสัเวลฯ, หนา้ ๖๕๔) 
   เรียม  เรา, คือเรา, เรียมเปนค าชายหนุ่มเก้ียวหญิงสาว, วา่เรียม 

รักเจา้ ฤๅพี่รักเจา้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๐๓) 
๙. เสียม  (...) อน่ึงเปนช่ือแห่งคนไทยเรียกวา่เสียม (คสัเวลฯ, หนา้  

๓๒๘) 
   เสียม  (...) , อน่ึงเปนคนไทย พวกภาษาอ่ืนเรียกวา่เสียมบา้ง.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๗๔๐) 
๑๐. แอง  Thou, you (camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๑๓๑) 



๖๐ 

 

 
 สมัยที ่๒ พบ ๒๒ ค า  เช่น 

  ๑. กูน  ข. ลูก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑) 
  กูน, กูล  ข. ลูก. (กูลขลา ลูกเสือ). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๖) 
  กูน, กูล  ข. ลูก. (กูลขลา, ลูกเสือ.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๖) 

๒. ขยม  ขญม ข. ขา้, ตู, เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขยม  ขญม ข. ขา้, ตู, เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 

  ๓. เจา้  ข. หลาน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๑๘) 
   เจา้  ข. หลาน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๑) 

๔. ฉิบอง  ข. พี่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๔) 
 ฉิบอง  ข. พี่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๘) 
๕. นะบอง  ข. หวัปี, พี่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๓๕) 
 นะบอง  ข. หวัปี, พี่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖๙) 
๖. พะโอน  ข. นอ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๓๑) 
 พะโอน  ข. นอ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๔๕) 
๗. มะดาย  ข. แม่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗๓) 
 มะดาย  ข. แม่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๐) 

  ๘. สรุกเกรา ข. ชาวบา้นนอก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 
   สรุกเกรา ข. ชาวบา้นนอก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๓) 
  ๙. อญัขยม  ข. ขา้พเจา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๓) 
   อญัขยม  ข. ขา้พเจา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 

๑๐. แอง  ข. เอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๒) 
แอง  ข. เอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 
 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๕ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กนัเมียง  น. เด็ก เช่น อนักนัเมียงทกัแท่ (ม.ค าหลวง ทศพร).  

(ข. เกฺมง : เด็ก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๒๕) 
   กนัเมียง  น. เด็ก เช่น อนักนัเมียงทกัแท่ (ม.ค าหลวง ทศพร).  

(ข. เกฺมง = เด็ก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒) 



๖๑ 

 

   กนัเมียง  น. เด็ก, โบราณเขียนเป็น กนัมยง เช่น แลเด็กหญิงถ่าว 
ชาววยงก็ดี อนักนัมยงทกัแท่ใหแ้ต่งแง่ดูงาม  
(ม. ค าหลวง ทศพร). (ข. กฺมง = เด็ก). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๐๕) 

   กนัเมียง  น. เด็ก, โบราณเขียนเป็น กนัมยง เช่น แลเด็กหญิงถ่าว 
ชาววยงก็ดี อนักนัมยงทกัแท่ใหแ้ต่งแง่ดูงาม  
(ม. ค าหลวง ทศพร). (ข. เกมง วา่ เด็ก). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๐๖) 

  ๒. กูน  น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๕๖) 
   กูน  น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๐๗) 
   กูน  น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๗) 
   กูน  น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙) 
  ๓.  โกน ๑  น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๑) 
   โกน ๑  น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๑) 
   โกน ๑  น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๒, หนา้ ๑๕๕) 
   โกน ๑  น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๕๘) 

๔. ขมอย  [ขะมอย] น. หลาน, ลูกหลาน เช่น ขมอยเมือเฝือ 
แฝกหยา้. (ม.ค าหลวงทานกณัฑ)์. (ข.กฺมอย). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๐) 

   ขมอย  [ขะมอย] น. หลาน, ลูกหลาน, เช่น ขมอยเมือเฝือ 
แฝกหญา้ (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์. (ข. กฺมวย วา่ หลาน, 
ลูกของพี่หรือของนอ้ง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๘) 

   ขมอย  [ขะมอย] น. หลาน, ลูกหลาน, เช่น ขมอยเมือเฝือ 
แฝกหญา้ ยงุชุมฉ่าฝ่าเหลือบฝงู (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์.  
(ข. กฺมวย วา่ หลาน, ลูกของพี่หรือของนอ้ง). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๕) 

   ขมอย  [ขะมอย] น. หลาน, ลูกหลาน, เช่น ขมอยเมือเฝือแฝก 
หญา้ ยงุชุมฉ่าฝ่าเหลือบฝงู (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์.  
(ข. กฺมวย วา่ หลาน, ลูกของพี่หรือของนอ้ง). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๐) 
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  ๕. ขยม  [ขะหฺยม] น. ขา้, บ่าว  ส. ฉนั. (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๑๘๑) 

   ขยม  [ขะหฺยม] น. ขา้, บ่าว  ส. ฉนั. (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๑๒๙) 

   ขยม  [ขะหฺยม] น. ขยมุ,ขา้,บ่าว. (โบ) ส. ขยมุ, ฉนั, เป็น 
สรรพนามบุรุษท่ี ๑. (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๖๖) 

   ขยม  [ขะหฺยม] น. ขยมุ, ขา้, บ่าว. (โบ) ส. ขยมุ, ฉนั, เป็น 
สรรพนามบุรุษท่ี ๑. (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๗๑) 

  ๖. โขยม  [ขะโหฺยม] (โบ) น.ขยม, ขา้, บ่าว (“ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว” – พงศ. โยนก). (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๒๑๘) 

   โขยม  [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๑๖๐) 

   โขยม  [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๒๐๘) 

   โขยม  [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๒๑๘) 

  ๗. ชีพุก  น. พอ่, ท่านพ่อ เช่น ชะรอยชีพุก (ม. ค  าหลวง ชูชก)  
(ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๓๙) 

  ๘. นกั ๑  น. นาย, ท่าน, ผูช้  านาญ, ผูถ้นดั (ส าหรับน าหนา้ค าอ่ืนให้ 
มีความหมายยิง่เยีย่มในทางนั้นๆ). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๔๙๕) 

   นกั ๑  น. ใชป้ระกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผู ้เช่น นกัเรียน,  
ผูช้อบ เช่น นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ เช่น นกัเทศน์  
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นกัดนตรี นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้น ๆ เช่น  
นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๔๓๒) 

   นกั ๑  น. ใชป้ระกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผู ้เช่น นกัเรียน,  
ผูช้อบ เช่น นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ เช่น นกัเทศน์  
นกัดนตรี นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้น ๆ เช่น 
นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๕๖๘) 

   นกั ๑  น. ใช่ประกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผูก้ระท าเป็น 
ปรกติ เช่น นกัเรียน นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ เช่น  
นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้นๆ เช่น  
นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข. อฺนก). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๖๑๒) 

๙. ผอูน  [ผะอูน] น. นอ้งหญิง, โผอน ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๖๒๐) 

ผอูน [ผะอูน] น. นอ้งหญิง, โผอน ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๕๕๔) 

ผอูน [ผะอูน] น. นอ้งหญิง, โผอน ก็วา่. (ข. บฺอูน). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๙) 

ผอูน [ผะอูน] น. นอ้งหญิง, โผอน ก็วา่. (ข. บฺอูน). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๕) 

  ๑๐. มดาย  [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๙๒) 
มดาย  [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๒๓) 
มดาย  [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๑) 
มดาย  [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๗) 

๑๑. เม  น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๒๕) 
เม น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๕๐) 
เม น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๗๑) 
เม น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๑๗) 
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๑๒. เยงิ๒  ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๔๘)  
 เยงิ๒  ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๗๔) 
 เยงิ๒  (ถ่ิน - อีสาน) ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๑๕) 
 เยงิ๒  (ถ่ิน - อีสาน) ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๖๑) 

  ๑๓. เรียม  ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก,  
เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑. [ข. (ราชา) เรียม วา่ พี่]. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๑๕) 

เรียม สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ส าหรับผูช้ายพูดกบัหญิงท่ีรัก. [ ข. 
(ราชา) ราม (เรียม) : พี่]. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๐๒) 

   เรียม  ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก,  
สรรพนามบุรุษท่ี ๑. [ข. (ราชา) เรียม = พี่]. (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๙๖๙) 

   เรียม  ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก,  
เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑. [ข. (ราชา) เรียม วา่ พี่]. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๑๕) 

  ๑๔. ศรี ๓  [สี] น. ผูห้ญิง. (ข. สี). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๕๒) 
   ศรี ๓  [สี] น. ผูห้ญิง. (ข. สี). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๖๗) 
   ศรี ๓  [สี] น. ผูห้ญิง. (ข. สี). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๐๙๓) 
   ศรี ๓  [สี] น. ผูห้ญิง. (ข. สี). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๓๗) 

๑๕. อญัขยม  [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญฺ วา่ ตู : ขฺยม วา่ ขา้).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๐๙) 

อญัขยม [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญฺ วา่ กู : ขฺญุ  วา่ ขา้). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๐๘) 

อญัขยม  [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญขฺญุ  วา่ ขา้พเจา้).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๕๐) 

อญัขยม  [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญขฺญุ  วา่ ขา้พเจา้).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙๒) 
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๔. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาชีพ สถานะ ต าแหน่งหน้าที่การงาน ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ี
มีความหมายเก่ียวกบัอาชีพ สถานะ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของบุคคล และหน่วยงานต่างๆ 

 สมัยที ่๑ พบ ๙ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. กะซวง  นั้นคือบุทคลเฉลาะววิาททุบตีท่ิมแทงกนัดว้ยมีดแลไม ้

เปนตน้ แลฟ้องหาวา่กล่าวกนัตามอาชญาแพง่แล 
นครบาลแลว้ก็ไปช าระตามต าแหน่งแพง่แลนครบาลนั้น 
เรียกวา่ช าระความตามกะซวง (คสัเวล, หนา้ ๔๐) 

   กะทรวง  Laws, edicts. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๗) 
   กระทรวง ตามพะนกังาน, หฤๅตามต าแหน่ง, ตามท่ีตามถานนั้น.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๖) 
   กระทรวง การผะนกังาน การต าแหน่ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 
   กระทรวง ต าแหน่ง, หฤาตามท่ี, หฤาตามพะนกังาน. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๕๐) 
  ๒. ขมงั  Clever archer. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๑) 
  ๓. ขนุ  Grandee, the grandees. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๖) 
  ๔. โขลน  นั้นคือเป็นหญิงหน่ึงท่ีอยูใ่นพระราชวงัส าหรับจะได ้

ก ากบัหญิงชาย ท่ีจะเขา้ออกไปมานั้น หญิงเหล่านั้นแล
เรียกวา่โขลน  เหมือนค าพูดวา่พวกโขลนเขาก ากบัคน
เขา้ไป (คสัเวล, หนา้ ๑๙๓) 

   โขลน  นั้นคือเปนช่ือแห่งหญิงพวกหน่ึงท่ีส าหรับดูแลขา้งในวงั 
นั้นเรียกวา่โขลน (คสัเวล, หนา้ ๘๐๐) 

   โขลน  Ladies of the palace. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๘) 
   โขลน  คือเปนช่ือคนผูห้ญิงส ารับท าราชการภายในพระราชวงั,  

หา้มผูค้นเหมือนต ารวจผูช้าย. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
  ๕. จ าเลย  นั้นคือคนท่ีเขาฟ้องหากล่าวโทษนั้น เรียกวา่จ าเลย  

เหมือนค าพูดวา่ เขาเปนโจทขา้เปนจ าเลย (คสัเวล, หนา้ 
๒๓๔)  

   จ าเลย  Accused. (สัพะฯ, หนา้ ๗๘) 
   จ าเลย, เฉลย เปนช่ือคนผูท่ี้กล่าวแกข้อ้ความต่างๆ, เหมือนโจทย ์

ฟ้องหา, จ  าเลยใหก้ารแกน้ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
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  ๖. เชลย  Booty carried off from the enemy. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
   ชะเลย  คือเปนช่ือคนท่ีเขาตีทบัจบัไดม้านั้น, เหมือนอยา่งทาส 

ชะเลย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๓) 
๗. ต าหรวจ  นั้นคือเปนช่ือแห่งขา้ราชการพวกหน่ึงท่ีมีรัดประคดคาด 

เอวนั้น (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
   ต าหรวจ  Satellites of the king, lictors. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๘) 
   ต ารวจ  เปนช่ือต าแหน่งพวกท่ีถือหอก, ถือวายเอวคาดรัดคด 

ส าหรับน าเสด็จนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
๘. สนม  นั้นคือเปนคนพวกหน่ึงท่ีกระษตัรตั้งไวใ้ห้จดัแจง 

คนตายนั้นเรียกวา่พวกสนม อน่ึงคือหญิงท่ีเปนรอง 
อคัมะเหษีเปนล าดบัลงมานั้นก็เรียกวา่หญิงสนม 
(คสัเวลฯ, หนา้ ๒๙๑) 

   สนม  Ladies of the palace. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๕) 
   สนม  คือหญิงท่ีเปนเมียนอ้ยขนุหลวงๆ ท่ีมีเมียเอกเป็นมะเหษี,  

เมียนอ้ยๆร้องเรียกสนม. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๑) 
๙. สมเด็จ  นั้นคือเปนค าเรียกซ่ึงกระษตัร เหมือนค าเรียกวา่สมเดจ ์

บุรมกระษตัรเปนค าฝ่ายกระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๙๕๓) 
   เด็จ  Excellent ; excellence, heigjt, majesty (title of the first  

bonze, of a grandee and of the king.) (สัพะฯ, หนา้ 
๑๑๓) 

   สมเด็จ  Excellent, eminent. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๗) 
   สมเด็จ  Excellent, eminent. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔๗) 
 

 สมัยที ่๒ พบ ๙ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. ขมงั  ข. พรานธนู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 
  ขมงั  ข. พรานธนู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 

๒. ขนุ, ขน  ข. นาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๐) 
 ขนุ, ขน  ข. นาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒) 
๓. ตรวจ (ต ารวจ, ตรวจ) ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗)   
 ตรวจ (ต ารวจ, ตรวจ) ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
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๔. ต ารวจ (ต ารวจ, ตรวจ) ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗)   
ต ารวจ (ต ารวจ, ตรวจ) ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 

๕. ไผทโกรม ข. เจา้แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙) 
 ไผทโกรม ข. เจา้แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๖) 
๖. สนม  ข. นาง, นางใน, สาวใช.้ (ร.ศ. ๑๑๐, ๕๒๗) 
 สนม  ข. นาง, นางใน, สาวใช.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๐) 
๗. สมเด็จ  ข. เจา้ฟ้า, ท่ีสุด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๕) 
 สมเด็จ  ข. เจา้ฟ้า, ยศสูงท่ีสุด. ท. ใชใ้นยศท่านผูท้รงคุณอยา่งสูง  

(สมเด็จพระเจา้แผน่ดิน, สมเด็จเจา้ฟ้า, สมเด็จพระนาง
เจา้, กรมสมเด็จ, สมเด็จเจา้พระยา, สมเด็จพระราชา
คณะ.). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๘) 

  ๘. สมกั  ข. คนใช,้ ขอเฝ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๖) 
  ๙. สมนั  ข. คนใช,้ ขอเฝ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๒) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๑ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. กรมนา  [กฺรมมะ] น. เป็นกระทรวงเกษตราธิการ (ปัจจุบนั คือ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๑๐) 

  ๒. กระทรวง [- ซวง] (กฎ) น. ราชการแผนกส่วนใหญ่มีหวัหนา้เป็น 
รัฐมนตรีวา่การ (กฺรสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, ฝ่าย ; 
ซวง วา่ สวมกอด, โอบอุม้). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๗) 

   กระทรวง [- ซวง] (กฎ) น. ส่วนราชการเหนือทบวงกรมมีหวัหนา้ 
เป็นรัฐมนตรีวา่การ. (ข. กฺรสวง; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, 
ฝ่าย; ซวง วา่ สวมกอด, โอบอุม้). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๓๒) 

   กระทรวง ๒ [- ซวง] (กฎ) น. ส่วนราชการหน่ึงในราชการบริหาร 
ส่วนกลาง ซ่ึงมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเป็นหวัหนา้ ; 
(โบ) ส่วนราชการท่ีพอเทียบไดก้บักรมหรือกระทรวง
ปัจจุบนั เช่น กระทรวงแพง่ แลฝ่ายจ าเลยนั้นเป็นกรม 
ฝ่ายนอกใหส่้งไปแพง่กระเสมพิจารณา ถา้มีผูร้้ายลกั 



๖๘ 

 

ชา้งมา้ผูค้นโคกระบือ ทรัพยส่ิ์งใดๆ เปนกระทรวง 
นครบาลไดว้า่ (สามดวง) (ข. กรฺสวง ; ไทยเหนือ ส่วง 
วา่ ขา้ง, ฝ่าย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑) 

   กระทรวง ๒ [- ซวง] (กฎ) น. ส่วนราชการสูงสุดของราชการบริหาร 
ส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเป็นหวัหนา้ ; (โบ) ส่วนราชการท่ีพอเทียบได้
กบักรมหรือกระทรวงในปัจจุบนั เช่น ถา้เป็นกระทรวง
แพง่ แลฝ่ายจ าเลยนั้นเป็นกรม ฝ่ายนอกใหส่้งไปแพง่
กระเสมพิจารณา, ถา้มีผูร้้ายลกัชา้งมา้ผูค้นโคกระบือ
ทรัพยส่ิ์งใดๆ เปนกระทรวงนครบาลไดว้า่ (สามดวง). 
(เทียบ ข. กรฺสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, ฝ่าย). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๑) 

๓. ขมงั ๑  [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ขฺมนั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๑๘๐) 

ขมงั ๑  [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๑๒๘) 

ขมงั ๑  [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๑๖๕) 

   ขมงั ๑  [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๑๗๐) 

  ๔. โขลน ๑  [โขฺลน] (เลิก) น. ต าแหน่งผูค้วบคุมก าลงัทางทหาร;  
เจา้หนา้ท่ีประจ าศาสนสถาน, เขียนเป็น โขลญ ก็มี เช่น 
มอบไวใ้นความดูแลของโขลญพล (จารึกสยาม).  
(ข. โขฺลญ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๘) 

  ๕. จ าเลย  น. (กฎ)  บุคคลผูถู้กฟ้องต่อศาลแลว้; ผูถู้กฟ้องความ.  
(กลอน) ก. เฉลย, ตอบ. (ข. จ  เลิย วา่ ผูต้อบ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๓๑๐) 

   จ าเลย  น. (กฎ) บุคคลซ่ึงถูกฟ้องต่อศาลแลว้; ผูถู้กฟ้องความ.  
(กลอน) ก. เฉลย, ตอบ. (ข. จ  เลิย วา่ ผูต้อบ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๓๒๒) 



๖๙ 

 

  ๖. เชลย  [ชะเลย] น. พวกขา้ศึกท่ีจบัมาได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๓๔๓) 

   เชลย  [ชะเลย] น. ผูท่ี้ถูกขา้ศึกจบัตวัได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๒๗๖) 

   เชลย  [ชะเลย] น.ผูท่ี้ถูกขา้ศึกจบัตวัได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๓๗๐) 

   เชลย  [ชะเลย] น. ผูท่ี้ถูกฝ่ายตรงขา้มจบัตวัได,้ (ปาก) ส่ิงท่ี 
ไดม้าโดยไม่รู้เจา้ของหรือเจา้ของลืมทิ้งไว ้เช่น ไก่บา้น
ใครไม่รู้หลงมาอยูบ่า้นเรา เลยยดึไวเ้ป็นไก่เชลย ฉนัเก็บ
ถงัเชลยมาไดใ้บหน่ึง. (ข. เฌฺลิย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๓๘๘) 

  ๗. ต ารวจ  [-หฺรวด]  น. เจา้หนา้ท่ีรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษาความ 
สงบสุขจบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย 
เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น ต ารวจสันติบาล 
ต ารวจองปราบ ต ารวจดบัเพลิง ต ารวจน ้า ต ารวจรถไฟ 
ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต, ตมฺรวต). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๓๔๙) 

   ต ารวจ  [-หฺรวด]  น. เจา้หนา้ท่ีรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษาความ 
สงบสุขจบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิกฎหมาย 
เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น ต ารวจสันติบาล 
ต ารวจองปราบ ต ารวจดบัเพลิง ต ารวจน ้า ต ารวจรถไฟ 
ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต,ตมฺรวต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๔๖๓) 

   ต ารวจ  [-หฺรวด]  น. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษา 
ความสงบสุข จบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิ
กฎหมาย เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น ต ารวจ 
สันติบาล ต ารวจองปราบ ต ารวจดบัเพลิง ต ารวจน ้า 
ต ารวจรถไฟ ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต, ตมฺรวต). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๙๘) 
 



๗๐ 

 

๘. เถมิน  [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ  
ข. เถฺมิร วา่ ผูเ้ดิน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๓๘) 

   เถมิน  [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ  
ข. เถฺมิร วา่ ผูเ้ดิน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๗๔) 

   ถเมิน  [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ  
ข. เถฺมิร วา่ ผูเ้ดิน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๘๖) 

   ถเมิน  [ถะเมิน] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (เทียบ  
ข. เถฺมิร วา่ ผูเ้ดิน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔)  

  ๙. ทเมิน  [ทะ-] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (ข.). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๔๔๒) 

   ทเมิน  [ทะ-] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๓๗๙) 

   ทเมิน  [ทะ-] น. พวก, ทหาร, เหล่า, พรานป่า. (ข. เถฺมิร).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๐๐) 

   ทเมิน  [ทะ-] น. ทหาร, พรานป่า. (ข. เถฺมิรเชิง วา่ ทหารราบ;  
เถฺมิรไพฺร วา่ พรานป่า). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๔๐) 

   ๑๐. สนม ๑  [สะหฺนม] น. เจา้จอมมารดาหรือเจา้จอมอยูง่านซ่ึงทรง 
      พระเมตตายกยอ่งข้ึนเป็นชั้นสูง โดยไดรั้บพระราชทาน 

หีบหมากทองค าลงยาราชาวดี เรียกวา่ พระสนม.  
(ข. สฺน ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๙) 

    สนม ๑  [สะหฺนม] น. เจา้จอมมารดาหรือเจา้จอมอยูง่านซ่ึงทรง 
พระเมตตายกยอ่งข้ึนเป็นชั้นสูง โดยไดรั้บพระราชทาน
หีบหมากทองค าลงยาราชาวดี เรียกวา่ พระสนม.  
(ข. สฺน ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๑) 

   ๑๑. สนม ๒  [สะหฺนม] น. ขา้ราชการในพระราชส านกัท าหนา้ท่ี 
เก่ียวกบัพิธีศพท าสุก าศพหีบ จดัดอกไม ้ดูแลรักษา
เคร่ืองนมสัการโกศ หีบเป็นตน้ เรียกวา่ เจา้พนกังาน
สนมพลเรือน. (ข. สฺนุ ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๙) 
 
 



๗๑ 

 

    สนม ๒  [สะหฺนม] น. ขา้ราชการในราชส านกั ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบั 
พิธีศพ ท าสุก าศพหีบ จดัดอกไม ้ดูแลรักษาเคร่ือง
นมสัการ โกศ หีบ เป็นตน้, เจา้พนกังานสนมพลเรือน  
ก็เรียก. (ข. สฺนุ ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๑) 

 
๕. กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัการแต่งกาย  ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัการ

แต่งกาย เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั  
 สมัยที ่๑ พบ ๗ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กนัเจียก  False long ears of actors. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๗) 
  กนัเจียก  คือกะบงัหนา้คนใส่ไวท่ี้หนา้ผากตลอดลงไปถึงหู 

ซา้ยขวาเม่ือแต่งตวัเล่นละคอนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้  ๓๖) 
  ๒. ท ามะรง  นั้นคือแหวนใส่มือ ลางทีใชธ้รรมรงอยา่งน้ี เปนค า 

กระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
   ธ ามรงค  Ring of the king. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๔) 
   ท ามะรงค ์ แหวนหวั, แหวนเพช็ร, คือแหวนหวัทั้งปวงนั้น, เช่น 

แหวนเพช็รอยา่งดีของพระเจา้แผน่ดิน. (อกัขรา, หนา้ 
๒๘๙) 

   ธ ามะรงค ์ เปนช่ือแหวนอยา่งท่ีดีทั้งปวงนั้น, เช่น ธ ามะรงคข์อง 
พระมหากระษตัริย.์ (อกัขรา, หนา้ ๓๑๕) 

   ธ ามรงค ์ เปนค าหลวงเรียกแหวนของจา้ว เปนตน้. (อกัขรา,  
หนา้ ๓๑๕) 

  ๓. สนบั  (...) อน่ึงคือส่ิงท่ีผกูตีนส าหรับแตะกระตร้อหวายแห่ง 
     คนเตะกระตร้อนั้นก็เรียกวา่สนบัตะกร้อ (คสัเวล, หนา้  
     ๙๔๗) 
   สนบั  A tight coat. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๙) 
  ๔. สนบัเพลา Toght trowsers. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๙) 
   สนบัเพลา คือกางเกงชั้นใน, เช่นคนแต่งตวัจะเล่นลคอนเล่นโขน,  
     เขาเอากางเกงใส่ชั้นในแลว้จ่ึงนุ่งผา้ทบัขา้งนอกนั้น.  
     (อกัขรา ฯ, หนา้ ๗๐๑) 
 



๗๒ 

 

  ๕. สะบง  นั้นคือผา้ท่ีประกอบตินท่ีประสงฆแ์ลสามเณรนุ่งนั้น 
     เรยกีวา่ผา้สะบง (คสัเวล, หนา้ ๙๔๗) 
   สะบง  A yellow dress of the talapoins. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
   ระบง  Vide สบง. (สัพะฯ, หนา้ ๖๔๑) 
  สะบง  คือผา้นุ่งพระสงฆท่ี์เปนผา้ครองอยา่งหน่ึง, เขาเยบ็ท่ีริม 

รอบทั้งส่ีดา้นกวา้งส่ีน้ิวเปนสองชั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๐๒) 

   ๖. สะไบ  นั้นคือผา้เลกๆท่ีห่มนั้นก็เรียกวา่ผา้สไบ (คสัเวล, หนา้  
      ๒๙๑) 
    สะไบ  A women’s tucker, scarf for women. (สัพะฯ, หนา้  
      ๖๘๖) 
    สะไบ  คือผา้ห่มภอสะภกัเฉียงได ้ไม่ยาวไม่สั้น, พระภิกขท่ีุ 
      เคร่งโดยปฏิบติัมกัห่มมกัใช.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 
   ๗. สมปัก  Embroidered cloth. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๗) 
    สมปัก  ผา้ลายหรือผา้ปูมเปนตน้, เขาท าเปนผนืใหญ่ส าหรับ 
      ขนุนางนุ่งเขา้เฝ้าขนุหลวงนั้น, วา่ผา้สมปัก. (อกัขราฯ,  
      หนา้ ๗๓๖) 

 
 สมัยที ่๒ พบ ๖ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. กรอง  ข. ก าไลย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒) 
 กรอง  ข. ก าไล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓) 
๒. ถนิม  ข. เคร่ืองประดบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๐) 
 ถนิม  ข. เคร่ืองประดบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๙) 
๓. สนะ, สนบั ข. เส้ือ, เคร่ืองสอด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
 สนะ, สนยั ข. เส้ือ, เคร่ืองสอดสรวม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 
๔. สนบัเพลา ข. กุงเกง. (ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๘) 
 สนบั  ข. กุงเกง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 
๕. สะบง  ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 

   สระบง, สบง ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 
 



๗๓ 

 

 สะบง  ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๓) 
 สระบง, สบง ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๘) 
๖. สะใบ  ข. ผา้, ผา้บาง, ผา้ห่ม, ผา้แถบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 
 สไบ  ข. ผา้, ผา้บาง, ผา้ห่ม, ผา้แถบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๓) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๐ ค า  เช่น 

๑. กรรเจียก [กนั-] น. ดอกไมท้ดั เช่น กรรเจียกจอนแกว้แพรวพราว  
(อิเหนา) (...) [ข. ตฺรเจยก ตรอเจียก = หู]. (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๑๖) 

   กรรเจียก [กนั-] น. ดอกไมท้ดั เช่น กรรเจียกจอนแกว้แพรวพราว  
(อิเหนา) (...) [ข. ตฺรเจยก (ตรอเจียก) = หู]. (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๑) 

   กรรเจียก [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก เช่น  
กรรเจียกซอ้นจอนแกว้แพรวพราว (อิเหนา). (ข.ตฺรเจียก  
วา่หู). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๔) 

   กรรเจียก [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก ใชป้ระกอบ 
กบัพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกลา้ เช่น กรรเจียก
ซอ้นจอนแกว้แพรวพราว (อิเหนา). (ข.ตฺรเจียก วา่ หู). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔) 

๒. กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล โดยมากใชป้ระกอบกบั 
ค าอ่ืนๆ เช่น กรองเชิง หมายถึง ก าไลเทา้, กรองได 
หมายถึง ก าไลมือ, กรองศอ หมายถึง สร้อยคอ, สร้อย
นวม เช่น กรองศอกซอ้นสลบั ทบัองศา. (อิเหนา).  
(ข.กง(กอง) วา่ ก าไล, วงกลม). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๒๒-๒๓) 

   กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบั 
ค าอ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได = ก าไลมือ  
กรองศอ = สร้อยคอ, สร้อยนวม เช่น กรองศอซ้อน 
สลบัทบั. (ข. กง หรือ กอง วา่ ก าไล, วงกลม). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๕) 



๗๔ 

 

   กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบั 
ค าอ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได = ก าไลมือ  
กรองศอ = สร้อยคอ, สร้อยนวม เช่น กรองศอซ้อน 
สลบัทบั. (ข. กง หรือ กอง วา่ ก าไล, วงกลม). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๙) 

   กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบั 
ค าอ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได = ก าไลมือ 
กรองศอ = เคร่ืองประดบัคอ, นวมคอ, เช่น กรองศอ
ซอ้นสลบัทบัองัศา (อิเหนา). [ข. กง (กอง) วา่ ก าไล, 
วงกลม]. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๙) 

  ๓. กนัแสง ๒ น. ผา้, ผา้สไบ, โบราณเขียนเป็น กนนแสง ก็มี เช่น  
อนัวา่ยกผา้สรลอนยอกรสรไสว ไกวกนนแสงแคลงยาบ 
(ม. ค  าหลวง นครกณัฑ)์. (ข. กนฺแสง วา่ ผา้เช็ดปาก, ผา้
เช็ดมือ, ผา้เช็ดหนา้). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๖) 

  ๔. ธ ามรงค ์ [ท ามะรง] (ราชา) น. แหวน. (เทียบ ข. ท รง). (ราชฯ  
     ๒๔๙๓, หนา้ ๔๘๕) 
   ธ ามรงค ์ [ท ามะรง] (ราชา) น. แหวน. (เทียบ ข. ท รง่). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๔๑๘) 
   ธ ามรงค ์ [ท ามะรง] (ราชา)  น. แหวน. (เทียบ ข. ท รง่). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๕๕๗) 
  ๕. ถนิม  [ถะหฺนิม] น. เคร่ืองประดบั เช่น ถนิมพิมพาภรณ์,  

ธารถนิมทองถ่องเถือก (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์,  
ใช ้สนิม ก็มี เช่น สร้อยสนิมพิมพาภรณ์. (ข. ธฺนิม).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔) 

  ๖. สนอบ  [สะหฺนอบ] (โบ) น. เส้ือท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
พระราชทานใชนุ่้งห่มเฉพาะในพระราชพิธี โดยเสด็จ 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัหรือในเวลารับแขกเมือง 
เป็นตน้. (ข. สฺนบ วา่ ผา้ห่อศพ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๑๑๙) 
 



๗๕ 

 

๗. สนิม ๒  [สะหฺนิม] น. เคร่ืองประดบั, ถนิม ก็วา่. (ข.). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๗)   

   สนิม ๒  [สะหฺนิม] น. เคร่ืองประดบั, ถนิม ก็วา่. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๑) 

   สนิม ๒  [สะหฺนิม] น. ถนิม, เคร่ืองประดบั ในค าวา่ สนิม- 
พิมพาภรณ์. (ข. ธฺนิม). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๑) 

   สนิม ๒  [สะหฺนิม] น. ถนิม, เคร่ืองประดบั ในค าวา่ สนิม- 
พิมพาภรณ์. (ข. ธฺนิม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๓) 

๘. สบง  [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๘๖๗) 

   สบง  [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๘๖๗) 

สบง [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข. สฺบง่). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๑) 

สบง [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข. สฺบง่). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๓) 

  ๙. สไบ  [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้ห่มผูห้ญิง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๘๖๗) 

   สไบ  [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้ห่มผูห้ญิง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๗๘๒) 

   สไบ  [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้คาดอกผูห้ญิง. (ข. ไสฺบ). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๒) 

   สไบ  [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้คาดอกผูห้ญิง. (ข. ไสฺบ). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๔) 

  ๑๐. สมปัก  น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางเป็นตน้นุ่ง,  
ผา้เก้ียวก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต : ผา้นุ่ง). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๘๗๐) 

   สมปัก  น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางเป็นตน้นุ่ง,  
ผา้เก้ียวก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต : ผา้นุ่ง) (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๗๘๔) 



๗๖ 

 

   สมปัก  น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางนุ่งหรือห่อ 
คมัภีร์เป็นตน้, ผา้เก้ียว ก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต วา่ ผา้นุ่ง). 

 (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๖) 
   สมปัก  น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางนุ่งหรือห่อ 

คมัภีร์เป็นตน้, ผา้เก้ียว ก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๘) 

 
๖. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์  ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

ร่างกายและอวยัวะต่างๆของมนุษย ์ 
สมัยที ่๑ พบ ๘ ค า  ไดแ้ก่ 
๑.  กะเภาะ   (...)  อีกประการเหน่ึงส่ิงท่ีส าหรับใส่อาหารท่ีคนกินแล 

สัตวกิ์นเขา้ไปในทอ้งนั้น ส่ิงนั้นก็เรียกวา่กะเภาะอาหาร 
(คสัเวล, หนา้ ๗๒) 

กะเภาะ  นั้นคือส่ิงท่ีเปนท่ีใส่แห่งอาหารเก่าใหม่แห่งคนแลสัตว ์
นั้น เรียกวา่กะเภาะ  (...) (คสัเวล, หนา้ ๗๘๒) 

   กเพาะ  Stomach ; bushel. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๑) 
   กะเภาะ  ของส าหรับรับอาหารใหม่ สันถานเหมือนอยา่งถุง,  

ยอ่มมีอยูใ่นทอ้งคนแลสัตวทั้งปวง. (อกัขราฯ, หนา้ 
๒๔) 

   กระเภาะ ส่ิงท่ีส าหรับอาหารใหม่ ยอ่มมีอยูใ่นกายคนแลสัตว 
สันถานเหมือนถุง. (...) (อกัขราฯ, หนา้ ๕๒) 

  ๒. ขนง  คือวา่คิ้ว เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๕๘)  
   ขนง  วา่คิ้ว. (...) (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
  ๓. กะหมอง นั้นคือกะดูกท่ีเปนแผน่บนศีศะนั้น เรียกวา่กะหมองศีศะ  

(คสัเวลฯ, หนา้ ๗๔) 
   ขมอง  นั้นคือกะดูกกระบาลศีศะนั้นเรียกวา่ขมองศีศะ (คสัเวล,  

หนา้ ๗๘๗) 
   กหมอง  Top of the hrad, brain. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 
   ขมอง  Brain. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๒) 



๗๗ 

 

กะหมอง ส่ิงท่ีเป็นขน้ๆอยูใ่นหวั, เปนค าตลาด. (อกัขราฯ, หนา้ 
๒๔) 

ขมอง คือส่ิงท่ีอยูใ่นหวัขน้ๆ ศีขาวๆ, คือเยือ่ในกระดูกนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 

  ๔ จะมูก  นั้นคือส่ิงท่ีหายใจเขา้ออกแห่งคนแลสัตวนั้น ส่ิงนั้นแล 
เรียกวา่จะมูก (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

   จะหมูก  Nose. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙) 
   จมูก  คืออาการเน้ือท่ีหนา้นูนสูงข้ึน, มีรูสองรูส ารับหายใจเขา้,  

หายใจออกนั้น. (อกัขราฯ หนา้ ๑๔๐) 
  ๕. จุไร  นั้นคือไรจุกนั้นเรียกวา่จุไร (คสัเวล, หนา้ ๘๑๐) 
   จุไร  Line depilated round the tuft of hair of children, and  

round the heads of women. (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๓) 
   จุไร  เปนช่ือไรจุกท่ีหวัผูห้ญิงไททั้งปวงนั้น, เหมือนอยา่ง 

หวัไรจุก เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๕) 
  ๖. เชิง  นั้นคือตีนเรียกวา่เชีง  เหมือนค าพูดวา่วนัน้ีขา้ไปท่ี 

เชีงภูเขา (คสัเวล, หนา้ ๒๕๐) 
   เชิง  Foot, (...) (สัพะฯ, หนา้ ๘๙๒) 
   เชิง  (...) เทา้ (...) (อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๘) 
  ๗. ซวง    นั้นคืออก (คสัเวล, หนา้ ๓๑๐) 
   ทรวง  ความเล่าน้ี ไปดูเอาท่ีอกัษร ซ นั้นเถีด (คสัเวล, หนา้  

๘๕๐) 
   ทรวง  Breast. (สัพะฯ, หนา้ ๗๕๔) 
   ซวง  คืออกนั้น, เหมือนอยา่งค าวา่ อุระทรวง เปนตน้นั้น.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๙๓) 
   ทรวง  อก, คืออะไวยวะท่ีหวา่งอกนั้น, เช่น พระมหากระษตัริย ์

ทรงทราบเหตุผลเตม็พระทรวง. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๔) 
  ๘. ปราง  นั้นคือแกม้ เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๕๕๑) 
   ปราง  นั้นคือวา่แกม้ เปนค ากระษตัร์ (คสัเวล, หนา้ ๘๗๒) 
   ปราง  Cheeks. (สัพะฯ, หนา้ ๖๒๑)  

 



๗๘ 

 

 สมัยที ่๒ พบ ๑๒ ค า  เช่น 
๑.  กรรเจียก ข.ผ. หู.  (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗) 
 กรรเจียก ข.ผ. หู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๗) 
๒. กระจอก  ข. เล็บ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๓) 
 กระจอก  ข. เล็บ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๗) 
๓. ขลวน  ข. ตวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
 ขลวน  ข. ตวั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 
๔. โขมดขมงั ข. ซากศพ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
 โขมดขมงั ข. ทรากศพ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 
๕. จุไร  ข. จุก, ไรจุก, ไรผม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๑๕) 
 จุไร  ข. จุก, ไรจุก, ไรผม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗๘) 
๖. เชิง  ช. เทา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๓) 
 เชิง  ข. เทา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๒) 
๗. ด ารูง, ตรูง ข.ผ. อก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
 ด ารูง, ตรูง ข.ผ. อก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
๘. ได  น. มื. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๔) 
 ได  (...) ข. มือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
๙. ทรวง  ข. อก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๒) 

ซวง  ข. อก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๗๖) 
ทรวง  ข. อก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๖) 
ซวง, ทรวง ข. อก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๐)  

  ๑๐. ศก  ข. ผม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๘๕) 
   ศก  ข. ผม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๖๙) 
  ๑๑. เอวลา  ข. เอวเล็ก, เอวบาง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๘) 
   เอวลา  ข. เอวเล็ก, เอวบาง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔๐) 
  ๑๒. เอวอร  ข. เอวงาม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๘) 
   เอวอร  ข. เอวงาม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔๐) 
 
 

 



๗๙ 

 

 สมัยที ่๓ พบ ๑๖ ค า  เช่น 
 ๑. กรรเจียก [กนั-] (...) น. หู เช่น กรรเจียกจรจ าหลกัลายซา้ยขวา  

(สั งข์ทอง). (ข . ตฺรเจยก  (ตรอเจียก ) = หู ). (ราชฯ 
๒๔๙๓,หนา้ ๑๖) 

   กรรเจียก [กนั-] (...) น. หู เช่น กรรเจียกจรจ าหลกัลายซา้ยขวา  
(สั งข์ทอง). (ข . ตฺรเจยก  (ตรอเจียก ) = หู ). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๑) 

   กรรเจียก [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก เช่น  
กรรเจียกซอ้นจอนแกว้แพรวพราว. (อิเหนา). (ข.ตฺรเจียก  
วา่หู). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๔) 

   กรรเจียก [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก ใชป้ระกอบ 
กบัพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกลา้ เช่น กรรเจียก
ซ้อนจอนแก้วแพรวพราว (อิเหนา). (ข.ตฺรเจียก ว่า หู). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔)   

  ๒. กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน  
หล็อนแฮ. (ต ารางชา้งค าโคลง). (ข.กระจก : เล็บ). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๒๖) 

   กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน  
หล็อนแฮ. (ต ารางชา้งค าโคลง). (ข.กระจก = เล็บ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๗) 

   กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน  
หล็อนแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข. กฺรจก วา่ เล็บ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๒๒) 

   กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน  
หล็อนแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข. กฺรจก วา่ เล็บ).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๒) 

๓. กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ 
กระเพาะอาหาร กระเพาะเบา  (...) ( เทียบ ข. กฺรพะ).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑) 
 



๘๐ 

 

   กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ 
กระเพาะอาหารและกระเพาะเบา  (...)  (เทียบ ข. กฺรพะ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๑) 

กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ 
กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ. (ข. กฺรพะ) (...) 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๒) 

   กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์ลกัษณะคลา้ยถุง  
ไดแ้ก่ กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ. (เทียบ  
ข. กรฺพะ) (...) (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้๕๒) 

  ๔. ขมอง  [ขะหฺมอง] (ปาก) น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่  
ไขในกระดูก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๘)  

ขมอง [ขะหฺมอง] (ปาก) น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่ 
ไขในกระดูก). (ราชฯ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๔) 

   ขมอง  [ขะหฺมอง] (ปาก) น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่  
ไขในกระดูก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๐) 

  ๕. ขลวน  น. ตวั  (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๓) 
   ขลวน  [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวัตน). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๑๓๑) 
   ขลวน  [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวั,ตน). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๖๘) 
   ขลวน  [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวั, ตน). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๗๓) 
  ๖. จรมูก  [จะระหฺมูก] (กลอน) น. จมูก. (ข. จฺรมุะ). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๕) 
   จรมูก  [จะระหฺมูก] (กลอน) น. จมูก. (ข. จฺรมุะ). (ราชฯ  

๒๕๔๒, หนา้ ๒๘๙) 
   จรมูก  [จะระหฺมูก] (กลอน) น. จมูก. (ข. จฺรมุะ). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๑) 
  ๗. จงัเก  น. สะเอว  เช่น มือนวดแนบจงัเก แกะพล้ิว. (โคลง 

พระยาตรัง). (ข. จงฺเกะ).  (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๘๒) 



๘๑ 

 

   จงัเก  น. สะเอว เช่น มือนวดแนบจงัเก แกะพล้ิว. (โคลง 
พระยาตรัง). (ข. จงฺเกะ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๒) 

   จงัเก  น. สะเอว เช่น มือนวดแนบจงัเก แกะพล้ิว. (โคลง 
พระยาตรัง). (ข. จงฺเกะ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๒๒) 

   จงัเก  น. สะเอว เช่น มือนวดแนบจงัเก แกะพล้ิว. (โคลง 
พระยาตรัง). (ข. จงฺเกะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

  ๘. แด  (กลอน) น. ใจ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๘) 
๙. ได  น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๐) 
 ได  น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๔) 
 ได  น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๘) 
 ได  น. มือ เช่น ยอไดพยงภกัตรผม ประนมนกัขชุลีการ.  

(ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ไฎ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๔๔๘) 

  ๑๐. สก ๒  น. ผม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๑) 
 สก ๒  น. ผม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๗๖) 
 สก ๒  น. ผม. (ข. สก่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๐) 
 สก ๒  น. ผม. (ข. สก่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๕๒) 

 
๗. กลุ่ มความหมายเกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหาร   ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมี

ความหมายเก่ียวกบัช่ือ ชนิด ส่วนประกอบของอาหาร เคร่ืองปรุง  
 สมัยที ่๑ พบ ๔ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กระยา  นั้นคือไดแ้ก่เคร่ืองอาหารท่ีคนกินไดน้ั้น เรียกวา่ 

กระยาหาร (คสัเวล, หนา้ ๗๖) 
   กะยา  Food, nourishment. (สัพะฯ, หนา้ ๒๒๕) 
   กระยา  Aliments, food. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๒) 

๒. ขนม  นั้นคือส่ิงท่ีท าดว้ยแป้งก็ดี ท าใหห้วานก็ดี มิไดห้วานก็ดี  
ก็เรียกวา่ขนม (คสัเวล, หนา้ ๖๐) 

   ขนม  Cakes. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
 
 



๘๒ 

 

   ขนม  คือเปนช่ือแห่งของหวานทั้งปวงต่างๆ, ท่ีไม่หวานก็ 
มีบา้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔) 

  ๓. จงัหนั  Food of the bonzes. (สัพะฯ, หนา้ ๘๒) 
   จงัหนั  (...) อน่ึงพวกพระสงฆเ์รียกเขา้สุกอยา่งนั้นดวย้.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๓) 
  ๔. บาย  Cooked rice. (camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๓๘) 

 
 สมัยที ่๒ พบ  ๓ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. ขนม, นม ข. ของหวาน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
 ขนม, นม ข. ของหวาน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 
๒. จงัหนั, จญัหนั ข. เขา้สุก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๔) 
 จงัหนั, จญัหนั ข. เขา้สุก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๕) 
๓. บาย  ข. เขา้. (บายศรี, เขา้ขวญั). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗๐) 
 บาย  ข. เขา้. (บายศรี, เขา้ขวญั). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๗) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๓ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. จงัหนั ๑  น. ขา้ว, อาหาร, (ใชแ้ก่พระสงฆ)์. (ข. จงฺหาน่). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

   จงัหนั ๑  น. ขา้ว, อาหาร, (ใชแ้ก่พระสงฆ)์. (ข. จงฺหาน่). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

๒. เดาะ ๒  น. นม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๖)  
 เดาะ ๒  น. นม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๑) 
 เดาะ ๒  น. นม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๕) 
 เดาะ ๒  น. นม เช่น เดาะกะไดไดเลียม ลอดเคลน้. (น. นรินทร์).  

(ข. เฎาะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๓) 
  ๓. บาย  น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๘) 
   บาย  น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๗๖) 
   บาย  น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๒๔) 
 
 



๘๓ 

 

 บาย  น. ขา้ว เช่น จุ่งเอาอรรนอวยแก่ผูม้กับาย นน้นเทอญ  
(ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์. (ข. ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๖๗๐) 
 

๘. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัสุขภาพและความเจ็บป่วย ไดแ้ก่ค ายมืภาษาเขมรท่ีมีความหมาย
เก่ียวกบัโรคภยั ยา และส่วนประกอบของยา  

 สมัยที ่๑ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. ก าเดา  (...) อน่ึงเลือดท่ีไหลออกจากรูจมูก เหตุดว้ยร้อน,  

หฤๅกระทบส่ิงใดๆเขา้, วา่ เลือดก าเดา. (คสัเวล,  
หนา้ ๑๓) 

  ๒. แสลง  นั้นคือเปนของไม่ชอบแก่โรค  เรียกวา่ของแสลง  
(อกัขราฯ, หนา้ ๒๙๖) 

   แสลง  Hurful, prejudicial to health ; to hurt, to injure. (สัพะฯ,  
หนา้ ๖๙๘) 

   แสลง  ของนานๆจ่ึงมีมาเปนคราวๆ คนกินเขา้ไปม้ือหน่ึงนั้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๖) 

 
 สมัยที ่๒ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 

  ๑. ก าเดา, เขดา ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 
   ก าเดา, เขดา ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 
  ๒. ถน า  ข. ยา (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๘) 
   ถน า  ข. ยา. ท. ช่ือดินชนิดหน่ึง. เปนยา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้  

๑๔๗) 
   

 สมัยที ่๓ พบ ๕ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. ก าเดา  น. (...) เลือดท่ีออกทางจมูก. (ข. เกฺดา วา่ ร้อน) ;  

เรียกไขช้นิดหน่ึงท่ีเกิดจากหวดัวา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๑) 
 
 



๘๔ 

 

   ก าเดา  น. เลือดท่ีออกทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา. (ข. เกฺดา วา่  
ร้อน) ; แพทยแ์ผนโบราณเรียกไขช้นิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดั วา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๔) 

   ก าเดา  น. เลือดท่ีออกจากทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา. (ข. เกดา  
วา่ ร้อน) ; แพทยแ์ผนโบราณเรียกไขช้นิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดัวา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑) 

   ก าเดา  น. เลือดท่ีออกทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา. (ข. เกฺดา วา่  
ร้อน); แพทยแ์ผนโบราณเรียกไขช้นิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดั วา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๓) 

  ๒. เขมา  [ขะเหฺมา] น. ช่ือโกศชนิดหน่ึงใชท้  ายา. (ข. ด า). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๐) 

   เขมา  [ขะเหฺมา] น. โกฐเขมา. (ข. เขฺมา = ด า). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๑๕๓) 

   เขมา  [ขะเหฺมา] น. โกศเขมา. (ข. เขฺมา วา่ ด า). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๘) 

   เขมา  [ขะเหฺมา] น. โกฐเขมา. (ดู โกศเขมา ท่ี โกศ). (ข. เขฺมา  
วา่ ด า). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๗) 

๓. ช างือ  (โบ) ก. คิดเป็นทุกข,์ วิตก, ป่วย, เป็นไข,้ โรค  เช่น  
ตาชุ่มช่ืนช างือใจ (ม.ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ช างือ วา่ 
ความไข ้ออกจาก ช่ือ วา่ เจบ็, ไข)้. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๓๓๗) 

   ช างือ  (โบ) ก. คิดเป็นทุกข,์ วิตก, ป่วย, เป็นไข,้ โรค เช่น ตาชุ่ม 
ช่ืนช างือใจ (ม.ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ช างือ วา่ ความไข ้
ออกจาก ช่ือ วา่ เจบ็, ไข)้. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗๐) 

   ช างือ  (โบ) ก. คิดเป็นทุกข,์ วิตก, ป่วย, เป็นไข,้ โรค เช่น ตาชุ่ม 
ช่ืนช างือใจ (ม.ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ช างือ วา่ ความไข ้
ออกจาก ; ฌื วา่ เจบ็, ไข)้. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๖๒) 

   ช างือ  (โบ) ก. คิดเป็นทุกข,์ วิตก, ป่วย, เป็นไข,้ เป็นโรค, เช่น  



๘๕ 

 

ตาชุ่มช่ืนช างือใจ (ม. ค  าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ช งื วา่ 
ความไข,้ ออกจาก ; ฌื วา่ เจ็บ, ไข)้. (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๓๗๙) 

  ๔. ตะคริว, ตะคิว น. อาการหดตวัของกลา้มเน้ือและคา้งอยู ่ท  าใหเ้กิดการ 
เจบ็ปวด. (ข. คคฺรีว, บฺรคฺรีว). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๔๗๕) 

๕. ถน า  [ถะหฺน า] น. วา่เป็นช่ือดินชนิดหน่ึงสีเหลืองอ่อน ใชท้  า 
ยา, ยา. ถน าทกึ น. น ้ายา. (ข. ถน า วา่ ยา). (ราชฯ๒๔๙๓, 
หนา้ ๔๓๐-๔๓๑) 

ถน า  [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย,  
ยา. ถน าทกึ น. น ้ายา. (ข. ถฺน า วา่ ยา). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๓๖๗) 

ถน า [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย, 
ยา. ถน าทกึ น. น ้ายา. (ข. ถฺน า วา่ ยา). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๔๘๕) 

ถน า [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย, 
ยา. (ข. ถฺน า วา่ ยา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔) 

 
๙. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมี

ความหมายเก่ียวกับยานพาหนะ ส่ิงของ อุปกรณ์ วสัดุ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ อาวุธ เคร่ืองดนตรี  
ส่วนประกอบของอุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นเพื่อใชง้าน                     

 สมัยที ่๑ พบ ๕๒ ค า  เช่น 
๑. กะโถน  นั้นคือส่ิงท่ีบุทคลกระท าดว้ยเงินแลทองแลดินส าหรับ 

บว้นน ้าหมากน ้าลายแลรับน ้าบว้นปากนั้น เรียกวา่ 
กะโถน (คสัเวล, หนา้ ๕๔) 

   กะโถน  นั้นคือเปนช่ือแห่งส่ิงหน่ึงท่ีท าดว้ยดินแลเงินแลทอง  
ท าส าหรับบว้นปากแลถ่มน ้าลายเปนตน้นั้นเรียกวา่ 
กะโถน เหมือนค าพูดวา่เราจะซ้ือกะโถนสักใบหน่ึง  
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๐) 
 



๘๖ 

 

   กะโถน  ของท าดว้ยทองค าบา้ง, ทองเหลืองบา้ง, ทองแดงบา้ง,  
เงินบา้ง, ตะกัว่บา้งดินบา้ง, เคลือบศีต่างๆส าหรับบว้น 
น ้าลาย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๙) 

   กระโถน ภาชน์อยา่งหน่ึงท าดว้ยดินบา้ง, ท าดว้ยตะกัว่บา้ง,  
ท าดว้ยเงินบา้งทองเหลืองบา้ง, ส าหรับบว้นน ้าลาย.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๘) 

๒. กะแทะ  นั้นคือเกียนท่ีเขาวิง่ววัควายนั้น เรียกวา่เกียนกะแทะ  
(คสัเวล, หนา้ ๕๖) 

๓. เขน  นั้นคือเปนเคร่ืองกนัสาตราวุธ ท าดว้ยหนงัอยา่งหน่ึง  
(คสัเวล, หนา้ ๑๒๙) 

   เขน  Sheild made of skin. (สัพะฯ, หนา้ ๒๘๗) 
   เขน  คือเคร่ืองรบอยา่งหน่ึงส าหรับปอง้กนัอาวทุธ. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๘๓) 
๔. ฉมวก  นั้นคือเปนช่ือแห่งอาวธุท่ีส าหรับแทงปลาอยา่งหน่ึง 

(คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 
   ฉมวก  Harpoon for piercing fishes. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๗) 

๕. ตะบนั  นั้นคือเปนเคร่ืองท่ีคนแก่ยอ่ยหมากกิน เรียกวา่ตะบนั  
(คสัเวล, หนา้๓๗๗) 

   ตะบนั  Metal tube for pounding areca ; to pound areca.  
(สัพะฯ, หนา้ ๗๖๙) 

   กะบนั  To pound areca in a tube ; the tube it self. (สัพะฯ,  
หนา้ ๒๑๒) 

   ตะบนั  (...) อน่ึงเปนช่ือการไชเล็กหมาดเปนตน้นั้น. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๒๓๗)  

   ตระบนั  กระบนั, เปนช่ือของอยา่งหน่ึง, ท าดว้ยทองเหลืองบา้ง  
เหล็กบา้ง, ส ารับคนแก่พวกไทตะบนัหมากกิน.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๔) 

   กะบนั  ท าดว้ยเหล็กบา้ง ทองเหลืองบา้ง, กลมๆ เท่าด ้าภาย  
เปนรูกลวงส าหรับกะบนัหมาก. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๒) 
 



๘๗ 

 

   กระบนั  ของท าดว้ยเหล็กบา้ง, ทองเหลืองบา้ง, รูปกลมๆ, โตเท่า 
ด ้าภาย, ขา้งในกลวงเปนรูปยาวคืบเศศ. (อกัขราฯ, หนา้  
๕๑) 

๖. ปรัก  เปนภาษาเขมน เรียกเงินวา่ปรัก, พวกเขมนเมืองก าภูชา 
นั้น, เงินวา่ปรัก. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๑๖)  

๗. ยีภู่่  Mattress. (สัพะฯ, หนา้ ๑๙๕)  
ยีภู่่ เปนช่ือเคร่ืองลาดส าหรับเจา้ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 

๕๓๔) 
๘. ระแนง  Laths that support the tiles. (สัพะฯ, หนา้ ๖๕๒) 

   ระแนง  คือไมร้ะแนงท่ีพากไวบ้นกลอนส ารับมุงกระเบ้ืองนั้น,  
ระแนงโรงธรรม เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๗๑) 

๙. สัดจอง  เรือเล็กๆท่ีเขาเอาใส่ไปในเรือก าป่ันฤๅส าเภา เปนตน้,  
เพื่อจะไดใ้ชส้รอยนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๒๐) 

๑๐. สะแรก  นั้นคือหวายท่ีเขาไขวใ่ห้เป็นส่ีฃาส าหรับกะจาดหาบของ 
นั้นเรียกวา่สะแรก (คสัเวล, หนา้ ๒๙๕) 

   แสรก  คือของเขาท าเปนสายส่ีมุม, ส าหรับใส่ของ มีกระบุงฤๅ 
กระจาดเปนตน้ แลหาบไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๕)  

 
 สมัยที ่๒ พบ ๓๒ ค า  เช่น 

๑. ก าบิด  ข. มีด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐) 
 ก าบิด  ข. มีด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕) 
๒. ขนน, ขนล ข. หมอนอิง, ใบขนุน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
 ขนน, ขนล ข. หมอนอิง, ใบขนุน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 
๓. จ าลอง    ข.ผ. อาน, สับคบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๒) 
 จ าลอง  ข. อาน, สับคบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 
๔. ฉนงั  ข. หมอ้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๕) 
 ฉนงั  ข. หมอ้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 
๕. ตูก๊  ข. เรือ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๔) 
 ตูก๊  ข. เรือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๓) 
 



๘๘ 

 

๖. ปรัก  ข. เงิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๐๙) 
 ปรัก  ข. เงิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒๘) 
๗. ระนด  ข. คราด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๓) 
 ระนด  ข. คราด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑๓) 
๘. สนองใด ข. ไมเ้กาหลงั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 
 สนองใด ข. ไมเ้กาหลงั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๒) 
๙. แสง  ข. อาวธุ, ดาบ, มีด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๕) 
 แสง  ข. อาวธุ, ดาพ, มีด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๐) 
๑๐. องัคลั  ข.ไถ, เคร่ืองท าดินให้ร่วนอยา่งหน่ึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้  

๕๗๑) 
องัคลั ข.ไถ, เคร่ืองท าดินให้ร่วนอยา่งหน่ึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๔๓๔) 
 

 สมัยที ่๓ พบ ๗๕ ค า  เช่น 
๑. กลอ้ ๒  (โบ) น. เคร่ืองสานยาชนัชนิดหน่ึง เช่น ช่ือวา่กลอ้ก็มิให้ 

พร่องเลอย (ม. ค  าหลวง ชูชก). (เทียบ ข.กฺรฬ). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๙๑) 

   กลอ้ ๒  (โบ) น. เคร่ืองสานยาชนัชนิดหน่ึง เช่น ช่ือวา่กลอ้ก็มิให้ 
พร่องเลอย (ม. ค  าหลวง ชูชก). (เทียบ ข.กฺรฬ วา่ ไห). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๙) 

   กลอ้ ๒  น. เคร่ืองสานยาชนัชนิดหน่ึงเช่น ก็ใหน้ ้าเตม็เตา้  
เขา้เตม็ไห ไปเตม็หมอ้ ช่ือวา่กลอ้เก็บมิใหพ้ร่องเลย  
(ม.ค าหลวงชูชก). (ดู กร้อ). (ข.กฺรฬ วา่ ไห). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๙) 

๒. กระเชียง น. เคร่ืองพุย้น ้าใหเ้รือเคล่ือนไป รูปคลา้ยแจวแต่ไม่มี 
หมวกแจว พาดกบัหูกระเชียงบนหลกัท่ีอยูข่า้งแคมเรือ
ขา้งละอนัคู่กนั ใชเ้หน่ียวดา้มใหพุ้ย้น ้า, กรรเชียง ก็วา่. 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๙) 
 
 



๘๙ 

 

  ๓. คนัฉาย ๒ น. ไมส้ าหรับสงฟางในเวลานวดขา้ว, กระดองหาย  
ขอฉาย ดอง ดองฉายหรือ ดองหาย ก็เรียก. (ข. ฉาย วา่ 
สง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๘๒) 

   คนัฉาย ๒ น. ไมส้ าหรับสงฟางในเวลานวดขา้ว, กระดองหาย  
ขอฉาย ดอง ดองฉายหรือ ดองหาย ก็เรียก. (ข. ฉาย วา่ 
สง). (ราชฯ ๒๕๔๒, ๒๔๐) 

   คนัฉาย ๒ น. ไมส้ าหรับสงฟางในเวลานวดขา้ว, กระดองหาย  
ขอฉาย ดอง หรือ ดองหาย ก็เรียก. (ข. ฉาย วา่ สง).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๕๐) 

  ๔. แคบ ๒  น. อานมา้ เช่น สรรพแคบหมอนทองหอ้ยภู่พราย.  
(ยวนพา่ย). (เทียบ ข. แคบ วา่ เบาะ, อานมา้). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๒๖๖) 

   แคบ ๒  น. อานมา้ เช่น สรรพแคบหมอนทองหอ้ยภู่พราย.  
(ยวนพา่ย). (เทียบ ข. แคบ วา่ เบาะ, อานมา้). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๗๖) 

๕. จงักูด  น. หางเสือเรือ จะกูด, ตะกูด ก็เรียก. (ข. จงฺกูด). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๒๘๑) 

   จงักูด  น. หางเสือเรือ จะกูด, ตะกูด ก็เรียก. (ข. จงฺกูต). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๒) 

    จงักูด  น. เคร่ืองถือทา้ยเรือ คลา้ยหางเสือ ท าดว้ยไมเ้ป็น 
แผน่ใหญ่ รูปร่างคลา้ยพาย มีดา้มยาว, จะกูด หรือ ตะกูด 
ก็เรียก. (ข. จงฺกูต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

    จงักูด  น. เคร่ืองถือทา้ยเรือ คลา้ยหางเสือ ท าดว้ยไม ้เป็น 
      แผน่ใหญ่ รูปร่างคลา้ยพาย มีดา้มยาว, จะกูด หรือ ตะกูด  
      ก็เรียก. (ข. จงฺกูต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 
   ๖. แฉง  น. กะบงัศสัตราวธุ เช่น คนถือหอกแฉงปลอกทอง.  
      (สุบิน). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๘) 
    แฉง  น. กะบงัศสัตราวธุ เช่น คนถือหอกแฉงปลอกทอง. 
      (สุบิน). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๓) 
 



๙๐ 

 

    แฉง  น. กระบงัศสัตราวธุ เช่น คนถือหอกแฉงปลอกทอง.  
      (สุบิน). (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๐) 
    แฉง  น. กระบงัศสัตราวธุ เช่น คนถือหอกแฉงปลอกทอง. 
      (สุบิน). (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๓) 
   ๗. ต ารับ  [-หรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย  
      เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ 

 แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
 หนา้ ๓๔๙) 

    ต ารับ  [-หฺรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย  
      เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ 
      แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      ๔๖๓) 
    ต ารับ  [-หรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย  
      เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ 
      แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
      หนา้ ๔๙๘) 

๘. ปรัก ๑  [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๗๓)  
 ปรัก ๑  [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๑๑) 
 ปรัก ๑  [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๘) 
 ปรัก ๑  [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔) 
๙. รนด  [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รนสั). (รา๙ฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๗๕๔) 
 รนด  [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รนสั). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๖๗๕) 
   รนด  [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รฺนาส่). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๖๖๘) 
   รนด  [ระนด] น. คราด. (ข. รฺนาส่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  

๙๗๐) 
๑๐. ล าแพง  น. หอก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๐๒) 
 ล าแพง  น. หอก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๒๒) 



๙๑ 

 

 ล าแพง  น. หอก. (ข. ล แพง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๑๑) 
 ล าแพง  น. หอก. (ข. ล แพง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๕๘) 
 

๑๐. กลุ่ มความหมายเกี่ยวกับ ส่ิงก่อสร้างและที่อยู่อาศัย ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมี
ความหมายเก่ียวกบัสถานท่ี อาคาร บา้นเรือน ส่ิงก่อสร้างต่างๆท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน รวมทั้งส่วนต่างๆ
ของส่ิงก่อสร้างเหล่านั้น  

 สมัยที ่๑ พบ ๑๓ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. กะท่อม  (...)  อีกประการหน่ึงท่ีอยูอ่นับุทคลกะท าเล็กๆ กระท า 

ดว้ยไมไ้ผแ่ลไมแ้ก่น กระท าไม่สู้ดีแต่พออาไศรเรียกวา่ 
    กะท่อมคลอยู ่เหมือนค าพูดวา่เขาอยูใ่นกะท่อมนั้น  
    (คสัเวล, หนา้ ๕๖)  

   กะท่อม  เรือนเล็กๆส าหรับคนยากคนจนอยูน่ั้น, เรียก กะท่อม,  
(...)  (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑) 

   กระท่อม (...)  อน่ึงเรือนเต้ียๆเล็กๆส าหรับคนจนอาไศรย.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๙) 

  ๒. กะพงั  นั้นคือประเทษท่ีเป็นสีลามีน ้าไหลออกมานั้น เรียกวา่ 
กะพงัสีลา เหมือนค าพูดวา่ไปตกัน ้าท่ีกะพงัสีลานั้น 
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๕) 

   กพงั  Projection of earth or of rocks. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๑) 
  ๓. ก าพง  Wall, walls. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 
  ๔. ก าแพง  นั้นคือส่ิงท่ีก่อดว้ยสีลาแลอิฐ ท าส าหรับกนัอนัตะราย 

ต่างๆนั้นเรียกวา่ก าแพง (คสัเวล, หนา้ ๗๗๔) 
   ก าแพง  Wall, walls. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 
   ก าแพง  คือท่ีลอ้มก่อดว้ยอิฐ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓) 
  ๕. คลงั  นั้นคือเรือนแลตึกท่ีเขาท าไวส้ าหรับใส่ของต่างๆ มีเงีน 

แลทองเปนตน้นั้น ก็เรียกวา่คลงัเงีนคลงัทอง เหมือน 
ค าพูดวา่เงีนทองในคลงันั้นมีถม (คสัเวล, หนา้ ๑๘๔) 

   คลงั  Treasure.  (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๕) 
   คลงั  ตรุ, คือเรือนเปนท่ีส ารับไวพ้ระราชทรัพยข์องหลวง,  

(...) (อกัขราฯ, หนา้ ๑๑๔) 



๙๒ 

 

  ๖. จะหนวน Road through which the king is to pass. (สัพะฯ,  
หนา้ ๘๓) 

   ฉนวน  Road covered with mats on both sides by which  
the king will pass. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๑) 

   ฉนวน  เปนทางเดินส ารับพระมหากษตัริย,์ ฤๅเจา้ฝ่ายใน.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 

  ๗. ตรุ  นั้นคือประเทศท่ีท าไวด้ว้ยอิดปูนเปนตน้ ท าส าหรับใส่ 
ส่ิงของต่างๆนั้นเรียกวา่ตรุ อน่ึงความเหมือนกบักรุ
เหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๔๒๘) 

   ตรุ  เปนช่ือท่ีอยา่งหน่ึงส ารับไวข้อง, เช่น ฉาง เปนตน้, อน่ึง  
เปนช่ือการตรุฝา. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๒) 

  ๘. ตพงั  ตะพังสิลา Excavations of rock, spring gashing from  
rock. (สัพะฯ, หนา้ ๗๘๑) 

   ตะพงั  กะบงั, ท านบ, ฝาย, คือท านบท่ีเขาปิดกั้นน ้าตามล าหว้ย 
ไวน้ั้น เช่น พวกชาวเหนือปิดน ้า เปนตน้. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๓๗) 

  ๙. ต าหนกั  นั้นคือประเทษท่ีเปนอยูข่องกระษตัรนั้นเรียกวา่ต าหนกั  
(คสัเวล, หนา้ ๓๗๐) 

   ต าหนกั  Pavillion. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๗) 
   ต าหนกั  เปนช่ือเรือนท่ีอยูแ่ห่งเจา้ทั้งปวงนั้น, เหมือนอยา่งเรือน 

ขนุนาง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
  ๑๐. ถนน  นั้นคือหนทางบกท่ีก่ออิฐก็ดี มิไดก่้ออิฐก็ดี แต่วา่ท าสูง 

เปนทางไปนั้นก็เรียกวา่ถนน (คสัเวล, หนา้ ๓๗๖) 
   ถนน  Road, path. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๙) 
   ขนน  Way, road. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
   สนน  Road, part. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๖) 
   ถนล  หนทาง, สถลมารค วถีิทาง, คือหนทางเดินท่ีเขาปูอิฐ  

ปูหิน เช่น ถนลหลวง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗๐) 
  ๑๑. ท านบ  นั้นคือกั้นคือปิด เหมือนกบัคนกั้นปิดซ่ึงหว้ยหนอง 

คลองเลกนอ้ย มิใหน้ ้าไหลเขา้ออกไดน้ั้นก็เรียกวา่ท านบ  



๙๓ 

 

เหมือนค าพูดวา่ปิดท านบเสียอยา่ใหน้ ้าออกได ้ปิดท านบ
เสียอยา่ใหน้ ้าเขา้ไปได ้(คสัเวล, หนา้ ๓๗๑) 

   ท านบ  Causeway, eminence. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๔) 
   ท านบ  กระบงั, ฝาย, การทดน ้า, เปนช่ือท่ีกระบงัท่ีปิดน ้าไวน้ั้น,  

เช่นท านบท่ีเขาปิดคลองขงัน ้ าไว.้ (อกัขราฯ, หนา้  
๒๘๘) 

๑๒. พะเนียด  นั้นคือส่ิงท่ีท าไวส้ าหรับจบัสัตวต่์างๆนั้น เรียกวา่ 
พเนียด มีพะเนียดชา้งแลพะเนียดนก เปนตน้ (คสัเวล,  
หนา้ ๔๙๙) 

 พเนียด  Enclosure of walls for shutting up newly taken   
elephants. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๑) 

   พะเนียด  คือท่ีเขาท าคอกเลา้, ใหญ่กวา้งเส้นเสศ  ยาวสักสามสิบ 
วา, ปักลอ้มดว้ยไมซุ้งรอบ ส ารับจบัชา้งนั้น, อยา่งหน่ึง
ท าคลา้ยกรงต่อนก. (อกัขราฯ,หนา้ ๔๕๒) 

๑๓. วงั  นั้นคือประเทษแม่น ้าท่ีเปนท่ีอยูข่องกระษตัรนั้นเรียกวา่ 
   วงั  (...) (คสัเวล, หนา้ ๗๐๖) 

   วงั  Court, palace of the king or of the princes. (สัพะฯ,  
หนา้ ๘๕๓) 

   วงั  คือท่ีเปนท่ีอยูว่เิสศแปลกกวา่ท่ีอ่ืนๆ, เช่นท่ีบา้นเจา้เขา 
ลอ้มดว้ยก าแพงฤๅระเนียดกระดานนั้น. (...) (อกัขราฯ, 
หนา้ ๖๗๐) 

   
 สมัยที ่๒ พบ ๔ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. ก าพง  ข. ท่าน ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐) 
  ๒. คลงั, ขลงั ข. เรือนท่ีเก็บของ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๔) 

๓. ฉนวน  ข. ท่ีก าบงั, ประตูขา้งในออก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๗) 
 ฉนวน  ข. ท่ีก าบงั, ประตูขา้งในออก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๐) 
๔. วงั  ข. ท่ีหยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๖๗) 
 วงั  ข. ท่ีอยู.่ (ใชร้าชาศพัทว์า่บา้นหลวงหรือเรือนหลวง).  

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๕๔) 



๙๔ 

 

 สมัยที ่๓ พบ ๑๑ ค า  ได ้
 ๑. กระท่อม น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด ้(เทียบ ขฺทม, ขฺทอม)  (...)  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๘) 
   กระท่อม ๑ น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด.้ (ข. ขฺทม). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๓๓) 
กระท่อม ๑ น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด.้ (ข. ขฺทม). (ราชฯ ๒๕๔๒, 

หนา้ ๔๑) 
   กระท่อม ๑ น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด,้ กระตอ๊บ ก็เรียก. (เทียบ  

ข. ขฺทม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๑) 
๒. ก าพง  น. ท่าน ้า, ต าบล เช่น มีทงงสมรรถพนจรม่งงมร 

ก าพงไพร (ม.ค าหลวง มหาพน). (ข.ก พง วา่ ท่า ; มลาย ู 
กมัพง วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๒) 

   ก าพง  น. ท่าน ้า, ต าบล เช่น มีทงงสมรรถพนจรม่งงมร 
ก าพงไพร (ม.ค าหลวง มหาพน). (ข.ก พง วา่ ท่า ; มลาย ู
กมัพง วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๕) 

   ก าพง  น. ท่าน ้า,ต าบล, เช่น มีทงงสมรรถพนจร รม่งงมร 
ก าพงไพร (ม. ค  าหลวงมหาพน). (ข. ก พง วา่ ท่านนา้; 
มลาย ูกมัพง วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๒) 

   ก าพง  น. ท่านั้น, ต าบล, เช่น ทงงสมรรถพนจร รม่งงมร 
ก าพงไพร (ม. ค  าหลวง มหาพน). (ข. ก พง วา่ ท่าน ้า;  
ม. กมัปง วา่ หมู่บา้น, ต าบล, บา้นเรือน). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๔) 

๓. ก าแพง  น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  
เป็นตน้. (ข. ก แพง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๕) 

   ก าแพง  น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  
เป็นตน้. (ข. ก แพง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓) 

   ก าแพง  น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  
เป็นตน้. (ข. ก แพง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๔) 

  ๔. ตระพงั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพงั กระพงั หรือ สะพงั  
ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๒) 



๙๕ 

 

   ตระพงั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพงั กระพงั หรือ สะพงั  
ก็วา่. (เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๔๒๗) 

   ตระพงั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, เช่น กลางเมืองสุโขทยัน้ีมี 
น ้าตระพงัโพยสี (จารึกหลกัท่ี ๑), ตะพงั กระพงั หรือ  
สะพงั ก็วา่. (เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

  ๕. ตรุ ๑  [ตฺรุ] น. ท่ีขงัคนซ่ึงขดุเป็นบ่อแหง้มีฝาปิด. (เทียบ  
ข. ทรุง วา่ ท่ีขงั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๖๔) 

  ๖. ตะพงั  น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก.  
(เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๓๓๕) 

   ตะพงั  น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก.   
(ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดข้ึนเอง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๔๔๔) 

   ตะพงั  น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก.  
(เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๔๗๘) 

  ๗. ต าหนกั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพงั กระพงั หรือ สะพงั  
ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๒) 

   ต าหนกั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตะพงั กระพงั หรือ สะพงั  
ก็วา่. (เทียบข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๓๔๔) 

   ต าหนกั  [ตฺระ-] น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, เช่น กลางเมืองสุโขทยัน้ีมี 
น ้าตระพงัโพยสี (จารึกหลกัท่ี ๑), ตะพงั กระพงั หรือ 
สะพงั ก็วา่. (เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

๘. ถนน  [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณะนามวา่ สาย,  
สนน ก็วา่ โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง  
๔/๑). (ข. ถนล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๓๐) 



๙๖ 

 

   ถนน  [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณะนามวา่ สาย,  
สนน ก็วา่,โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง  
๔/๑). (ข. ถนล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๖๑) 

ถนน [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณนามวา่ สาย, สนน 
ก็วา่, โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง) ; (กฎ) 
ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทาง ทางขา้ม ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน 
หรือ ถนนส่วนบุคคล ซ่ึงเจา้ของยนิยอมใหป้ระชาชน 
ใชเ้ป็นทางสัญจรได.้ (ข. ถฺนล่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๔๘๕)  

   ถนน  [ถะหฺนน] น. ทางท่ีท าข้ึน ลกัษณนามวา่ สาย, เส้น, สนน  
ก็วา่, โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง) ; (กฎ) 
ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทาง ทางขา้ม ตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก ตรอก ซอย สะพาน 
หรือ ถนนส่วนบุคคล ซ่ึงเจา้ของยนิยอมใหป้ระชาชนใช้
เป็นทางสัญจรได.้ (ข. ถฺนล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๕๒๓) 

  ๙. ท านบ  น. ส่ิงก่อสร้างท่ีปิดกั้นล าน ้าไม่ใหน้ ้าไหลผา่น, ท่ีกั้นน ้า 
เพื่อการชลประทาน. (ข. ท นบ่ วา่ ท่ีกั้น, ท านบ). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๕๖๙) 

๑๐. ประทาย  น. ค่าย, ป้อม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๖๗) 
   ประทาย  น. ค่าย, ป้อม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๐๕) 
   ประทาย  น. ค่าย, ป้อม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๑) 
   ประทาย  น. ค่าย, ป้อม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๐๗) 
  ๑๑. เพนียด  [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; ท่ีพกัแรม ; คอกส าหรับ 

จบัชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๖๗) 
   เพนียด  [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 

คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๐๐) 
   เพนียด  [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 

คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๙๘) 



๙๗ 

 

   เพนียด  [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 
คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๔๕) 

   

๑๑. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับจ านวน ล าดับ และปริมาณ ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีเก่ียวกบั
การชัง่ ตวง วดั จ านวน ล าดบั ปริมาณ หน่วยเงินตรา การค านวณ และค าลกัษณนาม  

 สมัยที ่๑ พบ ๗ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กรม  Division, cohort, troop, chief. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๑) 
 ๒. ขนาด  นั้นคือแบบแลอยา่งแลส่วน เรียกวา่ขนาด (คสัเวล,  

หนา้ ๖๕) 
   กหนาด  Fixed measurement, manner. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๗) 
   ขนาด  Mode, model, role, something determinate, form.  

(สัพะฯ, หนา้ ๒๗๖) 
   ขนาด  คือการเปนท่ีก าหนฎไวว้า่, เท่านั้น, เท่าน้ี, ฤๅอยา่งนั้น,  

อยา่งน้ี. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
  ๓. ขวบ  นั้นคือเปนค าเรียกวา่ปี เหมือนพูดวา่เด็กคนนั้นมีอายศุม ์

ไดก่ี้ขวบ คือวา่มนัไดก่ี้ปี (คสัเวล, หนา้ ๑๔๑) 
   ขวบ  Peroidical revolution, week, year. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๒) 
   ขวบ  คือค าเปนท่ีก าหนดปี, ก าหนดเดือน, ก าหนดวนั,  

เหมือนฅนเกิดมาภอครบปีหน่ึงเปนตน้, วา่ไดข้วบหน่ึง. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๘๔) 

  ๔. ครา  Time. (สัพะฯ, หนา้ ๓๐๙) 
   ครา  คือกาลท่ีเปนคราว, ฤๅคร้ังนั้น, เหมือนอยา่งค าวา่,  

ครานั้นจ่ึงโฉมเจา้หม่ืนไว เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้  
๑๐๗) 

  ๕. จ านวน  นั้นคือก าหนดเปนหมวดเปนหมู่ เรียกวา่จ านวน (คสัเวล,  
หนา้ ๒๓๒) 

   จ านวน  Number agreed and determined upon : sum. – In a  
number fixed upon. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙) 

   จ านวน  คือความท่ีเปนเคา้, ฤๅเจา้ของ, ฤๅกระทรวงนั้น, เหมือน 
คนท่ีเปนเจา้ตลาดใหญ่ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๙) 



๙๘ 

 

 ๖. เดิม  นั้นความวา่ก่อน เหมือนกบัจ าเดิมแลเดิมที (คสัเวล,  
หนา้ ๓๕๔) 

   เดิม  Beginning, commencement. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๑) 
   เดิม  ตน้, มูลเหตุ, เปนช่ือความแรกฤๅตน้นั้น. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๒๒๔)  
  ๗. ต าลึง  (...) อน่ึงคือเปนเงินส่ีบาตร เรียกวา่เงีนต าลึงหน่ึง  

(คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
   ต าลึง  Weight of four ticals, about twelve franks. (สัพะฯ,  

หนา้ ๗๗๗) 
   ต าลึง  (...) อน่ึงเงินส่ีบาทนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 

 
 สมัยที ่๒ พบ ๑๒ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. กระแส, กระแสร  ข. ทาง, สาย, ขอ้, เร่ือง, ข่าว. (ร.ศ. ๑๑๐,  
หนา้ ๙) 

   กะแส, กระแสร  ข. ทาง, สาย, ขอ้, เร่ือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖) 
   กระแส, กระแสร ข. สาย, สายน ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙) 
   กนัแส, กระแส  ข.ผ. เชือก, สาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
  ๒. ขนาด  ข. แบบ, หยา่ง, ตวง, วดั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
   ขนาด  ข. แบบหยา่ง, ตวง, วดั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖)  
  ๓. ขวบ  ข. ประจวบ, ครบ, รอบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๗) 
   ขวบ  ข. ประจวบ, ครบ, รอบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๗) 
  ๔. ขั้น, ขน้น ข. ขวาง, กั้น, ชั้น, ล าดบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๐) 
   ขั้น, ขน้น ข. ขวาง, กั้น, ชั้น, ล าดบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒) 
  ๕. ครา, เครีย ข. กาล, เวลา, หน, คร้ัง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๑) 
   ครา, เครีย ข. กาล, เวลา, หน, คร้ัง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 
  ๖. จ านวน, จ านวร, จวร, จูร์      ข.ผ. หมวด, หมู่, แผนก. (ร.ศ. ๑๑๐,  

     หนา้ ๑๒๑) 
จ านวน, จ านวร, จวร, จูร์      ข.ผ. หมวด, หมู่, แผนก. (ร.ศ. ๑๒๐,  

     หนา้ ๘๒) 
 



๙๙ 

 

  ๗. จ าเหียง  ข. ซีกหน่ึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๓) 
   จ าเหียง  ข. ซีกหน่ึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๔) 
  ๘. ชะไม  ข. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๕๔) 
   ชะไม  ข. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๕) 
  ๙. เดิม  ท. แรก, ก่อน, ตน้, เคา้. (เดิมเฌอ, ข.รากไม)้,  

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๑) 
  ๑๐. ทุก  ข. คู่, สอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๖) 

 ๑๑. สบไถง  ข. ทุกวนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๗) 
  สบไถง  ข. ทุกวนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๘) 
 ๑๒. อก  ข.พวก, หมู่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘๐) 
  อก  ข.พวก, หมู่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔๑) 
 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๒ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. กรม ๒  [กฺรม] (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม  
(สมุทรโฆษ). (ส. ; ข. กฺรุ  (กฺรม) ; หมวด, หมู่, กอง,  
ครอบครัว เช่น  มวยกฺรุ  หมายถึง ครอบครัวหน่ึง).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๓) 

   กรม ๒  [กฺรม] (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม  
(สมุทรโฆษ). (ส. ; ข. กฺรุ  (กฺรม) ; หมวด, หมู่, กอง,  
ครอบครัว เช่น  มวยกฺรุ  =  ครอบครัวหน่ึง). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๙) 

   กรม ๒  [กฺรม] (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม  
(สมุทรโฆษ). (ส. ; ข. กฺรุ  (กฺรม) ; หมวด, หมู่, กอง,  
ครอบครัว เช่น  มวยกฺรุ  =  ครอบครัวหน่ึง). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๑๒) 

   กรม ๒  [กฺรม] ก. (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม  
(สมุทรโฆษ). (ส.; ข. กฺรุม (กรม) วา่ หมวด หมู่ กอง ;  
ครอบครัว เช่น มวยกฺรุม =  ครอบครัวหน่ึง). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๑ - ๑๒)   
 



๑๐๐ 

 

  ๒. กระเชอ  น. อตัราตวงของโบราณมีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน และ  
๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด. (เทียบกบั ข. กญฺเชอ). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๓๕) 

กระเชอ (...) อตัราตวงของโบราณ มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ 
๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด, กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชอ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒) 

กระเชอ (...) อตัราตวงของโบราณ มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ 
๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด, กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชี). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๒๘) 

กระเชอ (...) อตัราตวงของโบราณ มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ 
๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด, กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชี). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๘) 

  ๓. กระแส  น. อาการไหลไป, สาย. เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวายหรือ 
เหล็ก เป็นต้น เรียกว่า เส้นกระแส. (เทียบ ข. แขฺส : 
เชือก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๒) 

   กระแส  น. น ้าหรือลมเป็นตน้ท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น 
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า กระแส,โดยปริยาย 
หมายถึงอาการเช่นนั้ น  ; เส้น, สาย, แนว, ทาง,เช่น 
กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย
หรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่เส้นกระแส. (ข. แขฺส = เชือก). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖) 

   กระแส  น. น ้าหรือลมเป็นตน้ท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น 
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า กระแส,โดยปริยาย 
หมายถึงอาการเช่นนั้ น ; เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น 
กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย
หรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่เส้นกระแส. (ข. แขฺส = เชือก).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๙) 

   กระแส  น. น ้าหรือลมเป็นตน้ท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น 
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระน ้า กระแสลม, โดยปริยาย 
หมายถึงอาการเช่นนั้น ; เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น  



๑๐๑ 

 

กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย 
หรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่ เส้นกระแส. (เทียบ ข. แขฺส วา่ 
เชือก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๙) 

  ๔. จงัหวะ  น. ระยะท่ีสม ่าเสมอ เช่น หวัใจเตน้เป็นจงัหวะ, ระยะท่ี 
ก าหนดไวเ้ป็นตอน ๆเช่น เพลงจงัหวะชา้ จงัหวะเร็ว พูด
เป็นจงัหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร 
เช่น เจา้นายก าลงัโกรธ ไม่มีจงัหวะจะเขา้พบ.  
(ข. จงวาก่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

   จงัหวะ  น. ระยะท่ีสม ่าเสมอ เช่น หวัใจเตน้เป็นจงัหวะ, ระยะท่ี 
ก าหนดไวเ้ป็นตอน ๆเช่น เพลงจงัหวะชา้ จงัหวะเร็ว พูด
เป็นจงัหวะ, โดยปริยายหมายความว่าโอกาสอันควร 
เช่น เจา้นายก าลงัโกรธ ไม่มีจงัหวะจะเขา้พบ.  
(ข. จงวาก่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

๕. ฉน า  [ฉะหฺน า] น. ปี. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 
 ฉน า  [ฉะหฺน า] น. ปี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕หนา้ ๒๔๖) 

   ฉน า  [ฉะหฺน า] น. ปี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 
 ฉน า  [ฉะหฺน า] น. ปี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

  ๖. ฉวาง  [ฉะหฺวาง] น. วธีิเลขชั้นสูงของโบราณอยา่งหน่ึง.  
(ข. ฉฺวาง). (ม. ค  าหลวง มทัรี). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๓๓๔) 

   ฉวาง  [ฉะหฺวาง] น. วธีิเลขชั้นสูงของโบราณอยา่งหน่ึง.  
(ข. ฉฺวาง). (ม. ค  าหลวง มทัรี). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้๓๔๖) 

  ๗. ชไม  [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๒๓) 
   ชไม  [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๒๕๗) 
   ชไม  [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้ง ๒. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๕) 
  ๘. เดิม  น. แรก, ก่อน, ตน้. (ข. เดิม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๓๗๗) 
 



๑๐๒ 

 

เดิม  ว. แรก เช่น แต่เดิม, เก่า เช่น บา้นเดิม พระราชวงัเดิม,  
ก่อน เช่น เหมือนเดิม. (ข. เฎีม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๓๑๒) 

เดิม  ว. แรก เช่น แต่เดิม, เก่า เช่น บา้นเดิม พระราชวงัเดิม,  
ก่อน เช่น เหมือนเดิม. (ข. เฎีม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๔๑๕) 

   เดิม  ว. แรก, ก่อน, เก่าก่อน, เช่น แต่เดิม บา้นเดิม เหมือนเดิม.  
(ข. เฎีม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๔) 

  ๙. ต าลึง ๒  น. มาตราเงินตามวธีิประเพณี มีจ านวน ๔ บาท ; ช่ือ 
มาตราชัง่ตามวธีิประเพณี ส าหรับก าหนดน ้ าหนกัเท่ากบั
เงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง, ตมฺลึง). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๓๔๙) 

   ต าลึง ๒  น. มาตราเงินตามวธีิประเพณี ๔ บาท เท่ากบั ๑ ต าลึง,  
เขียนตามวธีิโบราณดงัน้ี ๔  หมายความวา่  
๔ ต าลึง; ช่ือมาตราชัง่ตามวธีิประเพณี ส าหรับก าหนด 
น ้าหนกัเท่ากบัเงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง, 
ตมฺลึง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖๓) 

   ต าลึง ๒  น. มาตราเงินตามวธีิประเพณี ๔ บาท เท่ากบั ๑ ต าลึง,  
เขียนตามวธีิโบราณดงัน้ี ๔  หมายความวา่ ๔ ต าลึง; ช่ือ 
มาตราชัง่ตามวธีิประเพณี ส าหรับก าหนดน ้าหนกัเท่ากบั 
เงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง, ตมฺลึง). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๔๙๘) 

  ๑๐. แพนก  (กลอน) น. หนา้. (ข. แภฺนก วา่ ตา). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๖๗๑) 

   แพนก  [พะแนก] (...) (โบ) แผนก. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๐๓) 
   แพนก  [พะแนก] (...) (โบ) แผนก. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๐๓) 
   แพนก  [พะแนก] (...) (โบ) แผนก. (ข. แภฺนก วา่ ตา).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๕๐) 
 
 



๑๐๓ 

 

  ๑๑. มวย ๓  ว. หน่ึง, เดียว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๙๘) 
   มวย ๓  ว. หน่ึง, เดียว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๒๘) 

 มวย ๓  ว. หน่ึง, เดียว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๗) 
 มวย ๓  ว. หน่ึง, เดียว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๘๓) 
๑๒. แผด ๒  [ผะแด] น. ค า, ใชใ้นบทกลอน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๖๒๘) 
   แผด ๒  [ผะแด] น. ค า (ใชใ้นบทกลอน). (ข.) (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๖๒๘) 
   แผด ๒  [ผะแด] น. บท (ใชใ้นกลอน) เช่น จบสิบสองก านนั  

ครูไมห้น่ึง ๑๔ แผด. (กาพยข์บัไม)้. (ข.). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๗๔๔) 

   แผด ๒  [ผะแด] น. บท (ใชใ้นกลอน) เช่น จบสิบสองก านนั  
ครูไมห้น่ึง ๑๔ แผด (กาพยข์บัไม)้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๗๙๐) 
 

๑๒. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม ได้แก่ค ายืมภาษาเขมร                    
ท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ภูตผปีีศาจ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรมต่างๆ   

 สมัยที ่๑ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 
  ๑. กโหมด  Will of the wisp, phantoms. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 

โขมด  Will o’the wisp (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๒) 
  ๒. ฉะมบ   นั้นคือเปนช่ือแห่งผอียา่งหน่ึง อน่ึงคือเปนช่ือแห่งไมท่ี้ 

เขาปักส าหรับขุดหลุมปลูกเรือนทั้ งปวงอย่างหน่ึง 
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

   ฉะมบ  เปนช่ือคนมีผกีะสือ, ผตีะกละเขา้สิงอยูใ่นตวั, มนัยอ่ม 
ยากกินส่ิงของท่ีโศกโครก เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้  
๑๕๘) 

   ชะมบ  คือไมท่ี้เขาปักไวห้มายท่ีจขุดหลุมเสาจปลูกเรือนนั้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๓) 
 
 



๑๐๔ 

 

 สมัยที ่๒ พบ ๑ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. โขมด  ข. ผ.ี (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
 โขมด  ข. ผ.ี (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๔ ค า  เช่น 

๑. โขมด  [ขะโหฺมด] น. ผชีนิดหน่ึงมกัเห็นเป็นดวงไฟในเวลา 
กลางคืน เม่ือเขา้ไปใกลก้็หายไป คือก๊าซชนิดหน่ึง 
(Marsh gas) เกิดจากการผเุน่าของพืช ลุกเป็นไฟดว้ย
ตนเอง มีลกัษณะแสงสีฟ้าอ่อนตลอดเวลา  ตอนกลางวนั
แลไม่เห็นเพราะแสงแดดกลบ. (ข. โขฺมจ วา่ ผ)ี. (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๘) 

   โขมด  [ขะโหฺมด] น. ช่ือผชีนิดหน่ึงในพวกผกีระสือ หรือ 
ผโีพง เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าใหห้ลง
ผดิวา่มีคนถือไฟหรือจุดไฟอยูข่า้งหนา้ พอเขา้ไปใกลก้็
หายไป ทางวทิยาศาสตร์อธิบายวา่ ไดแ้ก่ แก๊สมีเทน 
(methane) ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผพุงัของสารอินทรีย์
แลว้ติดไฟในอากาศเป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข.โขฺมจ 
วา่ ผ)ี. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๐) 

   โขมด  [ขะโหฺมด] น. ช่ือผชีนิดหน่ึงในพวกผกีระสือ หรือ 
ผโีพง เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าใหห้ลง
ผดิวา่มีคนถือไฟหรือจุดไฟอยูข่า้งหนา้ พอเขา้ไปใกล ้
ก็หายไป ทางวทิยาศาสตร์อธิบายวา่ ไดแ้ก่ แก๊สมีเทน 
(methane) ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผพุงัของสารอินทรีย์
แลว้ติดไฟในอากาศเป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข.โขฺมจ 
วา่ ผ)ี. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๐๘) 

   โขมด  [ขะโหฺมด] น. ช่ือผชีนิดหน่ึงในพวกผกีระสือหรือผีโพง  
เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าใหห้ลงผดิ 
นึกวา่มีคนถือไฟหรือจุดไฟอยูช่า้งหนา้ พอเขา้ไปใกล ้
ก็หายไป ทางวทิยาศาสตร์อธิบายวา่ ไดแ้ก่ แก๊สมีเทน 
(methane) ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผพุงัของสารอินทรีย์



๑๐๕ 

 

แลว้ติดไฟในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข. 
โขฺมจ วา่ ผี). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๗) 

๒. โขลนทวาร น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต าราพราหมณ์ คือท า 
เป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพันั้นลอดไป  
มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูงสองขา้งประตูคอยประ
น ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชยัมงคลแก่กองทพัท่ียกไป  
(ข. โขลงทวาร  วา่ เป็นประตูใหญ่ท่ีมีเสาปักสองขา้ง
และมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๘) 

   โขลนทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต ารา 
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั
นั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูงสองขา้ง
ประตูคอยประน ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชยัมงคลแก่กองทพั
ท่ียกไป. (ข. โขฺลงทวาร วา่ เป็นประตูใหญ่ท่ีมีเสาปัก
สองขา้งและมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๑๕๘) 

   โขลนทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต ารา 
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั
นั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึง นัง่บนร้านสูง ๒ ขา้ง
ประตูคอยประน ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชยัมงคลแก่กองทพั
ท่ียกไป. (ข. โขฺลงทฺวาร วา่ ประตูใหญ่ท่ีมีเสาปัก ๒ ขา้ง 
และมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๐๙)   

   โขลงทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต ารา 
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั
นั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูง ๒ ขา้งประตู 
คอยประน ้าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชยัมงคลแก่กองทพัท่ียก
เขา้ไป เรียกวา่ เบิกโขลนทวาร. (ข. โขฺลงทฺวาร วา่ ประตู
ใหญ่ท่ีมีเสาปัก ๒ ขา้ง และมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๘) 

๓. ฉมบ  [ฉะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่า และสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆแต่ไม่ท าอนัตรายใคร ชมบ หรือ  



๑๐๖ 

 

หมบ ก็วา่. (ข. ฉฺมบ วา่หมอตะแย). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๓๑๐) 

   ฉมบ  [ฉะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่า และสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆแต่ไม่ท าอนัตรายใคร ชมบ หรือ  
หมบ ก็วา่. (ข. ฉฺมบ วา่หมอตะแย). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๓๑๐) 

   ฉมบ  [ฉะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงา ๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร เช่น อน่ึง
เปนสัจวา่เปนฉมบจะกละกะสือแลมาฟ้องร้องเรียนแก่
มุขลูกขนุก็ดี ๒๐. (สามดวง), ชมบ หรือ ทมบ ก็วา่. (ข. 
ฉฺมบ วา่ หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

   ฉมบ ๑  [ฉะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร เช่น อน่ึง
เปนสัจวา่เปนฉมบจะกละกะสือ แลมาฟ้องร้องเรียนแก่
มุขลูกขนุก็ดี ๒๐ (สามดวง), ชมบ หรือ ทมบ ก็วา่. 
(เทียบ ข. ฉฺมบ วา่ หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๓๔๔) 

  ๔. ทมบ  [ทะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร, ฉมบ 
หรือ ชมบ ก็วา่. (เทียบ ข. ฉฺมบ วา่ หมอต าแย). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๓๗๙) 

   ทมบ  [ทะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงา ๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร, ฉมบ 
หรือ ชมบ ก็วา่. (ข. ฉฺมบ วา่หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๕๐๐) 

ทมบ [ทะมบ] น. ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณ 
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร, ฉมบ 
หรือ ชมบ ก็วา่. (เทียบ ข. ฉฺมบ วา่ หมอต าแย). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๔๐) 
 



๑๐๗ 

 

๑๓. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพืช  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกับช่ือ                
ชนิด และส่วนต่างๆของพืช  
  สมัยที ่๑ พบ ๑๒ ค า  ไดแ้ก่ 
  ๑.  กรัก  แก่นขนุนท่ีส าหรับตม้ยอ้มผา้พระสงฆ.์ (อกัขราฯ, หนา้  

๕๔)  
  ๒. แขนง  Shoots of trees. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๖)   
   แขนง  คือก่ิงเล็กๆ, ท่ีแตกออกจากตน้ไม,้ แลก่ิงไมล้ าไมท้ั้งปวง 

เหมือนอยา่งแขนงไผน่ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓)  
  ๓. คนทีสอ  นั้นคือเปนช่ือแห่งไมอ้ยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๑๑๙) 
   คนที  ต้นคนทีสอ Medicinal shrub whose flowers resemble  

those of the lilac. (สัพะฯ, หนา้ ๓๐๗)   
   คนทีสอ  เปนช่ือไมอ้ยา่งหน่ึง, ตน้ไม่สู้โตนกั, ส าหรับใชท้  ายา,  

ท่ีหลงัใบนั้นศีขาว, ใส่แกงยากินดี. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๙) 
  ๔. คนทีเขมา เปนชือ่ไมอ้ยา่งหน่ึง, ตน้ไม่สู้โตนกั, ส าหรับใชท้  ายา,  

กล่ินมนัคลา้ยกบัคนทีสอ. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๙) 
  ๕. ชะเอม  นั้นก็เปนตน้อยา่งหน่ึงเรียกวา่ชะเอม  (คสัเวล, หนา้  

๘๑๓) 
   ชเอม  Liquorice. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๑) 
   ฉเอม  เปนช่ือเครือเถาอยา่งหน่ึง, ไส้ในศีเหลือง รศหวาน,  

เขาเอามาแต่เมืองเทษ ท าอยาไดน้ั้น. (อกัขราฯ, หนา้  
๑๖๐) 

  ๖. พะกา  นั้นคือวา่เกสร ตามบาฬี (คสัเวล, หนา้ ๘๗๙) 
   พกา  Flower, flowers, the pollen of flowers (camboge word).  

(สัพะฯ, หนา้ ๕๓๖) 
   ผะกา  กลีบ, เปนสับท,์ บนัดาดอกไมมี้ส่ิงท่ีเบนใบบางๆ อยูท่ี่ 

ริมเกสรนั้นเรียกวา่กลีบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๓๒) 
   พะกา  แปลวา่กลีบ, ของท่ีเปนอนัเล็ก, อยูท่ี่ดอกไมน้ั้น เรียกวา่ 

กลีบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๑) 
 
 



๑๐๘ 

 

  ๗. สมอ  นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง (...) (คสัเวล, หนา้  
      ๒๙๔) 
   สมอ  A tree that bears gall-nuts. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๔) 
   สมอ  The the anchor of vessel or of a boat. (สัพะฯ, หนา้  

๗๐๔) 
   สมอ  เปนช่ือตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง, เปนไมอ้ยา่งกลาง เกิดในป่า 

ผลมนัรศขม เขาท ายาได.้ (...) (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๔) 
  ๘. สระทอ้น นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้อยา่งหน่ึง (...) (คสัเวล, หนา้ ๙๔๖) 
  ๙. สะลา  Areca and betel (cambogian word). (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๗) 
   สะลา  ภาษาเขมรวา่หมากพลู. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๖) 
  ๑๐. ส าโรง  นั้นคือเปนช่ือแห่งไมอ้ยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๖) 
   ส าโรง  Name of tree. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๗) 
   ส าโรง  เปนช่ือตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง, ใบมนัเปนแฉกๆ ดอกมนัเหมน็ 

เหมือนอาจม. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๖) 
  ๑๑. อุตะพิศม ์ นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้อยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๗๕๘) 
   อุตพิศม ์ Name of a venomous plant. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๖) 
   อุดตะพิศ เปนช่ือตน้ผกัอยา่งหน่ึง, มนัข้ึนเองท่ีดิน, เม้ือน่าฝนเขา 

กินกบัเขา้ได.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๘๐๖) 
  ๑๒. อุลิด  Ribbed pumpkin. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๔) 
   

 สมัยที ่๒ พบ ๑๙ ค า  เช่น 
๑. ก ากูล  ข. กุ่มน ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 

ก ากูล  ข. กุ่มน ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 
๒. แขนง  ข. ก่ิงเล็ก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 
๓. คนทีสอ  ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนทีหยา่งขาว ตน้ไมเ้คร่ืองยาหยา่งหน่ึง 

ท่ีหลงัใบสีเขียวนวนหยูข่า้งขวาเรียกวา่คนทีสอ แม่ครัว
ใชใ้นแกงยาแลย  าเขา้แต่เรียกเลือนๆไปวา่ “โคนดินสอ.” 
(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๗) 

   คนทีสอ  ข. ตน้ไมท่ี้มีช่ือคนทีหยา่งหน่ึงท่ีหลงัใบสีเขียวนวน  
หยูข่า้งขาว เรียกวา่ คนทีสอ, แม่ครัวใชใ้นแกงยาแล 



๑๐๙ 

 

ย  าเขา้, แต่เรียกเลือนๆวา่ “โคนดินสอ.” (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๖๐) 

๔. คนทีเขมา ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนทีหยา่งด า ตน้ไมย้อ่มๆหยา่งหน่ึง 
  ท ายาได ้กล่ินคลา้ยกบัตน้คนทีสอ แต่เพราะใบไม่ 

เขียวนวนจึงวา่ด า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๗) 
   คนทีเขมา ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนที หยา่งด า, ตน้ไมย้อ่มๆ หยา่งหน่ึง 

ท ายาได ้กล่ินคลา้ยกบัตน้คนทีสอ แต่เพราะใบไม่ 
เขียวนวน จึงเรียกวา่ด า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖๐) 

๕. เฌอ  ข. ตน้ไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๗๘) 
เฌอ  ข. ตน้ไม.้ ต.เห็น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๓) 

๖. ผะกา  ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๗) 
ผกา, ผะกา ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙)  
ผะกา  ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๔) 
ผกา, ผะกา ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๕) 

๗. ส าบอก  ข. เปลือก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๘)  
๘. สันลึก  ข. ใบตาล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๙) 
 สันลึก  ข. ใบตาล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๔) 
๙. ระสี  ข. ไมไ้ผ.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๕) 
 ระสี  ข. ไมไ้ผ.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑๕) 

  ๑๐. เสมา  ข. หญา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 
   เสมา  ข. หญา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๒๖ ค า  เช่น 
 ๑. กระก้ี  น. ตน้ตะเคียน. (Hopea odorata). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๒๔) 
   กระก้ี  น. ตน้ตะเคียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖) 
   กระก้ี  น. ตน้ตะเคียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๑) 
   กระก้ี  น. ตน้ตะเคียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑) 
 
 



๑๑๐ 

 

๒. เฌอ  น. ตน้ไม.้ (ข.). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๕๖) 
   เฌอ  น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้. (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๒๙๒) 
   เฌอ  น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้. (ราชฯ  

๒๕๔๒, หนา้ ๓๘๙) 
   เฌอ  น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้. (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๔๑๐) 
  ๓. ดองดึง  น. ช่ือไมเ้ถาชนิด Gloriosa superba L. ในวงศ ์Liliaceae  

ปลายใบมว้นลง หวัมีพิษ. (ข. ฎงฎึง). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๒๙๙) 

   ดองดึง  น. ช่ือไมเ้ถาชนิด Gloriosa superba L. ในวงศ ์ 
Colchicaceae ปลายใบมว้นลง หวัมีพิษ. (ข. ฎงฎึง). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๙๙) 

   ดองดึง  น. ช่ือไมเ้ถาชนิด Gloriosa superba L. ในวงศ ์ 
Colchicaceae ปลายใบมว้นลงเป็นมือเกาะ กลีบดอก 
เป็นคล่ืน สีแดงและเหลือง หวัมีพิษ. (ข. ฎงฎึง). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๔๒๖) 

  ๔. ตระกวน [ตฺระ-] น. ผกับุง้. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๕) 
   ตระกวน [ตฺระ-] น. ผกับุง้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๑) 
   ตระกวน [ตฺระ-] น. ผกับุง้. (ข. ตฺรกวน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๔๒๖) 
   ตระกวน [ตฺระ-] น. ผกับุง้ เช่น ตระกวนสนเสียดสร้อยก็มี.  

(ม. ค าหลวง มหาพน). (ข. ตฺรกวน). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๔๕๗) 

  ๕. พเยยี  [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๖๓๘) 

   พเยยี  [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๕๗๔) 

   พเยยี  [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข. ภฺญี). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๗๕๘) 



๑๑๑ 

 

   พเยยี  [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข. ภฺญี). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๘๐๖) 

  ๖. พนัลอก  (...) น. ดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๕๔) 
   พนัลอก  (...) น. ดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๘๙) 
   พนัลอก  (...) น. ดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๘๑) 
   พนัลอก  (...) น. ดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๕๕๔, หนา้ ๘๒๙) 

๗. สลกัเต ้  [สะหฺลกั-] น. ใบชา. (ข. สฺลึกแต). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๘๗๙) 

 สลกัเต ้  [สะหฺลกั-] น. ใบชา. (ข. สฺลึกแต). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๗๙๒) 

 สลกัเต ้  [สะหฺลกั-] น. ใบชา. (ข. สฺลึกแต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๑๑๓๘) 

   สลกัเต ้  [สะหฺลกั-] น. ใบชา. (ข. สฺลึกแต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๑๑๘๐) 

๘. สวาย  [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๘๘๓) 

 สวาย  [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๗๙๕) 

 สวาย  [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข. สฺวาย). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๑๑๔๔) 

สวาย [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข. สฺวาย). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๑๘๖) 

๙. อุตพิด  [อุดตะ-] น. พรรณไมข้นาดเล็ก มีดอกบานเวลาเยน็ 
กล่ินเหมน็คลา้ยอาจม. (ข. อจฺจม + พิษ). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๑๐๓๖) 

   อุตพิด  [อุดตะ-] น. ช่ือพรรณไมข้นาดเล็ก (Typhonium  
roxburghii) ในวงศ ์Araceae มีดอกบานเวลาเยน็ กล่ิน
เหมน็คลา้ยอาจม. (ข. อจฺจม + พิษ). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๙๑๒) 
 



๑๑๒ 

 

   อุตพิด  [อุดตะ-] น. ช่ือไมล้ม้ลุกมีหวัชนิด Typhonium  
trilobatum schott ในวงศ ์Araceae ดอกบานเวลาเยน็ 
กล่ินเหมน็เหมือนอุจจาระ. (ข. อาจม ์+ พิษ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๘๒) 

   อุตพิด  [อุดตะ-] น. ช่ือไมล้ม้ลุกมีหวัชนิด Typhonium  
trilobatum (L.) Schott ในวงศ ์Araceae ดอกบานเวลา 
เยน็ กล่ินเหมน็เหมือนอุจจาระ. (ข. อาจม ์+ พิษ). (ราชฯ, 
หนา้ ๑๓๘๒) 

๑๐. อุลิด  น. แตงโม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๔๒) 
 อุลิด  น. แตงโม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๓๓) 
 อุลิด  น. แตงโม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๘๙) 
 อุลิด  น. แตงโม. (ข. โอวฬึก). (ราชฯ ๒๕๖๔, หนา้ ๑๔๒๙) 
 

๑๔. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์  ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัช่ือ ชนิด 
และส่วนต่างๆของสัตว ์ 

 สมัยที ่๑ พบ ๑๖ ค า  เช่น 
 ๑. กระ  นั้นคือเปนช่ือของอยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๑๖๒) 
  กระ  Marbled shell of a sea-turtle. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๙) 
  กระ  สัตวหยา่งหน่ึงตวัเหมือนเต่า เขาเอากระดองท าเคร่ือง 

ใช้สอยต่างๆ, ศีเหล่ือมลายด าเหลืองต่างๆ. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๔๕) 

๒. กะบือ  นั้นคือควาย  (คสัเวล, หนา้ ๗๘) 
 กบือ  Buffalo. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 

   กะบือ  เปนช่ือควายแต่เป็นภาษาเขมน. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑) 
   กระบือ  (...) อน่ึงเปนช่ือควาย. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐) 
  ๓. ขนาย  นั้นคือเปนงาแห่งชา้ตวัเมีย เรียกวา่ขนาย (คสัเวล, หนา้  

๖๑) 
   ขนาย  Teeth of the female elephant. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๕) 
   ขนาย  คืองาท่ีออกจากปากชา้งตวัเมีย. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
 



๑๑๓ 

 

  ๔. ขมวน  Kind of insect that eats fish. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๓) 
   ขมวน  คือตวัสัตวเล็กๆ มนัเกิดอยูใ่นเน้ือปลาท่ีผุรา เปนตน้.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
  ๕. ขลา  ค าเขมรวา่เสือ. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
  ๖. ขาง  Eggs liad by flies on meat. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๗) 
  ๗. มะมุง  Cock – roach. (สัพะฯ, หนา้ ๔๒๕)  
  ๘. รุย  (รุยโรม) A kind of small fly. (สัพะฯ, หนา้ ๖๗๙) 

๙. สวา  Monkey. (สัพะฯ, หนา้ ๗๒๖)  
 สวา, วานร  คือลิงอยูใ่นไพรพงนั้น, สวาเปนค าเขมร วานรเป็น 
   ค ามคธ ทั้งสองบทแปลวา่ลิง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๗) 
 

 สมัยที ่๒ พบ ๓๗ ค า  เช่น 
๑. กะแปะ  ข. แพะ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗) 

  กะแปะ  ข. แพะ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕) 
๒. กุโงก  ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔) 
 กุโงก  ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๒)    

   กุโงก  ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๑) 
   ทะโงก, กุโงก ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๐)  

๓. ขลา  ข. เสือ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
 ขลา  ข. เสือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
๔. จราว  ข. สัตวช์นิดหน่ึงหยูท่เล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๓๔) 
 จราว  ข. สัตวช์นิดหน่ึงหยูท่ะเล, คลา้ยเต่า. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๙๑) 
๕. จะแก  ข. สุนกั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๐๗) 
 จะแก  ข. สุนกั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗๔) 
๖. ชะมา  ข. แมว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๕๔) 
 ชะมา  ข. แมว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๕) 

 ๗. มะมาก  ข. แมลงหวี.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗๔) 
  มะมาก  ข. แมลงหวี.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๑) 
 



๑๑๔ 

 

 ๘. สลาบ  ข. ปีก, ขน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔๓) 
  สลาบ  ข. ปีก, ขน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 
 ๙. แสะ  ข. มา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๕) 
  แสะ  ข. มา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๓) 

  ๑๐. อนัสาย  ข. กระต่าย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๔) 
   อนัสาย  ข. กระต่าย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๖) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๓๗ ค า  เช่น 
 ๑. กระโงก  (กลอน) น. นกยงู. (เทียบ ข. โกฺงก). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๖) 
   กระโงก  (กลอน) น. นกยงู, กุโงก ก็วา่. (ข. โกฺงก). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๑๗) 
   กระโงก  (กลอน) น. นกยงู, กุโงก ก็วา่. (ข. โกฺงก). (ราชฯ  

๒๕๔๒, หนา้ ๒๑) 
   กระโงก  (กลอน) น. นกยงู, กุโงก ก็วา่. (ข. โกฺงก). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๒๒) 
  ๒. กนัลง, กนัลอง ๑  น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์.  

(ม.ค าหลวง จุลพน). (ข.กนฺลง่) (...) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๑๒๖) 

กนัลง, กนัลอง ๑  น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์.  
(ม.ค าหลวง จุลพน). (ข.กนฺลง่) (...) (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๘๒) 

กนัลง, กนัลอง ๑  น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์.  
(ม.ค าหลวง จุลพน). (ข.กนฺลง่ ; ของท่ีเหลือ,มูลฝอย ;  
การกบฏ, การบุกรุก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๕) 

   กนัลง, กนัลอง ๑  (แบบ) น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์.  
(ม. ค  าหลวง จุลพน). (ข. กนฺลง่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๐๖) 
 
 



๑๑๕ 

 

  ๓. ขตอย  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๑๗๖) 

   ขตอย  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๑๒๕)  

   ขตอย  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๑๖๐) 

   ขตอย  [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๑๖๔) 

  ๔. จรุก  [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๒๗๕) 

   จรุก  [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๗) 

   จรุก  [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู. (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๑) 

   จรุก  [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู. (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๔) 

๕. ตรี ๑  [ตฺรี] น. ปลา. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๘) 
 ตรี ๑  [ตฺรี] น. ปลา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๓) 
 ตรี ๑  [ตฺรี] น. ปลา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๙) 
 ตรี ๑  [ตฺรี] น. ปลา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๖๐) 
๖. พลุก ๑  [พฺลุก] น. งาชา้ง. (ข. ภฺลุก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๔๙) 

พลุก ๑ [พฺลุก] น. งาชา้ง. (ข. ภฺลุก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๕๘๓) 

พลุก ๑ [พฺลุก] น. งาชา้ง. (ข. ภฺลุก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๗๗๓) 

พลุก ๑ [พฺลุก] น. งาชา้ง. (ข. ภฺลุก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๒๑) 
๗. ระมาด  น. แรด. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๑) 
 ระมาด  น. แรด. (ข. รมาส). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๘๕) 
 ระมาด  น. แรด. (ข. รมาส). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๘๑) 
 ระมาด  น. แรด. (ข. รมาส). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๘๑) 



๑๑๖ 

 

๘. ลมาด  [ละ-] น. แมลงหวี.่ (ข. มมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๗๘๙) 

   ลมาด  [ละ-] น. แมลงหวี.่ (ข. มมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๗๑๐) 

   ลมาด  [ละ-] น. แมลงหวี.่ (ข. มมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๙๙๐) 

   ลมาด  [ละ-] น. แมลงหวี.่ (ข. มมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๓๗) 

  ๙. สุจะ  น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๑๗) 
   สุจะ  น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒๖) 
   สุจะ  น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๐๒) 
   สุจะ  น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๔๒) 
  ๑๐. แสะ  น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๒) 
   แสะ  น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๙)  
   แสะ  น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๒)  
   แสะ  น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๒)  
 
 ๑๕. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัธรรมชาติ  ไดแ้ก่ค ายมืภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ  ฤดูกาล ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ   

สมัยที ่๑ พบ ๑๓ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กรวด  นั้นคือเปนช่ือแห่งดอกไมจุ้ดอยา่งหน่ึง อน่ึงคือเปน 

ลูกหินเล็กๆ ก็ เรียกว่ากรวด อน่ึงคือเปนความว่าสูง
เหมือนค าพูดวา่มนัสูงกรวดนกั (คสัเวล, หนา้ ๑๗๐) 

  ๒. กะแส  นั้นคือเปนทางท่ีน ้าไหลเช่ียวนั้น ก็เรียกวา่กะแส   
(คสัเวล, หนา้ ๓๙) 

   กะแสร  ทางความหฤๅสายน ้าไหล. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗) 
   กระแสร์ ทางความ, หฤๅทางน ้าไหล, หฤๅสายน ้า. (อกัขราฯ, หนา้  

๕๓) 
๓. เกาะ  นั้นคือเปนช่ือแห่งแผน่ดินท่ีงอกข้ึนกลางแม่น ้าแลกลาง 

ชเล นั้นเรียกวา่เกาะ (คสัเวล, หนา้ ๑๕๕)  



๑๑๗ 

 

   เกาะ  Island. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๒) 
   เกาะ  ทวปี, แผน่ดินหฤๅภูเขาอยูก่ลางน ้า. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๔) 
   ๔. แข  นั้นคือดวงจนัทร์ เปนค าต่างภาษา (คสัเวล, หนา้ ๒๐) 
    แข  Orbit of the moon, moon (malay word). (สัพะ, หนา้  
      ๒๘๕) 
    แข  วา่ดวงจนัทร์. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐) 
   ๕. โคก  นั้นคือท่ีดอนแลท่ีสูงเรียกวา่ท่ีเปนโคก เหมือนค าพูดวา่  
      ท่ีตรงนั้นเปนโคกข้ึนมาแลว้ (คสัเวล, หนา้ ๙๕) 
    โคก  เปนช่ือท่ีดอน, ฤๅท่ีสูง, คือคนขนเอาดินมาภูนข้ึน,  
      ใหเ้ปนเนินสูงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๔) 
  ๖. เฉนียน  เปนช่ือขอบสระ, ฤๅริมฝ่ังสระเปนตน้นั้น. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๑๕๘) 
  ๗. ปรัง  Fields of rice that can be cultivated during the dry  

season. (สัพะฯ, หนา้ ๖๒๑) 
   ปรัง  คือเขา้ปรังแลหวัหอมปรัง, เขา้นาปรังแลหวัหอมปรัง,  

คือเขา้ปลูกใช่เทษกาฝนวา่ปลูกผดิระดู. (อกัขราฯ, หนา้ 
๔๑๖) 

  ๘. พะนม  นั้นคือราวป่าก็วา่  จอมดอกไมก้็วา่  ประนมมือก็วา่  
เหมือนค าพูดวา่ พะนมวนั แลพนมดอกไม ้แลพนมมือ
ไหว ้(คสัเวล, หนา้ ๘๘๐) 

   พะนม  Hill, mountain. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๓) 
   พะนม  แปลวา่ป่าๆมีมากนกั, เพราะอาเทศอกัษร ท าตาม 

ค าภีร์มูลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๒) 
  ๙. พยห์ุ  นั้นคือลมพดัมากลา้นกัมากนกั แลพดัมายงัส่ิงทั้งปวง 

ใหย้อ่ยยบักดี์มิไดย้อ่ยยบักดี์ เรียกวา่ลมพยห์ุ (อกัขราฯ,  
หนา้ ๕๐๑) 

  ๑๐. เพลืง  นั้นคือไฟ (คสัเวล, หนา้ ๕๖๔) 
   เพลิง  Fire, flame. (สัพะฯ, หนา้ ๕๖๙) 
   เพลิง  ไฟ, คือไฟ, เปนค าภาษาเขมรเรียกเพลิง, ค  าไทวา่ไฟ,  

ค าสับทว์า่อคัคี. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๘๓) 



๑๑๘ 

 

  ๑๑. ภูม  นั้นก็วา่ท่ีวา่แผน่ดินเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๕๓๔) 
   ภูม  พื้น, คือพื้น, บนัดาของท่ีเปนพื้นขา้งบนขา้งล่างอยูแ่ห่ง 

ใดๆ เรียกภูม. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๙๖) 
  ๑๒. ระลอก  นั้นคือคล่ืนเลกๆนั้นเรียกวา่ระลอก เหมือนค าพูดวา่  

แม่น ้าน้ีเปนระลอกนกั ยงัขา้มไม่ได ้(คสัเวล, หนา้ ๖๔๑) 
   ละลอก  นั้นคือคล่ืนแต่ทวา่เลกกวา่คล่ืน เรียกวา่ละลอก เหมือน 

วา่วนัน้ีน ้าเปนละลอกนกั (คสัเวล, หนา้ ๖๖๖) 
   ลลอก  Waves. (สัพะฯ, หนา้ ๓๗๗) 
   ระลอก  Wave. (สัพะฯ, หนา้ ๖๔๗) 
   ระลอก  คือคล่ืนท่ีซดัมาเบ้ืองบนเปนฟองฟูนนั,้ เรียกวา่ระลอก 

เพราะแรกขาวเปนฟองนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๗๓) 
ละลอก คือลูกคล่ืนท่ีแตกเปนฟองฉ่าๆ (...) (อกัขราฯ, หนา้ 

๖๑๘) 
  ๑๓. ลหาร  Marsh. (สัพะฯ, หนา้ ๓๗๒) 
   ละหาน  ล ามาบ, ล าหว้ย, คือล าธารท่ีในป่าในดง, บางทีเรียกวา่ 

ล าหว้ย มีอยูท่ี่แดนป่าไมร้ะหงนั้น. (สัพะฯ, หนา้ ๖๑๘) 
  

 สมัยที ่๒ พบ ๒๖ ค า  เช่น 
  ๑. ขยน, ขยอล ข. ลม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
   ขยน, ขยอล ข. ลม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 

 ๒. แข  ข. เดือน, จนัทร์ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖) 
  แข  ข. เดือน, จนัทร์. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙) 

  ๓. จนัลอง  ข. ล าธาร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๘) 
   จนัลอง  ข. ล าธาร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๗) 
  ๔. จ าหาย  ข. หมอก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๓) 
   จ าหาย  ข. หมอก, ท. ลืมเสีย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๔) 

๕. ชระทึง  ข. แม่น ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๑) 
 ชระทึง  ข. แม่น ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๐) 

  ๖. ถะมอ  ข. หิน, ภูเขา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๗) 
   ถะมอ  ข. หิน, ภูเขา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๖) 



๑๑๙ 

 

๗. แถง  ข. เดือน, ดวงจนัทร์. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๘) 
 แถง  ข. เดือน, ดวงจนัทร์. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๗) 
๘. ผลู  ข. ทาง (ผลูแบก  ทางแยก  ผลูบก  ทางเล้ียว).  

(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙) 
   ผลู  ข. ทาง (ผลูแบก, ทางแยก, ผลูบก, ทางเล้ียว).  

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้๒๓๖) 
  ๙. เผลียง  ข. ฝน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒๐) 
   เผลียง  ข. ฝน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๗) 

๑๐. โสนหวง ข. หุบเขา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๐) 
 โสนหวง ข. หูบเขา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๕) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๔๓ ค า  เช่น 

๑. เกียน  น. อ่าว, ทะเล เช่น เกาะเกียน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๑๖๕) 

 เกียน  น. อ่าว, ทะเล เช่น เกาะเกียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๑๑๔) 

   เกียน  น. อ่าว, ทะเล, เช่น เกาะเกียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๑๔๗) 

เกียน น. อ่าว, ทะเล, เช่น เกาะเกียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๔๙) 

๒. เฉนียน  [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง) (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๖) 

 เฉนียน  [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๑) 

   เฉนียน  [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๘) 

   เฉนียน  [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๐) 
 
 



๑๒๐ 

 

๓. เชรา  [เชฺรา] (กลอน) น. ซอกผา, ห้วย. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๓๔๓) 

   เชรา  [เชฺรา] (กลอน) น. ซอกผา, หว้ย. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๒๗๖) 

   เชรา  [เชฺรา] (กลอน) น. ซอกผา, หว้ย. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๓๖๙) 

   เชรา  [ชะเรา] (กลอน) น. ซอกผา, หว้ย. (ข. เชฺรา วา่ ลึก).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๘๗) 

๔. โดม ๑   น. แนว, แถว, สายน ้า (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๙) 
โดม ๑ น. แนว, แถว, สายน ้า. (ข. ฎง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๓๑๔) 
โดม ๑ น. แนว, แถว, สายน ้า. (ข. ฎง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 

๔๑๘) 
 โดม ๑  น. แนว, แถว, สายน ้า. (ข. ฎง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  

๔๔๘) 
๕. ตลุก  [ตะหฺลุก] (ถ่ิน) น. ปลกัควาย, แอ่งน ้าตามล าหว้ยท่ีขาด 

เป็นช่วง ๆ ในหนา้แลง้. (ข. ถฺลุก). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๔๓๓) 

 ตลุก  [ตะหลุก] น. ปลกัควาย, แอ่งน ้าตามล าหว้ยท่ีขาดเป็น 
ช่วงๆ ในหนา้แลง้. (ข. ถฺลุก วา่ หลุม, บ่อ, ปลกัควาย).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๖๖) 

๖. ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั, วนั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๔๔๐) 

 ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๓๗๗) 

   ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๔๙๘) 

   ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๕๓๘) 
 



๑๒๑ 

 

๗. ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรฮาม). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๕๗๓) 

   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๕๑๑) 

   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ 
     ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๘) 
   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔) 
  ๘. ไผท  [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๖๒๙) 
   ไผท  [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๕๖๔) 
   ไผท  [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
     ๗๔๕) 
   ไผท  [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  

๗๙๒) 
๙. สมอ ๑  [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถมอ) (...). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๘๗๑) 
   สมอ ๑  [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถมอ) (...). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๗๘๕) 
สมอ ๑ [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถฺมอ) (...). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 

๑๑๒๘) 
   สมอ ๑  [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถฺมอ) (...). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  

๑๑๖๙) 
๑๐. สาบ ๒  น. หว้งน ้าใหญ่คลา้ยบึงแต่โตกวา่ เรียกวา่ ทะเลสาบ.  

(ข. สาบ ; จืด). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๐๒) 
 สาบ ๒  น. เรียกหว้งน ้าใหญ่คลา้ยบึงแต่โตกวา่ วา่ ทะเลสาบ.  

(ข. สาบ วา่ จืด). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๑๒) 
 
 



๑๒๒ 

 

 สาบ ๔  น. เรียกหว้งน ้าใหญ่คลา้ยบึง แต่โตกวา่ วา่ ทะเลสาบ.  
(ข. สาบ วา่ จืด). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๗๕) 

 สาบ ๔  น. เรียกหว้งน ้าใหญ่คลา้ยบึง แต่โตกวา่ วา่ ทะเลสาบ.  
(ข. สาบ วา่ จืด). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๑๕) 

 
๑๖. กลุ่มความหมายเกี่ยวการเมืองการปกครอง  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมาย

เก่ียวกบัการเมือง การปกครอง การแบ่งส่วนการปกครอง 
 สมัยที ่๑ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กรุง  นั้นคือเปนช่ือแห่งเมือง (คสัเวล, หนา้ ๑๖๖) 
  กรุง  Capital town of the kingdom. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๔) 

   กรุง  เมืองหลวง, หฤๅเมืองใหญ่, มีก าแพง. (อกัขราฯ, หนา้  
๕๕) 

  ๒. แขวง  นั้นคือเปนส่วนเปนแดนเรียกวา่แขวง เหมือนค าพูดวา่ 
บา้นน้ีอยูแ่ขวงเมืองนั้น อน่ึงคือเปนช่ือแห่งคนท่ีส าหรับ
ไดว้า่เขตแดนจ าพวกหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๐๔) 

   แขวง  Province, prefecture. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๒) 
   แขวง  คือความท่ีก าหนดเขตรแดนเพียงนั้นเพียงน้ี. อน่ึงคนท่ี 

เปนผูใ้หญ่บา้น, ส าหรับไดช้ าระความชาวบา้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๘๘) 
 

 สมัยที ่๒ พบ ๓ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. กรุง  (ข.) เมือง, เป็นใหญ่, แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒) 
๒. แขวง, คแวง ข. ต าบล, แดน, ส่วน, ฝ่าย, ขา้ง, แอบ.  

(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 
แขวง, คแวง ข. ต าบล, แดน, ส่วน, ฝ่าย, ขา้ง, แอบ.  

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 
  ๓. สรุก  ข. เมือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 
   สรุก  ข. เมือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๓) 
 
 



๑๒๓ 

 

 สมัยที ่๓ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. ภูม  น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๘๙) 

ภูม  น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๙) 
ภูม  น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒๕) 
ภูม  น. บา้น. (ข.) (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๒) 

๒. สรุก  [สฺรุก] น. เมือง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๗๘) 
สรุก  [สฺรุก] น. เมือง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๑) 
สรุก  [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สุรุก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๗) 
สรุก  [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สฺรุก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๗๘) 

 
๑๗. กลุ่มความหมายเกี่ยวภาษาและศิลปะ  ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบั

ภาษา ตวัอกัษร ค าพูด บทประพนัธ์ ศิลปะ ลวดลาย เป็นตน้ 
 สมัยที ่๑ พบ ๔ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. กะหนก  Sculpture or paintings for the decoration of houses,  
temples and palaces. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๙) 

ขนก  Ornaments of painting or sculpture. (สัพะฯ, หนา้  
  ๒๗๘) 
กระหนก เปนช่ือลายเขียนอยา่งหน่ึง เขามกัเขียนเปนลายรดน ้า 

ปิดทองไวท่ี้ตูบ้า้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐) 
  ๒. ขอม  นั้นคือเปนช่ือแห่งหนงัสืออยา่งหน่ึง อน่ึงเปนช่ือแห่ง 

เมืองอยา่งหน่ึง อยูใ่นประเทษเมืองเขมน เรียกวา่เมือง
ขอม (คสัเวล, หนา้ ๑๔๘) 

   ขอม  The camboge nation. (สัพะฯ, หนา้ ๓๐๔) 
   ขอม  คือเปนช่ือพวกเขมรในแวน่แควน้กมัพูชา. อน่ึงคือ 

หนงัสือขอม, เปนช่ือหนงัสือเขมรนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๘๕) 

๓. ฉะบงั  นั้นคือเปนช่ือแห่งบทแห่งหนงัสืออยา่งหน่ึง (คสัเวล,  
หนา้ ๒๓๗) 

   ฉะบงั  Certain rhythm of verses. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๑) 
 



๑๒๔ 

 

   ฉะบงั  เปนช่ือบทอยา่งหน่ึง, มีอยูใ่นหนงัสือสวด, เหมือน 
หนงัสือปถมกกา เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 

๔. ยบุล  นั้นคือเร่ืองความท่ีกล่าวไว ้(คสัเวล, หนา้ ๖๑๒) 
ยบุล  New, story, accident, event, thing. (สัพะฯ, หนา้ ๒๐๕) 
ยบุล  คือขอ้คะดีเร่ืองความ, คนเอาเน้ือความมาเล่าใหฟั้ง 

อยา่งไรอยา่งหน่ึง. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๓๔) 
 

 สมัยที ่๒ พบ ๓ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. ขนก, กนก ข. ลาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๔) 
  ขนก, กนก ข. ลาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๕) 
 ๒. ขอม  ข. ดูท่ีเขมร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
 ๓. โอง  ข. ค าพูด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๒) 
  โอง  ข. ค าพูด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 
 
 สมัยที ่๓ พบ ๕ ค า  ไดแ้ก่ 

  ๑. ฉบงั  [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึงบทละ ๑๖ ค า. (ข.). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 

   ฉบงั  [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึงบทละ ๑๖ ค า. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๖) 

   ฉบงั  [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖ ค า แบ่งเป็น ๓  
วรรค วรรคท่ี ๑ และ ๓ มี ๖ ค า วรรคท่ี ๒ มี ๔ ค า เช่น
ไวป้ากไวว้ากยว์าที ไวว้งศก์ระวี ไวเ้กียรต์ิและไวน้ามกร
(สามคัคีเภท). (ข. จฺบ าง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

   ฉบงั  [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖  ค า แบ่งเป็น ๓  
วรรค วรรคท่ี ๑ และ ๓ มี ๖ ค า วรรคท่ี ๒ มี ๔ ค า เช่น 
ไวป้ากไวว้ากยว์าที ไวว้งศก์ระว ีไวเ้กียรต์ิและไวน้ามกร 
(สามคัคีเภท). (ข. จฺบ าง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 
 
 
 



๑๒๕ 

 

  ๒. ฉบ า  [ฉะ-] น. ฉบงั, ช่ือกาพยช์นิดหน่ึงบทละ ๑๖ ค า. (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 

   ฉบ า  [ฉะ-] น. ฉบงั, ช่ือกาพยช์นิดหน่ึงบทละ ๑๖ ค า. (ข.).   
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐๙) 

๓. ชร ๑  [ชอน] น. ลวดลาย, ลายประกอบริม, ระบาย  เช่น ขนน 
เขนยชร. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๒๓) 

ชร ๑  [ชอน] น. ลวดลาย, ลายประกอบริม, ระบาย, เช่น ขนน 
เขนยชร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๗) 

ชร ๑  [ชอน] น. ลวดลาย, ลายประกอบริม, ระบาย, เช่น ขนน 
เขนยชร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๕) 

ชร ๑  [ชอน] น. ลวดลาย, ลายประกอบเชิงผา้, ระบาย, เช่น  
ขนนเขนยชร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๘) 

๔. ชระ ๑  [ชะระ] น. ลวดลาย, ลายประกอบเชิงผา้, ระบาย, เช่น  
ใหฉ้ลกัแสบกภาพอนัชระ (สมุทรโฆษ). (ข.). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๙) 

๕. ยบุล  น. ขอ้ความ, เร่ืองราว. (ข. โยบล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๙๕๘) 

 
๑๘. กลุ่มความหมายเกี่ยววันและเวลา  ได้แก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมายเก่ียวกบัวนั 

เดือน ปี เวลา ค าบอกเวลา 
 สมัยที ่๑ พบ ๒ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. ฉลู  นั้นคือเปนช่ือแห่งปีๆหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๓๘) 
   ฉลู  Ox. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
   ฉลู  คือช่ือปีท่ีสองนั้น, เหมือนเขาถามกนัวา่, เจา้ปีไร,  

เราปีฉลู เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 
  ๒. ชวด  The year of the rat (the first of the Siamese cycle).  

(สัพะฯ, หนา้ ๘๙๔) 
   ชวด  ไม่ได,้ มิได,้ เปนช่ือปีท่ีหน่ึงนั้น, (...) (อกัขราฯ,  

หนา้ ๑๘๐)  
 



๑๒๖ 

 

 สมัยที ่๒ พบ ๘ ค า  ไดแ้ก่ 
  ๑. ขาน, ขาล ป. ข, (ปีขาล, ปีเสือ.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 

 ๒. แข  ข. เดือน, จนัทร์. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖) 
  แข  ข. เดือน, จนัทร์. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙) 

  ๓. จ างาย, ฉงาย ข.ผ. กลางวนั, สาย, บ่าย, เกินเวลา. (ร.ศ. ๑๑๐,  
หนา้ ๑๒๐) 

  จ างาย, ฉงาย ข.ผ. กลางวนั, สาย, บ่าย, เกินเวลา. (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๘๒) 

 ๔. ดวงนุ  ข. บดันั้น, เม่ือนั้น. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๖) 
  ดวงเนาะ ข. บดันั้น, เม่ือนั้น. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๖) 
  ดวงนุ, ดวงเนาะ ข. บดันั้น, เม่ือนั้น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๙) 
 ๕. ละปะนชั ข. กาล, คราว, เวลา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๒๘) 
 ๖. ละมา  ข. กาล, คราว, เวลา. (ร.ศ, ๑๒๐, หนา้ ๓๒๘) 

๗. ล างาด  ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๙) 
 ล างาด  ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๓) 
๘. สะแอก  ข. พรุ่งน้ี. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๕) 
 สะแอก  ข. พรุ่งน้ี. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๖) 

 
 สมัยที ่๓ พบ ๑๒ ค า  ไดแ้ก่ 

๑. ขาล  [ขาน] น. ช่ือปีท่ี ๓ ของรอบปีนกัษตัร มีเสือเป็น 
เคร่ืองหมาย ; เสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๘๔) 

ขาล  [ขาน] น. ช่ือปีท่ี ๓ ของรอบปีนกัษตัร มีเสือเป็น 
เคร่ืองหมาย ; เสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๙๐) 

  ๒. จ างาย  (โบ) น. สาย, บ่าย, ว. ห่าง, ไกล. (ข. จ  งาย). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้๒๙๐) 

   จ างาย  (โบ) น. สาย, บ่าย, ว. ห่าง, ไกล. (ข. จ  งาย). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้๒๒๙) 

   จ างาย  (โบ) น. สาย, บ่าย, เช่น ลูกไมบ้่ทนังาย จ างายราชอดยนื  
(ม. ค  าหลวงมทัรี). ว. ห่าง, ไกล, เช่น หากใหเ้จา้ตู 



๑๒๗ 

 

ฉิบหาย จ างายพรากพระบุรี ท่านน้ี. (ม. ค  าหลวง ชูชก). 
(ข. จ  งาย วา่ ระยะไกล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๐๗) 

   จ างาย  (โบ) น. สาย, บ่าย, เช่น ลูกไมบ้่ทนังาย จ างายราชอดยนื.  
(ม. ค  าหลวง มทัรี). ว. ห่าง, ไกล, เช่น หากใหเ้จา้ตู 
ฉิบหาย จ างายพรากพระบุรี ท่านน้ี (ม. ค  าหลวง ชูชก). 
(ข. จ  งาย วา่ ระยะไกล). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๙) 

  ๓. ฉลู  [ฉะหฺลู] น. ช่ือปีท่ี ๒ ของรอบปีนกัษตัร มีววัเป็น 
เคร่ืองหมาย. (ข. ฉฺลูว). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๓) 

   ฉลู  [ฉะหฺลู] น. ช่ือปีท่ี ๒ ของรอบปีนกัษตัร มีววัเป็น 
เคร่ืองหมาย. (ข. ฉฺลูว). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๖) 

๔. ชวด ๑  น. ช่ือปีท่ี ๑ ของรอบปีนกัษตัร มีหนูเป็นเคร่ืองหมาย.  
(ข. ชูต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๘) 

ชวด ๑  น. ช่ือปีท่ี ๑ ของรอบปีนกัษตัร มีหนูเป็นเคร่ืองหมาย.  
(ข. ชูต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๖๑) 

๕. ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๔๔๐) 

 ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๓๗๗) 

   ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๔๙๘) 

   ไถง  [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๕๓๘) 

๖. ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรฮาม). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๕๗๓) 

   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๕๑๑) 

   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ 
     ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๘) 
   ประฮาม  น. แสงเงินแสงทอง, รุ่งสวา่ง. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔) 



๑๒๘ 

 

๗. พระหาม, พระฮาม (กลอน) น. เวลาเชา้มืด. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๖๔๓)  

พระหาม, พระฮาม (กลอน) น. เวลาเชา้มืด. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๕๗๘) 

  พระหาม, พระฮาม (กลอน) น. เวลาเชา้มืด. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๗๖๕) 

   พระหาม, พระฮาม (กลอน) น. เวลาเชา้มืด. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๘๑๓)  

  ๘. ละงาด  น. เยน็, เวลาเยน็ บางทีใช ้ลางาด. (ข. ลงาด). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๗๙๓) 

   ละงาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ลางาด ลา้งาด หรือ ล างาด ก็มี.  
(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๑๔) 

   ละงาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ลางาด ลา้งาด หรือ ล างาด ก็มี.  
(ข. ลงาจ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๙๗) 

   ละงาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ลางาด ลา้งาด หรือ ล างาด ก็มี.  
(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๔๔) 

๙. ล างาด  น. เยน็. (เทียบ ข. ลงาจ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๐๑) 
ล างาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  

(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๐๕๗) 
ล างาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  

(ข. ลงาจ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๑๑) 
ล างาด  น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  

(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๕๗) 
๑๐. แสอก  [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๙๓๒) 
แสอก  [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๘๓๙) 
แสอก  [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข. แสฺอก). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๒๓๒) 
 



๑๒๙ 

 

แสอก  [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข. แสฺอก). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๒๗๒) 

๑๑. หาม ๒  ว. รุ่ง, สวา่ง, ฮาม ก็วา่. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๑๒๙๒) 

หาม ๒  ว. รุ่ง, สวา่ง, ฮาม ก็วา่. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๓๓๔) 

๑๒. ฮาม  ว. รุ่ง, สวา่ง, หาม ก็วา่. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ ๒๕๔๒ 
หนา้ ๑๔๐๕) 

ฮาม  ว. รุ่ง, สวา่ง, หาม ก็วา่. (ข. พฺรหาม). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๔๔๕) 

 
๑๙. กลุ่มความหมายเกี่ยวต าแหน่งที่อยู่และทิศทาง ไดแ้ก่ค ายืมภาษาเขมรท่ีมีความหมาย

เก่ียวกบัการบอกทิศทาง ต าแหน่งท่ีอยู ่และค าบุพบท 
 สมัยที ่๑ พบ ๓ ค า  ไดแ้ก่ 

  ๑. เฉวยีง  To turn, to whirl. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๔) 
๒. ใน  นั้นคือไม่อยูข่า้งนอก เหมือนค าพูดวา่คนนั้นอยูใ่นบา้น 

นั้น (คสัเวล, หนา้ ๔๓๕) 
   ใน  In, within, into, interior. (สัพะฯ, หนา้ ๔๕๗) 
   ใน  คือมิใช่นอกนั้น, เช่นค าวา่ชาวใน ฝ่ายใน, ขา้งใน,  

ภายใน. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๒๑) 
๓.  เสวยีง  Vicar of the bonzes’ king. (สัพะฯ, หนา้ ๗๒๘) 

เสวยีง  คือฝ่ายซา้ย, เช่นท่านตั้งพระสงฆใ์หเ้ปนสังฆร์าชองค ์
หน่ึง, แลว้ตั้งพระสงฆอี์กสององคเ์ปนฝ่ายซา้ยฝ่ายขวา,  
แต่ฝ่ายซา้ยภาษาเขมรวา่เสวยีงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๐๘) 
 

 สมัยที ่๒ พบ ๓ ค า  ไดแ้ก่ 
๑. เฉวยีง   ข. ซา้ย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๖) 

เฉวยีง (เฉวยีง, เฉียง) ท.ผ. ทแยง, ข. ซา้ย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 
๒. เฉียง (เฉวยีง, เฉียง) ท.ผ. ทแยง, ข. ซา้ย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 



๑๓๐ 

 

๓. สด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
สะด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 
สด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 
สะด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๒) 
 

 สมัยที ่๓ พบ ๖ ค า  ไดแ้ก่ 
 ๑. กนัดาล  [-ดาน] น. กลาง เช่นในกนัดาลทา้วทงงหลาย.  

(ม. ค าหลวง ทศพร). (ข. กณฺฎาล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๑๒๕) 

   กนัดาล  [-ดาน] น. กลาง เช่นในกนัดาลทา้วทงงหลาย. 
(ม. ค าหลวง ทศพร). (ข. กณฺฎาล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๘๒) 

   กนัดาล  [-ดาน] น. กลาง,ท่ามกลาง,เช่น ในกนัดาลทา้วทงงหลาย 
ผูก่้อน นน้น.(ม.ค าหลวง ทศพร). (ข.กณฺฎาล). (ราชฯ  
๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๕)  

กนัดาล  [-ดาน] น. กลาง, ท่ามกลาง, เช่นในกนัดาลทา้วทงง 
หลายผูก่้อนน้นน (ม. ค  าหลวง ทศพร). (ข. กณฺฎาล). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๕) 

  ๒. ก าลุง  (แบบ) บ. ใน, ท่ี เช่น ประดิษฐก์ าลุงใน. (กล่อมชา้งของ 
เก่า). (ข.ก ลุง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๕) 

   ก าลุง  (แบบ) บ. ใน, ท่ี เช่น ประดิษฐก์ าลุงใน (กล่อมชา้งของ 
เก่า). (ข.ก ลุง). (ราชฯ ๒๕๒๕หนา้ ๙๗) 

๓. เฉวยีง  [ฉะเหฺวยีง] ก. ซา้ย, เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๗) 

 เฉวยีง  [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๑) 

เฉวยีง [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๙) 

 เฉวยีง  [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๑) 



๑๓๑ 

 

๔. ใน  บ. ตรงกนัขา้มกบันอก. (ข. ใน วา่ แห่ง, ของ). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๕๑๘) 

   ใน  บ. ตรงกนัขา้มกบั นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบา้น  
ในเมือง ; แห่ง, ของ, เช่น พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. (ข. ใน วา่  
แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๕๐) 

   ใน  บ. ตรงกนัขา้มกบั นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบา้น  
ในเมือง; แห่ง, ของ, เช่น พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. (ข. ใน วา่  
แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๐๐) 

   ใน ๒  บ. แห่ง, ของ, เช่น สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า- 
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี พระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. (ข. ไน วา่  
แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔๖)  

๕. เลอ  บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  
๘๑๔) 

   เลอ  บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๗๓๔) 

   เลอ  บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๑๐๓๔) 

   เลอ  บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๑๐๘๐) 

  ๖. สด า  [สะ] ว. ขวา. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๓)  
   สด า  [สะ] ว. ขวา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๗๘) 
   สด า  [สะ] ว. ขวา. (ข. สฺฎ า). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๔) 
   สด า  [สะ] ว. ขวา. (ข. สฺฎ า). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๕๖) 
 

ผลการศึกษาพฒันาการดา้นจ านวนโดยจ าแนกตามกลุ่มความหมายของค ายมืภาษาเขมรท่ี
ปรากฏในพจนานุกรมไทย สามารถสรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 



๑๓๒ 

 

ตารางท่ี ๓  สรุปพฒันาการดา้นจ านวนโดยจ าแนกตามกลุ่มความหมายของค ายมืภาษาเขมร 
     ท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย 
 

กลุ่มความหมาย 
สมัยที ่๑ 
(%) 

สมัยที ่๒ 
(%) 

สมัยที ่๓ 
(%) 

รวม 
(%) 

๑. กลุ่มความหมายเกีย่วกบักริิยาอาการ   ๑๖๓ 
(๑๑.๒๙) 

๑๗๑ 
(๑๑.๘๔) 

๑๙๑ 
(๑๓.๒๒) 

๕๒๕ 
(๓๖.๓๖) 

๒. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัลกัษณะ   ๗๓ 
(๕.๐๖) 

๑๐๔ 
(๗.๒) 

๘๑ 
(๕.๖๑) 

๒๕๘ 
(๑๗.๘๗) 

๓. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัค าเรียกบุคคล   ๑๐ 
(๐.๖๙) 

๒๒ 
(๑.๕๒) 

๑๕ 
(๑.๐๔) 

๔๗ 
(๓.๒๕) 

๔. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัอาชีพ สถานะ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 

๙ 
(๐.๖๒) 

๙ 
(๐.๖๒) 

๑๑ 
(๐.๗๖) 

๒๙ 
(๒.๐๑) 

๕. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัการแต่งกาย 
๗ 

(๐.๔๘) 
๖ 

(๐.๔๒) 
๑๐ 

(๐.๖๙) 
๒๓ 

(๑.๕๙) 
๖. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัร่างกาย

มนุษย์ 
๘ 

(๐.๕๕) 
๑๒ 

(๐.๘๓) 
๑๖ 

(๑.๑๑) 
๓๖ 

(๒.๔๙) 
๗. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัอาหารและ

การปรุงอาหาร 
๔ 

(๐.๒๘) 
๓ 

(๐.๒๑) 
๓ 

(๐.๒๑) 
๑๐ 

(๐.๖๙) 
๘. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัสุขภาพและ

ความเจ็บป่วย 
๒ 

(๐.๑๔) 
๒ 

(๐.๑๔) 
๕ 

(๐.๓๕) 
๙ 

(๐.๖๒) 
๙. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัส่ิงของและ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
๕๒ 
(๓.๖) 

๓๒ 
(๒.๒๒) 

๗๕ 
(๕.๑๙) 

๑๕๙ 
(๑๑.๐๑) 

๑๐. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัส่ิงก่อสร้าง
และทีอ่ยู่อาศัย 

๑๓ 
(๐.๙) 

๔ 
(๐.๒๘) 

๑๑ 
(๐.๗๖) 

๒๘ 
(๑.๙๔) 

๑๑. กลุ่มความหมายเกีย่วกบัจ านวน ล าดับ 
และปริมาณ 

๗ 
(๐.๔๘) 

๑๒ 
(๐.๘๓) 

๑๒ 
(๐.๘๓) 

๓๑ 
(๒.๑๕) 

 

 

 



๑๓๓ 

 

ตารางท่ี ๓  สรุปพฒันาการดา้นจ านวนโดยจ าแนกตามกลุ่มความหมายของค ายมืภาษาเขมร 

     ท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย (ต่อ) 
 

กลุ่มความหมาย 
สมัยที ่๑ 
(%) 

สมัยที ่๒ 
(%) 

สมัยที ่๓ 
(%) 

รวม 
(%) 

      ๑๒.  กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัความเช่ือ 
 ประเพณ ีและพธีิกรรม 

๒ 
(๐.๑๔) 

๑ 
(๐.๐๗) 

๔ 
(๐.๒๘) 

๗ 
(๐.๔๘) 

      ๑๓.  กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัพืช 
๑๒ 

(๐.๘๓) 
๑๙ 

(๑.๓๒) 
๒๖ 
(๑.๘) 

๕๗ 
(๓.๙๕) 

      ๑๔.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัสัตว์ 
๑๖ 

(๑.๑๑) 
๓๗ 

(๒.๕๖) 
๓๗ 

(๒.๕๖) 
๙๐ 

(๖.๒๓) 

      ๑๕.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัธรรมชาติ 
๑๓ 
(๐.๙) 

๒๖ 
(๑.๘) 

๔๓ 
(๒.๙๘) 

๘๒ 
(๕.๖๘) 

      ๑๖.   กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัการเมือง 
              การปกครอง 

๒ 
(๐.๑๔) 

๓ 
(๐.๒๑) 

๒ 
(๐.๑๔) 

๗ 
(๐.๔๘) 

      ๑๗.  กลุ่มความหมายเกี่ยวกบัภาษาและ      
              ศิลปะ 

๔ 
(๐.๒๘) 

๓ 
(๐.๒๑) 

๕ 
(๐.๓๕) 

๑๒ 
(๐.๘๓) 

      ๑๘.  กลุ่มความหมายเกีย่วกบัวนัและเวลา 
๒ 

(๐.๑๔) 
๘ 

(๐.๕๕) 
๑๒ 

(๐.๘๓) 
๒๒ 

(๑.๕๒) 
      ๑๙.   กลุ่มความหมายเกีย่วกบัต าแหน่งทีอ่ยู่ 

 และทศิทาง 
๓ 

(๐.๒๑) 
๓ 

(๐.๒๑) 
๖ 

(๐.๔๒) 
๑๒ 

(๐.๘๓) 

รวม 
๔๐๒ 

(๒๗.๘๔) 
๔๗๗ 

(๓๓.๐๓) 
๕๖๕ 

(๓๙.๑๓) 
๑,๔๔๔ 
(๑๐๐) 

 
จากผลการศึกษา จะเห็นว่าพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั ปรากฏค ายืมภาษาเขมรครบทั้ง ๑๙          

กลุ่มความหมาย โดยพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ พบค ายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยา
อาการมากท่ีสุด คือ ๑๖๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ รองลงมาคือกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ     
พบ ๗๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ  านวน 
๕๒ ค า คิดเป็น ร้อยละ ๓.๖, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสัตว ์จ  านวน ๑๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างและท่ีอยูอ่าศยัและกลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ พบเท่ากนัคือ 



๑๓๔ 

 

๑๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๙, กลุ่มความหมายเก่ียวกับพืช จ านวน ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒,         
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัค าเรียกบุคคล จ านวน ๑๐ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙, กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
อาชีพ สถานะ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน จ านวน ๙ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ร่างกายมนุษย ์จ านวน ๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัการแต่งกายและกลุ่ม
ความหมายเก่ียวกับจ านวน ล าดับ และปริมาณ พบเท่ากนัคือ ๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัอาหารและการปรุงอาหารและกลุ่มความหมายเก่ียวภาษาและศิลปะ พบเท่ากนั
คือ ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีอยูแ่ละทิศทาง จ านวน ๓ ค า คิด
เป็นร้อยละ ๐.๒๑ และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัสุขภาพและความเจ็บป่วย, กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม, กลุ่มความหมายเก่ียวการเมืองการปกครอง และกลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัวนัและเวลา พบเท่ากนัจ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ตามล าดบั 

พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ พบค ายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการมากท่ีสุด 
จ านวน ๑๗๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๔ รองลงมาคือกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ พบจ านวน 
๑๐๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๗.๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสัตว ์๓๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ  านวน ๓๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ จ านวน ๒๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๘, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัค าเรียก
บุคคล จ านวน ๒๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพืช จ านวน ๑๙ ค า คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๓๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัร่างกายมนุษยแ์ละกลุ่มความหมายเก่ียวกบัจ านวน ล าดบั 
และปริมาณ พบเท่ากนัคือ ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอาชีพ สถานะ 
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน จ านวน ๙ ค า ๐.๖๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัวนัและเวลา จ านวน ๘ ค า คิด
เป็นร้อยละ ๐.๕๕, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัการแต่งกาย จ านวน ๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างและท่ีอยูอ่าศยั จ  านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘, กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบัอาหารและการปรุงอาหาร, กลุ่มความหมายเก่ียวการเมืองการปกครอง, กลุ่มความหมาย
เก่ียวภาษาและศิลปะและกลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีอยูแ่ละทิศทาง พบเท่ากนัคือ ๓ ค า คิด
เป็นร้อยละ ๐.๒๑, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสุขภาพและความเจ็บป่วย จ านวน ๒ ค า คิดร้อยละ 
๐.๑๔ และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม จ านวน ๑ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐๗ ตามล าดบั 

พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ พบค ายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการมากท่ีสุด 
คือ ๑๙๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๒ รองลงมาคือกลุ่มความหมายเก่ียวกับลักษณะ พบ ๘๑ ค า                  
คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑, กลุ่มความหมายเก่ียวกับส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ จ  านวน ๗๕ ค า                   
คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๙, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ จ านวน ๔๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๔,         



๑๓๕ 

 

กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสัตว ์จ  านวน ๓๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัพืช 
จ านวน ๒๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๘, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัร่างกายมนุษย ์จ านวน ๑๖ ค า คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๑๑, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัค าเรียกบุคคล จ านวน ๑๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔, กลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัจ านวน ล าดบั และปริมาณและกลุ่มความหมายเก่ียวกบัวนัและเวลา พบเท่ากนั
คือ ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัอาชีพ สถานะ ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัส่ิงก่อสร้างและท่ีอยูอ่าศยั พบเท่ากนัคือ ๑๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖, 
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัการแต่งกาย จ านวน ๑๐ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙, กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ต าแหน่งท่ีอยูแ่ละทิศทาง จ านวน ๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒, กลุ่มความหมายเก่ียวกบัสุขภาพและ
ความเจ็บป่วยและกลุ่มความหมายเก่ียวภาษาและศิลปะ จ านวน ๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕,                
กลุ่มความหมายเก่ียวกับความเช่ือ ประเพณี และพิธีกรรม จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘,                     
กลุ่มความหมายเก่ียวกับอาหารและการปรุงอาหาร จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และ                     
กลุ่มความหมายเก่ียวการเมืองการปกครอง จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาน้ียงัพบวา่มีค าบางค าไม่สามารถจดัเขา้กลุ่มความหมายใดๆได ้
เน่ืองจากการนิยามความหมายท่ีไม่ชดัเจน ไดแ้ก่ 

ตุยพอง 
  ตุยพอง   นั้นคือเปนค าพูดภาษาหน่ึง คือภาษาเขมน  

(คสัเวลฯ, หนา้ ๘๓๘) 
สร้อย  

  สร้อย   ข. ร่าน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๘) 
  สร้อย   ข. ร่าน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๑) 

ค าว่า “ตุยพอง” ซ่ึงปรากฏในพจนานุกรมไทย-ไทย ของเจ คสัเวล และ เจ เอช แชนเลอร์ 
ไม่มีการนิยามความหมาย บอกแต่เพียงท่ีมาของค าวา่เป็นค าเขมร ส่วนค าวา่ “สร้อย” ในพจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ ทั้งสองเล่ม นิยามความหมายว่า ร่าน  ซ่ึงไม่สามารถระบุได้แน่นอนว่าเป็นค าว่าร่านท่ี
หมายถึงสัตวจ์  าพวกหนอนชนิดหน่ึง หรือเป็นค ากริยาท่ีหมายถึงอาการอยากหรือใคร่ จึงไม่สามารถ
จดัไวใ้นกลุ่มความหมายใดได ้

เม่ือพิจารณาค ายืมภาษาเขมรตามกลุ่มความหมายทั้ง ๑๙ กลุ่มความหมายตามผลการศึกษา
ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ เกือบทุกกลุ่มความหมายเป็นกลุ่มความหมายท่ีประกอบดว้ยค ายืมท่ีเป็นค านาม
ทั้งส้ิน มีเพียง ๔ กลุ่มความหมายเท่านั้นท่ีพบค ายืมท่ีเป็นค าชนิดอ่ืน คือ กลุ่มความหมายเก่ียวกบั
กิริยาอาการ ประกอบดว้ยค ายืมเป็นค ากริยาทั้งหมด กลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ประกอบดว้ย



๑๓๖ 

 

ค ายืมท่ีเป็นค าวิเศษณ์หรือค าคุณศพัท์ กลุ่มความหมายเก่ียวกบัค าเรียกบุคคล ประกอบดว้ยค ายืม              
ท่ีเป็นค านามและค าสรรพนาม และกลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีอยูแ่ละทิศทาง ประกอบดว้ย
ค ายมืท่ีเป็นค าบุพบท  

ดุษฎีพร ช านิโรคศานต์๒ กล่าวว่า จากการส ารวจของนกัภาษา ท่ีพบวา่ชนิดของค ายืมท่ียืม
กนัมากท่ีสุดคือ ค านาม (ประมาณ ๗๕% ของค ายืมทั้งหมด) อนัดบัรองลงคือ ค ากริยา ส่วนค าท่ียืม
น้อยท่ีสุดคือ ค าสรรพนาม เน่ืองจากการยืมค าโดยทัว่ไป เป็นผลจากความสัมพนัธ์ในด้านต่างๆ
ระหว่างชนชาติและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ความเป็นอยู่และวฒันธรรมระหว่างกนั เม่ือรับเอาส่ิง
ใหม่ๆท่ีรับเขา้มาตามการรับวฒันธรรมต่างๆและท าให้จ  าเป็นตอ้งรับช่ือเรียกของส่ิงเหล่านั้นเขา้มา
ใช้ในภาษาดว้ย เช่น การรับเอาวิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆจากชาติตะวนัตก ท าให้ไทยมีค ายืม
ภาษาองักฤษท่ีเป็นช่ือเรียกของส่ิงเหล่านั้นมากมาย อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เนกไท เป็นตน้ 
แต่ผลการศึกษาค ายมืภาษาเขมรในคร้ังน้ีพบวา่การยมืค าภาษาเขมรมีลกัษณะท่ีต่างออกไป 

จากผลการศึกษาขา้งตน้ พบวา่ กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ ซ่ึงประกอบดว้ยค ายืม
ท่ีเป็นค ากริยาทั้งหมดนั้น เป็นกลุ่มความหมายท่ีพบค ายมืภาษาเขมรจ านวนมากท่ีสุดในพจนานุกรม
ทั้ง ๓ สมยั กลุ่มความหมายท่ีพบค ายืมภาษาเขมรเป็นจ านวนรองลงมา คือกลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ลกัษณะ ซ่ึงมีจ านวนค ายืมมากเป็นอนัดบัสองในพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยัเช่นเดียวกัน ส่วนกลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใชเ้ป็นกลุ่มความหมายท่ีพบค ายมืภาษาเขมรมากเป็น
อนัดบั ๓ ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓ ส่วนในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ นั้น กลุ่มความหมาย
ท่ีพบค ายืมภาษาเขมรมากเป็นอนัดบั ๓ ไดแ้ก่ในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัสัตว ์และเม่ือน าค ายืมใน
กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ รวมกบัค ายืมกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ ซ่ึงเป็นค ายืมท่ี
ประกอบไปดว้ยค าแสดงคุณลกัษณะต่างๆ และเป็นกลุ่มความหมายท่ีมีจ านวนค ายืมมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัสอง ค ายมืในสองกลุ่มความหมายดงักล่าวจะมีจ านวนรวมกนัถึงร้อยละ ๕๔.๒๓ คือมากกวา่
คร่ึงหน่ึงของจ านวนค ายืมท่ีพบทั้งหมด และปรากฏผลเช่นเดียวกนัน้ีในพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั 
ในขณะท่ีจ านวนค ายมืส่วนท่ีเหลือในกลุ่มความหมายอ่ืนๆ เป็น ค านาม ค าสรรพนาม และค าบุพบท
รวมกัน โดยค ายืมท่ีนอกเหนือจากกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่มความหมาย               
เก่ียวกบัลกัษณะ ส่วนมากเป็นค านามส าหรับใชเ้รียกส่ิงช่ือต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มความหมายเก่ียวกบั
ส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ กลุ่มความหมายเก่ียวกับสัตว์ กลุ่มความหมายเก่ียวกับพืช และ                     
กลุ่มความหมายเก่ียวกบัธรรมชาติ ซ่ึงเป็นกลุ่มความหมายท่ีพบค ายืมภาษาเขมรเป็นจ านวนมาก                  

                                                           
๒ ดุษฎีพร ช านิโรคศานต.์ ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิและภาษาไทเปรียบเทียบ (ม.ป.ท., ๒๕๒๖), ๖๒. 

 



๑๓๗ 

 

ในระดับรองลงมาจากกลุ่มความหมายหมายเก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่มความหมายเก่ียวกับ
ลกัษณะ แต่มีจ านวนต่างกนัไม่มากนกั 

การจ าแนกค ายืมภาษาเขมรตามกลุ่มความหมายไดม้ากถึง ๑๙ กลุ่มความหมายและความ
หลากหลายของกลุ่มความหมายท่ีมีการยืมค าจากภาษาเขมรมาใชด้งัท่ีปรากฏในผลการศึกษา แสดง
ให้เห็นความกลมกลืนของการใชภ้าษาเขมรในภาษาไทย โดยเฉพาะจ านวนของค ายืมภาษาเขมรใน
กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการและกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะ แสดงให้เห็นวา่ ภาษาไทย
กบัภาษาเขมรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัมาก ท าให้ปรากฏค ายืมภาษาเขมร เป็นค ากริยาและค าท่ี
บอกลกัษณะของส่ิงต่างๆ โดยเฉพาะค ากริยาทัว่ไปท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนั เช่น ค าวา่ “เดิน”  ซ่ึงตรง
กบัค าไทยวา่ “ยา่ง” แต่ปัจจุบนัค าวา่ยา่ง กลายเป็นค าท่ีอยูใ่นฐานะภาษาไทยถ่ินอีสาน ในขณะท่ีค า
ว่าเดิน ซ่ึงเป็นค ายืมภาษาเขมร ไดรั้บความนิยมมากกว่าและใช้ในภาษาไทยมาตรฐาน หรือค าว่า 
“เฉลย” ก็น ามาใชใ้นภาษาไทยร่วมกบัค าไทยท่ีมีความหมายเดียวกนัคือค าวา่ “ตอบ” หรือ “ค าตอบ” 
เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ค  าเหล่าน้ีไม่ใช่ค าส าหรับเรียกส่ิงใหม่ท่ีรับเขา้มาจากชาติอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งรับค า
เรียกส่ิงนั้นๆเขา้มาใช้ในภาษาไทยดว้ย แต่เป็นค าพื้นฐานทัว่ไปท่ีมีค าในภาษาไทดั้งเดิมใชอ้ยู่ก่อน
แลว้  

ไม่เพียงแต่ค ากริยา แต่รวมถึงค านามท่ีเป็นค าสามญั เช่น อวยัวะ ค าเรียกญาติ จ  านวนนับ 
ส่ิงต่างๆท่ีมีตามธรรมชาติ ส่วนมากลว้นเป็นส่ิงท่ีมีค าไทยใชอ้ยูแ่ลว้ แต่ก็ยงัน าค าจากภาษาเขมรมา
ใช้  โดยเฉพาะค าเรียกช่ืออวยัวะ ในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัร่างกายมนุษย ์ซ่ึงตามธรรมชาติทัว่ไป
ของภาษาควรเป็นค าในภาษาแม่ ยงัมีการน าค าภาษาเขมรมาใชเ้รียกแทน เช่นค าว่า จมูก ซ่ึงมาจาก
ค าว่า จฺรมุะ (ច្រម ុះ) ในขณะท่ีภาษาไทยมีค าว่า “ดัง” หรือ “ดั้ ง” ท่ีหมายถึงจมูก แต่อยู่ในฐานะ                
ภาษาถ่ิน ส่วนค าว่า “ดั้ ง” ท่ีใช้ในภาษากรุงเทพฯ ไม่ได้หมายถึงจมูก แต่หมายถึง “สันจมูก”
นอกจากน้ียงัปรากฏค ากริยาและค านามจ านวนหน่ึงท่ีน ามาใช้เป็นค าราชาศพัท์ ตามวฒันธรรม                 
การปกครองแบบเทวราชาท่ีไทยได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ทั้ งการยืมค าภาษาเขมรมาใช้เป็น                        
ค  าราชาศพัท์โดยตรง เช่นค าว่า “ตรัส” ท่ีใช้เป็นค าราชาศพัท์ หมายถึง พูด หรือการน าค ายืมภาษา
เขมรมาประกอบเขา้กบัค าวา่ “พระ” ก่อนน าไปใชเ้ป็นค านามราชาศพัท ์เช่น ค าวา่ “ธ ามรงค”์ ท่ีใช้
เป็นค าราชาศพัท์วา่ “พระธ ามรงค์” เม่ือตอ้งการหมายถึง แหวนของกษตัริย ์หรือ ค าว่า “ขนง” ใช้
เป็นค าราชาศพัทว์า่ “พระขนง” เม่ือหมายถึง คิ้วของกษตัริย ์ลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึง คือ พบ
ค ายืมภาษาเขมรท่ีเป็นค าบุพบทในกลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีอยู่และทิศทาง หรือค าบอก
สถานท่ี และค าแสดงความเป็นเจา้ของต่างๆ ซ่ึงเป็นค าอีกประเภทหน่ึงท่ีโดยปกติจะเป็นค าในภาษา
ดั้งเดิม เช่น ค าว่า “โดย” “ใน” ทั้งสองค าเป็นค าไวยากรณ์ท่ีใช้ในภาษาไทยโดยไม่เป็นท่ีสังเกตว่า
เป็นค ายมื และเป็นค าท่ีไม่มีค  าไทยอ่ืนใชแ้ทนไดใ้นความหมายเดียวกนั โดยเฉพาะค าวา่ “ใน”   



๑๓๘ 

 

เน่ืองจากค าเขมรสามารถเติมหน่วยค าเพื่อแผลงจากค าพยางค์เดียวเป็นค าสองพยางค์แลว้
ท าให้ความหมายเปล่ียนไปจากตน้ค าเดิมบา้ง การยืมค าเขมรท่ีมีลกัษณะดงักล่าวมาใชใ้นภาษาไทย
จึงเกิดข้ึนไดท้ั้งการยืมเฉพาะค าเดิมหรือค าแผลง และการยืมทั้งสองรูปมาใชใ้นความหมายเดียวกนั  
โดยเฉพาะในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ รวมทั้งกลุ่มความหมายเก่ียวกบัลกัษณะดว้ย จึง
เป็นอีกสาเหตุหน่ึงท่ีท าให้ค  ายืมในกลุ่มความหมายทั้งสองมีจ านวนมากกว่ากลุ่มความหมายอ่ืนๆ 
เช่น ค าว่า “แสดง” และ “ส าแดง” ซ่ึงต่างมีความหมายเก่ียวกบัอาการท่ีท าให้รู้ ท าให้เห็นให้เขา้ใจ, 
ค  าว่า “กรอ” และ “ก ารอ” ซ่ึงมีความหมายตรงกนัว่า เข็ญใจ เป็นตน้ แต่ในกรณีของค ายืมในกลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ การยืมค าในลกัษณะน้ี บางค ามีจุดประสงคเ์พื่อน าค าใดค าหน่ึงไป
ใช้เป็นค าราชาศพัท์ เช่น ค าว่า “เดิน” และ “ด าเนิน” ซ่ึงตรงกบัค าว่า ย่าง ในภาษาไทยถ่ินอีสาน 
หมายถึงอาการท่ียกเทา้กา้วไปขา้งหนา้เพื่อเคล่ือนท่ี เม่ือยืมค าทั้งสองค ามาใชใ้นภาษาไทยนั้น ค าวา่ 
“เดิน” ซ่ึงเป็นตน้ค าเดิมในภาษาเขมร จะใช้เป็นค ากริยาทัว่ไป ขณะท่ีรูปค าแผลงคือ “ด าเนิน” นั้น 
จะน ามาใช้เป็นค าราชาศพัท์ในความหมายว่า เดิน โดยน าไปประกอบกับค าว่า “ทรงพระ” เป็น 
“ทรงพระด าเนิน” เป็นตน้ 

ในการศึกษาน้ียงัพบวา่มีค าบางค าท่ีไม่สามารถจ าแนกตามกลุ่มความหมายทั้ง ๑๙ กลุ่มได ้
เน่ืองจากมีลักษณะเป็นค าไวยากรณ์ ไม่สามารถระบุความหมายท่ีเจาะจงเฉพาะตัวได้ ต้องใช้
ประกอบในระบบประโยคจึงจะมีความหมายชดัเจน โดยพบค าท่ีมีลกัษณะดงักล่าว ๒ ค าเท่านั้น 
ไดแ้ก่ค าวา่ “มาท” และค าวา่ “หรือ” 

มาท 

 มาท   Although, but if. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๑) 
 มาท   ข. ถา้, ถึง, แมน้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๕) 
 มาท   ข. ถา้, ถึง, แมน้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๙๙) 

หรือ 
 รือ   นั้นความเหมือนกบัเช่นไรอยา่งไรเหมือนกนั  

(คสัเวล, หนา้ ๖๕๘) 
  หรื    Or, else. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๑) 
  หฤๅ   Is it that? A final interrogatives particle.  

(สัพะฯ, หนา้ ๖๘๑) 
 
 



๑๓๙ 

 

  หรือ   สัน. เป็นค าประกอบกบัประโยคค าถาม เช่น ไปหรือ,  
เป็นค าบอกความใหก้ าหนดเอา เช่น ด าหรือแดง เป็นตน้.  
(ข. ฤๅ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๔๙) 

จะเห็นว่าทั้ งสองค าเป็นค าสันธาน ซ่ึงตามธรรมชาติของภาษาจะต้องเป็นค าดั้ งเดิม
เช่นเดียวกบัค าสามญัและค าบุพบท ซ่ึงค าในกลุ่มความหมายเหล่าน้ีไม่ปรากฏในค ายืมภาษาอ่ืนๆ 
อีกทั้งในภาษาไทยยงัใชค้  ายืมดงักล่าวอย่างกลมกลืนไปกบัภาษาไทย จนพจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ 
ไม่ระบุท่ีมาของบางค าว่ามาจากภาษาเขมรอีกต่อไป แสดงให้เห็นถึงความความสัมพนัธ์ใกล้ชิด                 
ท่ีไทยและเขมรมีร่วมกนัมาเป็นเวลานานและแตกต่างกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งชนชาติอ่ืน  



 
บทที ่๔ 

พฒันาการด้านการเปลี่ยนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรทีป่รากฏในพจนานุกรมไทย 
 

พฒันาการดา้นความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย หมายถึง การ
เปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยมากว่า ๑ สมัย โดย
เปรียบเทียบความหมายท่ีปรากฏในแต่ละสมยั จ าแนกเป็น ๒ กลุ่มใหญ่ คือ ค าท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความหมาย และค าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมาย ส าหรับค าที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 
สามารถแบ่งการเปล่ียนแปลงออกไปเป็น ๓ ลกัษณะใหญ่ๆตามช่วงสมยัของพจนานุกรม ไดแ้ก่ 

๑. การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ ประกอบดว้ย 
ค ายืมท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ และค ายืมท่ีปรากฏทั้งสามสมยั แลว้
มีการเปล่ียนแปลงความหมายเกิดข้ึนในช่วงสมยัท่ี ๒ เพียงคร้ังเดียว 

๒. การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ ประกอบด้วย  
ค  ายมืท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓, ค ายืมท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๒ และสมยั
ท่ี ๓ และค ายมืท่ีปรากฏทั้งสามสมยั แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายเกิดข้ึน
ในช่วงสมยัท่ี ๓ เพียงคร้ังเดียว 

๓. การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนสองสมยั ประกอบดว้ยค ายมืท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมทั้งสามสมยั แล้วมีการเปล่ียนแปลงความหมายคร้ังแรกในช่วง
สมยัท่ี ๒ และเกิดการเปล่ียนแปลงความหมายอีกคร้ังในช่วงสมยัท่ี ๓  

ส าหรับค าทีไ่ม่มีการเปลีย่นแปลงความหมาย  หมายถึงค าท่ีมีความหมายคงเดิม ไม่มีการ
เปล่ียนแปลง ไม่วา่จะปรากฏในสมยัใด ทั้ง ๓ สามสมยั  

อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ เป็นพจนานุกรมท่ีจดัท า                
ข้ึนในระหว่างท่ียงัไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ภาษาท่ีเป็นระบบเท่ากับพจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ ซ่ึง
ราชบณัฑิตยสถานเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจดัท าพจนานุกรม ท าให้อกัขรวิธี                  
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมในสองสมยัแรกมีความลกัลัน่ คลาดเคล่ือน ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ ทั้ง            
สามเล่มนั้ น ค ายืมภาษาเขมรบางค ามีอักขรวิธี ต่างกัน ทั้ ง ท่ี เป็นค าเดียวกัน โดยเฉพาะใน
พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบับ เจ คสัเวลฯ และสัพะ พะจะนะ พาสาไท ทั้งน้ี อาจมีสาเหตุมาจาก                
ความเข้าใจท่ีคลาดเคล่ือนของผูจ้ดัท าพจนานุกรมซ่ึงเป็นชาวต่างชาติ ในการแยกค าเพื่อน ามา
พิจารณาการเปล่ียนแปลงความหมาย จึงอา้งอิงตามเกณฑ์การนบัจ านวนค าในบทท่ี ๓ และในกรณี



๑๔๑ 

 

ท่ีมีค  ายืมบางค ามีมากกว่าหน่ึงความหมาย และแต่ละความหมายมีการระบุอกัษรย่อแสดงท่ีมาว่า       
เป็นความหมายท่ียืมมาจากภาษาใด ในการศึกษาคร้ังน้ีจะน ามาศึกษาเฉพาะความหมายท่ีระบุ               
อกัษรยอ่แสดงวา่มาจากภาษาเขมรเท่านั้น เช่น ค าวา่ ทาย 

ทาย ม. ของให,้ ของส าหรับให.้ ป่า, ดง. ท. ดูท่ีท านาย ข. ยก, 
ถือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖๐) 

 ค าว่าทาย ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ คือพจนานุกรมเปนค าแปลศพัท์ภาษาไทยส าหรับเขียน
ค าใชใ้ห้ถูกตอ้งตวัสกด นิยามความหมายไว ้๓ ความหมาย และระบุท่ีมาของความหมายนั้นต่างกนั 
ความหมายแรก คือ ของให้, ของส าหรับให้, ป่า, ดง. ระบุว่าเป็นความหมายของค ายืมภาษามคธ    
(ม.) ความหมายท่ีสอง อธิบายว่า ดูท่ีท านาย คือความหมายเดียวกับค าว่าท านาย ระบุว่าเป็น
ความหมายของค าไทย (ท.) ส่วนความหมายท่ีสาม ข. ยก, ถือ ระบุว่าเป็นความหมายของค ายืม           
ภาษาเขมร (ข.)  

จากตัวอย่างดังกล่าว จะเห็นได้ว่ามี เพียงความหมายท่ีสามเท่านั้ น ท่ีตรงกับเกณฑ ์                        
ในการศึกษา คือมีการระบุท่ีมาของค าหรือความหมายวา่มีท่ีมาจากภาษาเขมร ดงันั้นความหมายว่า 
ยก, ถือ จึงเป็นความหมายของค าว่า ทาย ท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมาย                
ในบทน้ี อน่ึงการระบุวา่เป็นค าราชาศพัท ์ในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่นบัเป็นส่วนหน่ึงของความหมาย 
เพราะถือวา่เป็นการระบุลกัษณะการใชค้  า ไม่ใช่การบอกความหมาย 
 
๑. ค าทีม่ีการเปลีย่นแปลงความหมาย 

๑.๑ การเปลีย่นแปลงความหมายทีเ่กดิขึน้ในสมัยเดียว 
 หมายถึง ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรม ๒ สมัย หรือ ๓ สมัย แต่มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายระหว่างสมัยเพียงคร้ังเดียวในสมัยใดสมัยหน่ึงเพียงสมัยเดียวเท่านั้ น               
ไดแ้ก่ 
 ๑.๑.๑ การเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกิดขึน้ในสมัยที่ ๒ ประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลง
ความหมายของค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒  และค ายมืภาษา
เขมรท่ีปรากฏในในพจนานุรกรมทั้ง ๓ สมยั ดงัน้ี 

๑.๑ .๑ .๑  การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบแคบเข้าที่ เกิดขึ้น ในสมัยที่  ๒               
ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมยัท่ี ๒ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยัแลว้มีการเปล่ียนความหมายในสมยัท่ี ๒ 
เพียงคร้ังเดียวและคงความหมายเดิมต่อไปในสมยัท่ี ๓ พบทั้งหมด ๒๘ ค า ดงัน้ี 



๑๔๒ 

 

 ก. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๒ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย               
แบบแคบเข้าในสมัยที ่๒  พบทั้งหมด ๒๑ ค า ไดแ้ก่ 
 กระจาย 

กะจาย นั้นคือกะเดนไปแพร่ไปเปนอนัมาก (คสัเวล, หนา้ ๓๘) 
กจาย   To disperse. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 
กะจาย   ของท่ีแตกเร่ียรายออกไปนั้น. อน่ึงฝงูสัตว, หฤๅ 

คนเปนหมู่กรัอยูแ่ลว้กะจายออกไปจากกนั. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๕)  

กระจาย   เขา้ฃองท่ีสุมไวแ้ลว้เกล่ียแผอ่อกไป, หฤๅผมท่ีเกลา้ไว ้
ขยายแผอ่อกไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 

กระจาย,  ขจาย  ข.ผ. เร่ียราย.  (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๓) 
กะจาย, กระจาย, ขจาย ข.ผ. เร่ียราย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑) 
กระจาย, ขจาย  ข.ผ. เร่ียราย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๗) 
ขะจาย, ขจาย  ข. เร่ียราย, หก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
กะจาย หรือ กระจาย ว่าหมายถึงลกัษณะท่ีกระเด็นแพร่ออกไปเป็นจ านวนมาก 
หรือลกัษณะการแตกขยายแผ่ออกไป เช่น ฝูงสัตวท่ี์แตกออกจากกนั ผมท่ีเกลา้ไว้
สยายออก หรือขา้วของท่ีสุมไวแ้ตกขยายออกจากกองเดิม เป็นตน้ แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือ
เป็นเพียงความหมาวว่า เร่ียราย หรือ หก ซ่ึงเป็นลักษณะของการตกหล่นหรือ               
แตกกระเด็นของส่ิงของเท่านั้น ไม่ไดค้รอบคลุมไปถึงการแตกกระจายของฝงูสัตว์
หรือผมท่ีสยายออกจากมวยท่ีเกลา้ไวอ้ยา่งความหมายในสมยัท่ี ๑ 

 
 ก าสรวล 

ก าสวร   To laugh, to rejoice. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๕) 
ก าสรวน  วา่โศกเศร้า, เปนค าสูง. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔) 
ก าสรวญ, ก าสรวล ข. เศร้า (ก า เปนอุปสัคค,์ ลงในความวา่ไม่มี คือไม่มี

ความหวัเราะๆ ไม่ได)้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ก าสรวญ, ก าสรวล ข. เศร้า (ก า เปนอุปสัคค,์ ลงในความวา่ไม่มี, คือไม่มี

ความหวัเราะๆ ไม่ได)้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 



๑๔๓ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า              
ก าสวร หรือ ก าสรวน ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ หัวเราะ, ยินดีปรีดา 
ความหมายท่ีสองคือ โศกเศร้า แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลง เหลือเพียงความหมายว่า                 
เศร้าเท่านั้น 

 
 เกย 

เกย นั้นคือเปนช่ือแห่งส่ิงท่ีเขาท าด้วยไม้แลหินท าส าหรับ
พระมะหากระษตัรจะไดข้ึ้นช้างลงชา้งนั้น ก็เรียกว่าเกย 
อิกประการหน่ึงคือติดอยูเ่หมือนกบัส าเภาแลก าป่ันแล่น
ไปติดหินอยู ่ก็เรียกวา่แล่นไปเกยหินอยู ่อน่ึงเหมือนลาก
เรือข้ึนบนตะลิงก็เรียกว่าลากเรือข้ึนเกยตะล่ิง เหมือน
ค าพูดวา่เกยข้ึนชา้ง ส าเภาเกยหิน เรือเกยตะล่ิง (คสัเวล, 
หนา้ ๑๔๙) 

เกย   To be put high and dry ; ladder for mounting on an  
elephant. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๘) 

เกย   ของท่ีเขาท าไวส้ าหรับกระษตัรเสดจข้ึ์นชา้งข้ึนมา้ข้ึนรถ,  
อน่ึงคนเขนเรือเลยข้ึนบนแห้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๒) 

เกย, เกอย  ข. หยดุ, คา้ง, ติด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓) 
เกย, เกอย  ข. หยดุ, คา้ง, ติด. ท. เสือกข้ึนไปคา้งอยู,่ เสือกข้ึนไป 

ติดอยู่ (ส่ิงท่ีรองกา้วข้ึนแล, กา้วลงอย่างบนัใด, ส าหรับ
พระเจา้แผน่ดิน, ผูอ่ื้นถา้ไดพ้ระบรมราชานุญาตจ่ึงจะข้ึน
ได.้) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เกย หรือเกอย ว่าหมายถึงส่ิงท่ีมีไวส้ าหรับให้เจา้นายข้ึนลงช้างทรง และหมายถึง
ลกัษณะหรืออาการท่ีคา้งอยู ่ติดอยู ่เช่นเรือเกยหาดอยู ่เป็นตน้ แต่พจนานุกรมสมยั
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ คือความหมายท่ีระบุว่ามาจาก
ภาษาเขมรนั้น มีเพียงความหมายว่า หยุด คา้ง ติด เท่านั้น เน่ืองจากความหมายท่ี
เป็นเคร่ืองช่วยส าหรับการข้ึนลงชา้งนั้น ถูกระบุวา่เป็นความหมายในภาษาไทย 

 



๑๔๔ 

 

ขวบ 
  ขวบ   นั้นคือเปนค าเรียกวา่ปี เหมือนพูดวา่เด็กคนนั้นมีอายศุม ์

ไดก่ี้ขวบ คือวา่มนัไดก่ี้ปี (คสัเวล, หนา้ ๑๔๑) 
ขวบ   Peroidical revolution, week, year. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๒) 
ขวบ   คือค าเปนท่ีก าหนดปี, ก าหนดเดือน, ก าหนดวนั,  

เหมือนฅนเกิดมาภอครบปีหน่ึงเปนตน้, วา่ไดข้วบหน่ึง.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๘๔) 

ขวบ   ข. ประจวบ, ครบ, รอบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๗) 
ขวบ   ข. ประจวบ, ครบ, รอบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขวบ ไว้ ๒ความหมาย ความหมายแรกคือ ปี  เป็นค าท่ีใช้เรียกแทนค าว่าปี 
ความหมายท่ีสองคือการครบรอบเวลาหน่ึง เช่นครบปี ครบเดือน  แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลง เหลือ
เพียงความหมายวา่ ประจวบ, ครบ, รอบ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีสองในสมยัแรก  

 
 ขอม 

ขอม  นั้นคือเปนช่ือแห่งหนังสืออย่างหน่ึง อน่ึงเปนช่ือแห่ง
เมืองอย่างหน่ึง อยู่ในประเทษเมืองเขมน เรียกว่าเมือง
ขอม (คสัเวล, หนา้ ๑๔๘) 

ขอม   The camboge nation. (สัพะ, หนา้ ๓๐๔) 
ขอม คือเปนช่ือพวกเขมรในแว่นแคว้นกัมพูชา. อน่ึงคือ

หนังสือขอม, เปนช่ือหนังสือเขมรนั้น. (อกัขราฯ, หน้า 
๘๕) 

ขอม ข.  ดูท่ีเขมร (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓)  
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ขอม ว่าเป็นค าเรียกช่ืออกัษรชนิดหน่ึง คืออกัษรขอมหรือหนังสือขอม รวมทั้ ง
หมายถึงประเทศกัมพูชา และชาวกัมพูชา  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  ให้ ดู
ความหมายท่ีค าวา่ เขมร ซ่ึงมีความหมายวา่ คนพวกหน่ึงเป็นชาวเมืองก าพุช จึงถือ
ว่าค าว่า ขอม มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลง
เหลือเพียงความหมายท่ีใชเ้ป็นค าเรียกชาวกมัพูชาเท่านั้น 



๑๔๕ 

 

ขะนน 
ขะนน   นั้นคือม่อแลไหใส่ฃองต่างๆนั้นเรียกวา่ขะนน เหมือน 

    ค าพูดวา่ น ้าในขะนนหมดแลว้ฤๅ (คสัเวล, หนา้ ๕๙) 
คะนน   Large saucepan. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๙) 
ขนน Pot for cooking, jug and other like yessels. (สั พ ะ ฯ , 

หนา้ ๒๗๘) 
คะนน เปนช่ือม่อส ารับตกัน ้ า, ท าดว้ยดินโตประมาณเท่าบาตร

พระสงฆ์, หน่ึงคือม่อกละออมนั้นเอง. (อกัขราฯ, หน้า 
๙๓) 

ขะนน   คือม่อโตๆ ประมาณเท่าบาตร, ส ารับใชต้กัน ้าแลตม้อยา.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 

คะนน   ข. ม่อส าหรับใส่น ้า (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗๐) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ            

ค  าว่า ขะนน หรือ คะนน ว่าหมายถึงหมอ้หรือไหส าหรับใส่ของต่างๆ เช่นใส่น ้ า 
รวมทั้งเป็นหม้อส าหรับประกอบอาหาร และยงัหมายถึงอุปกรณ์ส าหรับตกัน ้ า 
จ  าพวกเหยือก หรือหม้อดิน  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงหม้อส าหรับใส่น ้ า                    
เท่านั้น ไม่ไดบ้อกวา่เป็นภาชนะส าหรับใส่ของอ่ืนใดไดอี้ก  

 
 คลงั 

คลงั นั้นคือเรือนแลตึกท่ีเขาท าไวส้ าหรับใส่ของต่างๆ มีเงีน
แลทองเปนต้นนั้น ก็เรียกว่าคลังเงีนคลังทอง เหมือน
ค าพูดวา่เงีนทองในคลงันั้นมีถม (คสัเวล, หนา้ ๑๘๔) 

คลงั   Treasure.  (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๕) 
คลงั ตรุ, คือเรือนเปนท่ีส ารับไวพ้ระราชทรัพย์ของหลวง, 

อน่ึงสัตวท่ี เขาเอาเชือกใส่กระบอกแล้ว, ผูกติดอยู ่                
กบัหลงันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๑๔) 

คลงั, ขลงั  ข. เรือนท่ีเก็บของ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๔) 
 



๑๔๖ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
คลัง ว่า หมายถึงเรือนหรือตึกท่ีสร้างไวส้ าหรับเก็บส่ิงของหรือเงินทอง หรือ                     
ท่ีส าหรับเก็บทรัพย์สินของหลวง อีกความหมายหน่ึงคือ สัตว์ท่ี เอาเชือก                       
ใส่กระบอกแล้วผูกติดกับหลัง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า                
เรือนท่ีเก็บของ เท่านั้น 

 
 จ ารูญ 
  จ ารูญ   นั้นความก็เหมือนกบัจ าหรัด (คสัเวล, หนา้ ๘๑๒) 

จ ารุณ   Vide จ าหรัด (สัพะฯ, หนา้ ๘๐) 
จ ารูน คืออาการท่ีรุ่งเรือง, ฤๅแสงสวา่ง, เหมือนอยา่งสวา่งดว้ย

แสงแกว้, ฤๅแสงโคม เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๙) 
จ ารูญ, จรูญ  ข.ผ. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๑ ) 
จ ารูญ, จรูญ  ข.ผ. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
จ  ารูญ วา่หมายถึงรุ่งเรือง หรือแสงสวา่ง เช่นแสงจากโคม หรือสวา่งดว้ยแสงแกว้ 
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า  โดยลด
ความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่ารุ่งเรืองเท่านั้น ไม่ไดห้มายถึงแสงสว่างแต่
อยา่งใด 

 
ต าบล 

ต าบน นั้นคือบา้น เหมือนค าพูดวา่ต าบนนั้นบา้นนั้น (คสัเวล, 
หนา้ ๓๗๑) 

ต าบล   Place. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๗) 
ต าบล   คือท่ีนั้น เหมือนอยา่งเขาถามกนัวา่, ต าบลบา้นอยูท่ี่ไหน.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
ต าบล   ข. ท่ี. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ต าบล   ข. ท่ี. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
 



๑๔๗ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ต าบล หรือ ต าบน วา่หมายถึง บา้น บา้นในท่ีน้ีคือชุมชนหรือหมู่บา้น และหมายถึง 
ท่ี ซ่ึงในท่ีน้ีหมายถึงสถานท่ีใดๆก็ตาม ไม่ไดจ้  าเพาะปริบทการใช ้ แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือ
เพียงความหมายวา่ ท่ี เท่านั้น ไม่ไดห้มายถึงบา้นแต่อยา่งใด 

 
ถวาย 

ถวาย   นั้นคือให ้เป็นค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๘๕) 
ถวาย   To offer. (สัพะฯ, หนา้ ๘๐๓) 
ถวาย บูชา, ให้, พระราชทาน, คือการให้แก่คนมีศีล, ฤาให้แก่

คนมีบุญนั้น, เช่น ของถวายพระสงฆ ์เปนตน้. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๗๒) 

ถวาย   ข. ดูท่ีตงัวาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๐) 
ตงัวาย  ถวาย  ข.ผ. ให ้(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๘) 
ถวาย   ข. ดูท่ีตงัวาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๙) 
ตงัวาย, ถวาย  ข.ผ. ให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ถวาย ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ให้ ส่วนความหมายท่ีสอง คือ บูชา 
หรือ การมอบของแก่ผู ้มี ศีล แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า ให ้                     
ซ่ึงเป็นความหมายโดยทัว่ไป ไม่ไดมี้ความหมายวา่ บูชา เช่นในสมยัท่ีหน่ึง 

  
 ประทบั 

ปะทบั นั้ นคือยบัย ั้ งอยู่  เรียกว่าปะทับอยู่  เหมือนค าพูดว่า                
วานน้ีเสดจป์ะทบัอยูไ่หน (คสัเวล, หนา้ ๔๙๘) 

ประทบั นั้ น คือย ับย ั้ งอาไศรยอยู่ เรียกว่าประทับอยู่  เปนค า                          
กระษัตร อน่ึงคือตีตรา เรียกว่าประทับตรา (คัสเวล,      
หนา้ ๕๔๗) 

กะทบั   Vide ประทบั (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๙) 
ปทบั   Station ; to stay in a place. (สัพะฯ, หนา้ ๕๒๒) 



๑๔๘ 

 

ประทบั   To stop, to encamp. (สัพะฯ, หนา้ ๖๒๕) 
ปะทบั คือแอบเขา้, เช่นเรือพระท่ีนัง่เจา้, จอดแอบเขา้วา่ปะทบั, 

อยา่งหน่ึงเขาตีตราลงท่ีใบหนงัสือ, ก็วา่ ปะทบัตราลง. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๘๖) 

ประทบั คือแอบเขา้เหมือนเรือพระท่ีนัง่เจา้จอดเขา้, วา่ประทบั
เขา้. อยา่งหน่ึงเขาตีตราลงท่ีใบหนงัสือ ก็วา่ ประทบัตรา. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๑๒) 

ประทบั ข. หยดุ.  ท.(ประทบัตรา กดตรา ตีตรา) (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 
๒๙๗)   

ปะทบั, ประทบั ข. จอด, หยดุหยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๘๒) 
ปะทบั, ประทบั  ข. จอด, หยดุอยู.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๐๖) 
ประทบั   ข. หยดุ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ปะทบั หรือ ประทบั ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ ยบัย ั้งอยู,่ หยุดอาศยัอยู ่
ความหมายท่ีสองคือ แอบเขา้, จอดแอบเขา้ ส่วนความหมายท่ีสามคือ การตีตรา
หรือประทบัตรา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบ
เขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า จอด และ หยุดอยู่ เท่านั้น ซ่ึง
เป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับความหมายท่ีหน่ึงและสองในพจนานุกรม                    
สมยัท่ี ๑ 

 
 มาศ 

มาด ทอง  นั้นคือเป็นช่ือแห่งของอยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ 
๕๙๙) 

มาศ   Gold, month. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๑) 
มาศ   Sulphur. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๑) 
มาศ ดินทอง, คือก ามะถนั, ก ามะถนัมีสองอย่าง, แดงอย่าง-

หน่ึง เหลืองอย่างหน่ึง, เขาประสมดินประสิวท าดิน                
ยงิปืนบา้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๑๘) 

มาศ   ข. ทอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๖) 
มาศ   ข. ทอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๐๐) 



๑๔๙ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                      
ค  าว่า มาศ ไว ้๒ ความหมายคือ ทอง และ ก ามะถัน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียง
ความหมายวา่ ทอง เท่านั้น  

 
 ลุ 

ลุ นั้นคือส าเร็จ  เรียกวา่ลุ  เหมือนค าพูดวา่  การท่ีเราท านั้น
ลุส าเรทธ์ิเสร็จแลว้  อน่ึงวา่ลุถึงท่ีตนปรารถนาจะไปนั้น
ก็วา่ (คสัเวล, หนา้ ๖๖๐) 

ลุ   To attain, to obtain, to gain. (สัพะฯ, หนา้ ๔๑๗) 
ลุ ถึง, คือถึงท่ีสุด, คนไปตามทางใกลฤ้ๅไกล ภากเพียนเดิน

ไปถึงท่ีหวงันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๒) 
ลุ   ข. ถึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๖) 
ลุ   ข. ถึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า              
ลุ วา่หมายถึง ส าเร็จ ถึง ถึงเป้าหมาย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่ ถึง เท่านั้น 
ไม่มีความหมายวา่ส าเร็จแต่อยา่งใด 

 
 สนบั 

สนบั นั้นคือส่ิงท่ีหุม้ปิดก าบงั  เหมือนกบัส่ิงท่ีบงัเกีดอยูเ่หนือ
หลงันั้นในหนองน ้าเปนตน้นั้นก็เรยกีวา่สนบั อน่ึงคือส่ิง
ท่ีผกูตีนส าหรับแตะกระตร้อหวายแห่งคนเตะกระตร้อ
นั้นก็เรียกวา่สะนบัตะกร้อ (คสัเวล, หนา้ ๙๔๗) 

สนบั   A tight coat. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๙) 
สนบั   คือใบลานเฃาซ้อนเขา้เกา้ใบสิบใบส าหรับรองใบลาน 

จานหนงัสือนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๑) 
สนะ, สนบั  ข. เส้ือ, เคร่ืองสอด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
สนะ, สนบั  ข. เส้ือ, เคร่ืองสอดสรวม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 



๑๕๐ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สนับ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ส่ิงท่ีหุ้มบิดก าบงั ความหมายท่ีสอง                  
คือ เส้ือหรือเคร่ืองสวมท่ีพอดีหรือแนบสนิท ความหมายท่ีสามคือ ใบลานท่ี            
ใช้ซ้อนกันส าหรับรองใบลานท่ีจะจารหนังสือ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมาย
วา่ เส้ือ, เคร่ืองสอดสวม เท่านั้น 

 
 สมเด็จ 

สมเด็จ นั้นคือเปนค าเรียกซ่ึงกระษตัร  เหมือนค าเรียกวา่สมเดจ์
บุรมกระษตัรเปนค าฝ่ายกระษตัร. (คสัเวล, หนา้ ๙๕๓) 

 สมเด็จ   Excellent, eminent. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๗) 
สมเด็จ คือสมมุติเปนค าสูงทรง, ตามโลกยโ์วหาร, สยามภาษาวา่

ประเสริฐนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓๖) 
  สมเด็จ   ข. เจา้ฟ้า, ท่ีสุด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๕) 

สมเด็จ ข. เจา้ฟ้า, ยศสูงท่ีสุด. ท. ใชใ้นยศท่านผูท้รงคุณอยา่งสูง 
(สมเด็จพระเจา้แผ่นดิน, สมเด็จเจา้ฟ้า, สมเด็จพระนาง
เจ้า, กรมสมเด็จ, สมเด็จเจ้าพระยา, สมเด็จพระราชา
คณะ). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
สมเด็จ ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ กษตัริย ์ความหมายท่ีสองคือ ท่ีสุด   
ส่วนความหมายท่ีสาม คือ โดดเด่น หรือ ประสบความส าเร็จ แต่พจนานุกรมสมยั        
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียง
ความหมายวา่ เจา้ฟ้า (หรือกษตัริย)์ และ ท่ีสุด หรือยศท่ีสุด ซ่ึงตรงกบัความหมาย     
ท่ีหน่ึงและความหมายท่ีสองในสมยัแรก โดยไม่ปรากฏความหมายท่ีสาม 

 
 สลบั 

สลบั นั้นคือซอ้นกนัคัน่กนั  เรียกวา่สลบักนั (คสัเวล, หนา้ 
๒๙๗) 

สลบั   Placed upon, multiple. (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๗) 



๑๕๑ 

 

สลบั คือซบัซอ้น, เช่นเขาจดัแจงท าเคร่ืองสพ, ท าดอกไม้
ประดบัเปนศรีต่างๆซอ้นกนัทีละศรีๆนั้น. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๗๐๗) 

สลบั   ข. ขั้น. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๙) 
สลบั   ข. ชั้น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สลบั ไวว้า่ซ้อน ซับซ้อน คือคัน่กนั เป็นลกัษณะหรืออาการท่ีน าของวางซ้อนกนั
คั่นกัน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า       
โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่ ขั้น, ชั้น เท่านั้น  ซ่ึงเป็นความหมาย
ท่ีบอกถึงลกัษณะท่ีซ้อนกนัเป็นขั้นเป็นชั้นเท่านั้น ไม่ไดมี้ความหมายครอบคลุม     
ถึงอาการท่ีท าส่ิงใดใหซ้อ้นกนัเป็นชั้นดงัในสมยัท่ี ๑ 

 
 สวย 

สวย นั้นความพูดกนัวา่เหมือนค าพูดวา่คนนั้นแต่งตวัสวยนกั  
อน่ึงคือไม่เปียก เหมือนค าพูดวา่ เฃา้น้ีหุงสวยนกัเรากิน
ไม่ได ้(คสัเวล, หนา้ ๓๓๑) 

สรวย   ข. งาม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๘) 
สรวย   ข. งาม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สวย ไว ้๒ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงหมายถึงลกัษณะงาม เช่นแต่งตวัสวย 
และความหมายท่ีสองหมายถึงลักษณะท่ีไม่เปียก เช่นข้าวสวย หุงข้าวได้สวย                  
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า  โดยลด
ความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า งาม เท่านั้น ไม่ได้มีความหมายก่ียวกับ
ลกัษณะไม่เปียกหรือการ หุงขา้วแต่อยา่งใด 

 
 ส าอาง 

ส าอาง นั้นคือตกแต่งกายให้สะอาดนั้น  ก็เรียกว่าแต่งกายให้
ส าอาง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๖) 

ส าอาง   Clean, well dressed, neat. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๒) 



๑๕๒ 

 

ส าอาง คือความสอาจสะอา้น, เช่น คนไม่สกกระปรก, เปนคน
อุษ่าห์อาบน ้าช าระกาย เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๖๙๗) 

ส าอาง   ข. แต่งตวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
ส าอาง   ข. แต่งตวั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ส าอาง ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง การแต่งกายสะอาดสะอา้น การ
แต่งกายท่ีดูดี ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง ความสะอาด แต่พจนานุกรมสมยั              
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียง
ความหมายวา่ แต่งตวั 

 
 สิงคลี 

สิงคลี   นั้นคือเปนช่ือแห่งลมอยา่งหน่ึงท่ีกระท ายงัชีวติร์แห่งคน 
ใหต้ามนั้น เรียกวา่ลมกาละสิงคลี (คสัเวล, หนา้ ๙๕๑) 

สิงคลี   คือการท่ีคนวิง่วุน่วายอ้ืออึงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๑๖) 
สิงคลี ข. วุน่วาย อ้ืออึง แซก แซง (กาลสิงคลี กาลแทรก สิงคลี 

ข.ไปจากท่ีอยู ่ไปแอบแซกอยู ่คลี ไป เดิน กล้ิง หมุน 
วนรอบ). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๔) 

สิงคลี ข. วุน่วาย อ้ืออึง แซก แซง (กาลสิงคลี กาลแทรก สิงคลี 
ข.ไปจากท่ีอยู ่ไปแอบแซกอยู ่คลี ไป เดิน กล้ิง หมุน 
วนรอบ). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                     
ค  าว่า สิงคลี ไว ้๒ ความหมาย ควายหมายแรกระบุว่าเป็นช่ือลมชนิดหน่ึง ส่วน
ความหมายท่ีสองหมายถึงลกัษณะท่ีคนวิ่งกนัวุ่นวายอ้ืออึง แต่พจนานุกรมสมยั               
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียง
ความหมายว่า วุ่นวาย อ้ืออึง แทรกแซง ซ่ึงเป็นความหมายในลักษณะเดียวกับ
ความหมายท่ีสองในสมยัท่ีหน่ึง โดยไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวกบัลมชนิดใดทั้งส้ิน                  

 
 
 



๑๕๓ 

 

 แสยง สยอน 
แสยงสยอง นั้ นความเหมือนสยองแล้วเหมือนกัน (คัสเวล, หน้า 

๙๔๘) 
แสยง To stand erect (speaking of the hair of the head and 

body) (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๒) 
สยอน คือคนสยอนใจ, เช่นคนเหนคนท่ีเขาเอาไปจะฆ่า เม่ือเขา

เง้ือดาบข้ึนจะตดัหวันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๕) 
แสยง คือขนชนัข้ึนเช่นแปรงหมู, คือขนเส้นใหญ่ๆท่ีฅอหมูเม่ือ

มนัจะสู้กนั, มนัชูชนัข้ึน, วา่แสยง. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๕) 
แสยง, สยอน                     ข. กลวั, เกรง, คร้าม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 
แสยง, แลสยอน  ข. กลวั, เกรง, คร้าม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่าแสยง, สยอน ไว ้๒ ความหมาย ควายหมายแรกคือ สยอง ส่วนความหมาย                 
ท่ีสองหมายถึงลักษณะขนหรือผมท่ีตั้ งชันข้ึน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมาย
ว่า กลวั  เกรง  คร้าม ซ่ึงเป็นความหมายในลกัษณะเดียวกับความหมายแรกใน       
สมยัท่ีหน่ึง โดยไม่ไดมี้ความหมายเก่ียวกบัอาการท่ีขนตั้งชนัแต่อยา่งใด 

 
 เหิน 

เหิร นั้นความวา่สูงข้ึน  เหมือนค าพูดวา่คนนั้นเหาะเหินข้ึน
ไปบนอากาศ (คสัเวล, หนา้ ๗๒๗) 

เหิน   To go, to be carried by, to travel. (สัพะฯ, หนา้ ๑๖๗) 
เหิน คือเหินหาว, เช่นนกบินตรงข้ึนไปในอากาศ สูงตรงข้ึน

ไปนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๖๙) 
เหิร   ข. ลอย, บิน, เหาะ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔๕) 
เหิร   ข. ลอย, บิน, เหาะ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เหิร หรือ เหิน ไว ้๒ ความหมาย ควายหมายแรกคือ สูงข้ึน หรืออาการเหาะเหิน 
หรือ เหินหาวอย่างนก ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึงการไป การเดินทาง แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า  โดยลด



๑๕๔ 

 

ความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่ ลอย บิน เหาะ โดยตรง ไม่ไดมี้ความหมาย
กวา้งๆวา่เป็นการเดินทางอยา่งในสมยัแรก 

 
 ข. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ งสามสมัย โดยมีการเปลี่ยนความหมายแบบแคบเข้า                     
ในสมัยที ่๒ เพยีงคร้ังเดียว แล้วคงความหมายเดิมต่อไปในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๗ ค า ไดแ้ก่ 
 ขจร 

ขะจอร   นั้นคือเปนค าลือมาแลอึงมา เหมือนกบัการมะโหระสภ 
เปนตน้นั้น (คสัเวล, หนา้ ๓๗) 

ขจร   To be dispersed in the air, to be scatterd in the air, to be  
dissipated. (สัพะฯ, หนา้ ๒๖๕) 

ขะจอร คือข่าวท่ีเขาเล่าฦๅกนัฟุ้งเฟ่ืองตลอดไป. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๓) 

คะจร คือข่าวแลเรืองความส่ิงใดๆ, ท่ีเขาพูดจาเล่าฦๅต่อๆไป
นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๒) 

ก าจร, ขจร  ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 
ขะจร  ขจร  ข. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓)   
ขจร   ข. ฟุ้งไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖) 
ก าจร, ขจร  ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 
ขะจร, ขจร  ข. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
ขจร   ข. ฟุ้งไป. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
ขจร   [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขจร วา่ ฟุ้งไป แผลงเป็น ก าจร  

ก็ได ้; ป. ขจร วา่ ผูไ้ปในอากาศ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๑๗๖) 

ขจร   [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขฺจร วา่ ฟุ้งไป แผลงเป็นก าจร  
ก็ได ้; ส. ข วา่ อากาศ + จร วา่ไป). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๑๒๕) 

ขจร ๑    [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป, (ข. ขฺจร วา่ ฟุ้งไป แผลงเป็น ก าจร 
    ก็ได ้; ป., ส., ข. = อากาศ + จร  = ไป). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๖๐) 
 



๑๕๕ 

 

ขจร ๑   [ขะจอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขฺจร วา่ ฟุ้งไป แผลงเป็นก าจร  
ก็ได ้; ป., ส. ข วา่ อากาศ + จร วา่ไป). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขจร ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ลกัษณะท่ีฟุ้งออกไป ความหมาย        
สองหมายถึงเร่ืองเล่าลือ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒  มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า ฟุ้งไป และยงัคง
ความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
ทราบ 

ซาบ นั้นคือซึมทัว่ไป อน่ึงคือรู้ เหมือนค าพูดวา่น ้ามนัซาบไป 
แลความนั้นขา้ซาบแลว้ (คสัเวล, หนา้ ๓๒๒) 

ทราบ   นั้นความก็เหมือนกบัซาบ (คสัเวล, หนา้ ๓๒๒) 
ทราบ ความเล่าน้ีไปดูเอาท่ีอักษร ซ นั้ นเถีด (คัสเวล, หน้า 

๘๕๐) 
ซาบ รู้, แจง้, คือเปนช่ืออาการท่ีเปียกซ่านไปนั้น, เหมือนอยา่ง

ผา้ฤๅกระดาดเปียกน ้า เปนตน้. อน่ึงคือรู้นั้นดว้ย.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๙๖) 

ทราบ ซึม, รู้, คือความรู้ทัว่ต่างๆ, ฤๅการท่ีซึมอาบไปไม่คา้งอยู่
ไดน้ั้น, เช่นน ้าเทลงบนทราย. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๔) 

ทราบ, เทรียบ  ข. รู้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๙) 
ทราบ, เทรียบ  ข. รู้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖๔) 
ทราบ [ซาบ] ก. รู้ (ใชใ้นความสุภาพ) เช่น ทราบข่าว ไดรั้บ

ทราบแลว้ เรียนมาเพื่อทราบ. (ข. ชฺราบ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ซาบ หรือ ทราบไว้ ๒ ความหมาย ความหมายแรก หมายถึง ซึม เช่นน ้ าซึม 
ความหมายท่ีสองหมายถึง รู้ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือ เพียงความหมายว่า รู้                   
และยงัคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 



๑๕๖ 

 

ผกา 
  พะกา   นั้นคือวา่เกสร ตามบาฬี (คสัเวล, หนา้ ๘๗๙) 

พกา   Flower, flowers, the pollen of flowers (camboge word) 
   (สัพะฯ, หนา้ ๕๓๖) 
ผะกา กลีบ, เปนสับท,์ บนัดาดอกไมมี้ส่ิงท่ีเบนใบบางๆ อยูท่ี่

ริมเกสรนั้นเรียกวา่กลีบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๓๒) 
พะกา แปลวา่กลีบ, ของท่ีเปนอนัเล็ก, อยูท่ี่คอกไมน้ั้น เรียกวา่

กลีบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๑) 
ผะกา   ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๗) 
ผกา, ผะกา  ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙) 
ผะกา   ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๔) 
ผกา, ผะกา  ข. ดอกไม.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๕) 
ผกา   น. ดอกไม.้ (ข.ผฺกา). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๖) 
ผกา   น. ดอกไม.้ (ข. ผฺกา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๑) 
ผกา น. ดอกไม.้ (ข. ผฺกา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๔) 
ผกา   น. ดอกไม.้ (ข. ผฺกา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ผกา ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง เกสร ความหมายท่ีสองหมายถึง
ดอกไม้ ความหมายท่ีสามหมายถึง กลีบดอกไม ้แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมาย
วา่ ดอกไม ้และยงัคงความหมายน้ีไวใ้นพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 

 พนม 
พะนม นั้ นคือราวป่าก็ว่า  จอมดอกไม้ก็ว่า  ประนมมือก็ว่า 

เหมือนค าพูดว่า พะนมวนั แลพนมดอกไม ้แลพนมมือ
ไหว ้(คสัเวล, หนา้ ๘๘๐) 

พนม   Hill, mountain. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๓) 
พนม   To join. - พนมมือไห้ว To join the hands for saluting.  

(สัพะฯ, หนา้ ๕๔๒) 



๑๕๗ 

 

พะนม แปลว่าป่าๆมีมากนัก, เพราะอาเทศอกัษร ท าตามค าภีร์
มูลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๒) 

พนม   ข. พูเขา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๕๒) 
พนม   ข. ภูเขา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๖๓) 
พนม   น. ภูเขา (ข.) ; พุม่, กระพุม่มือ. (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๖๓๕) 
   พนม   น. ภูเขา. (ข.) ; ลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นพุม่ยอดแหลมอยา่ง 

ดอกบวัตูม. ก. ท าให้มีรูปเช่นนั้น เช่น พนมมือ. (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๕๖๔) 

   พนม    น. ภูเขา. (ข.) ; ลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นพุม่ยอดแหลมอยา่ง 
      ดอกบวัตูม.ก. ท าใหมี้รูปอยา่งดอกบวัตูม เช่น พนมมือ.  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๕๕) 

พนม น. ภูเขา. (ข.) ; ลกัษณะของส่ิงท่ีเป็นพุ่มยอดแหลมอยา่ง
ดอกบวัตูม. ก. ท าให้มีรูปอยา่งดอกบวัตูม เช่น พนมมือ. 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๐๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่า พนม ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ป่า ความหมายท่ีสอง
หมายถึงลักษณะท่ีเป็นทรงพุ่มข้ึนมา เช่น พนมมือ พนมดอกไม้ ความหมาย                        
ท่ีสามหมายถึง ภูเขา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒  มีการเปล่ียนแปลงความหมาย               
แบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า ภูเขา และยงัคง
ความหมายน้ีไวใ้นพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 เพญ็ 

เพญ   Full, perfect. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๙) 
เพง็, เพญ็  ข. เตม็. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๔๕) 
เพง็, เพญ็  ข. เตม็. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕๖) 
เพญ็   ว. เตม็. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๖๗) 
เพญ็   ว. เตม็. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๐๐) 

   เพญ็    ว. เตม็. (ข. เพญ). (ราชฯ ๒๕๔๒)  
เพญ็   ว. เตม็. (ข. เพญ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๔๕) 



๑๕๘ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

เพ็ญไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง เต็ม ความหมายท่ีสองหมายถึง 
สมบูรณ์ หรือ สมบูรณ์แบบ (perfect) แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า เต็ม และ
ยงัคงความหมายน้ีไวใ้นพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 รุย 

รุย   (รุยโรม) A kind of small fly. (สัพะฯ, หนา้ ๖๗๙) 
รุยโรม   ข. แมลงวนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๒๖) 
รุยโรม   ข. แมลงวนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๒๓) 
รุย   น. แมลงวนั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๗๘) 
รุย   น. แมลงวนั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๙๙) 

   รุย   น. แมลงวนั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๖๑) 
รุย   น. แมลงวนั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๐๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่า รุย ว่าหมายถึง แมลงตัวเล็กๆชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า  คือระบุชัดเจนว่าหมายถึง แมลงวัน                        

และยงัคงความหมายน้ีไวใ้นพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 

 ลออ 
ลออ   Beautiful. (สัพะฯ, หนา้ ๓๘๕) 
ลออ   คือสอาจหมดจดผอ่งใส, เช่นคนรูปสรวยสอาจงาม 

ไม่มวัหมองวา่ รูปละออ. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๙) 
ลออ   ข. งาม, สวย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๔) 
ลออ   ข. งาม, สวย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๐) 
ลออ   ว. งาม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๙๒) 
ลออ   ว. งาม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๑๓) 

   ลออ   [ละ -] ว. งาม เช่น นวลลออ เอ่ียมลออ. (ข.). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๙๙๖) 
 



๑๕๙ 

 

ลออ   [ละ -] ว. งาม เช่น นวลลออ เอ่ียมลออ. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๔๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

ลออ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง สวย ความหมายท่ีสองหมายถึง 
สะอาดหมดจด แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒  มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                
แคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือ เพียงความหมายว่า งาม,สวย ซ่ึงเป็น
ความหมายนัยเดียวกัน  และยงัคงความหมายว่า งาม น้ีไวใ้นพจนานุกรมสมัย                    
ท่ี ๓ 

 
 ๑.๑.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบกว้างออกที่ เกิดขึ้นในสมัยที่  ๒                

ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมยัท่ี ๒ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมีการเปล่ียนความหมายในสมยัท่ี ๒ 
เพียงคร้ังเดียว แลว้คงความหมายเดิมต่อไปในสมยัท่ี ๓ พบทั้งหมด ๔๘ ค า ดงัน้ี 

ก. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๒ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบกว้างออกในสมัยที ่๒  พบทั้งหมด ๔๕ ค า ไดแ้ก่ 
 กะแอ 
  แอ   Stutterer. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๘) 

กาแอ เด็กอ่อนๆ เรียกลูกกาแอ, ลูกงัว, ลูกควาย, ลูกแพะ,               
ลูกแกะ, เล็กๆ ภอวิ่งได้ เปนต้น จนสองขวบสามขวบ
นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓) 

กะแอ ลูกควายเล็กๆ หฤๅทารกท่ีพึ่งคลอดใหม่ๆนั้น. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๘) 

กะแอ ข. อ่อน, เล็ก, (ใช ้ช่นค าวา่ลูกกะแอ แต่ใชใ้นลูกววั 
ลูกควายโดยมาก) (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๐๑) 

กะแอ   ข. อ่อน, เล็ก, (ใช ้เช่นค าวา่ลูกกะแอ แต่ใชใ้นลูกววั 
ลูกควายโดยมาก.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าวา่แอ 
กาแอ หรือ กะแอ วา่หมายถึง เด็ก หรือลูกสัตวเ์ล็กๆท่ีเพิ่งคลอดหรืออยูใ่นช่วงวยัท่ี
พอวิ่งได้ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก 



๑๖๐ 

 

โดยมีความหมายว่า อ่อน หรือ เล็ก แมจ้ะระบุว่าใช้ในลูกววัลูกควายโดยมาก แต่
ความเฉพาะเจาะจงของรายละเอียดนอ้ยกวา่ความหมายในสมยัแรก 

 
 กรุง 

กรุง   นั้นคือเปนช่ือแห่งเมือง (คสัเวล, หนา้ ๑๖๖) 
กรุง   Capital town of the kingdom. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๔) 
กรุง เมืองหลวง, หฤๅเมืองใหญ่, มีก าแพง. (อกัขราฯ, หนา้ 

๕๕) 
กรุง   ข. เมือง เป็นใหญ่ แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กรุง วา่หมายถึง เมืองหลวง หรือเมืองใหญ่ (ท่ีมีก าแพง) แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒    
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยความหมายท่ีหมายถึงเมือง                
ยงัคงอยู่ โดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นเมืองหลวง เมืองใหญ่ แต่เป็นเพียง 
“เมือง” ในความหมายกวา้งๆ และไดนิ้ยามความหมายเพิ่มอีก ๒ ความหมาย คือ 
เป็นใหญ่ และ แผน่ดิน 

 
 กนก 

กะหนก Sculpture or paintings for the decoration of houses, 
temples and palaces. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๙) 

ขนก Ornaments of painting or sculpture. (สัพะฯ, หนา้ 
๒๗๘) 

กระหนก เปนช่ือลายเขียนอย่างหน่ึง เขามักเขียนเปนลายรดน ้ า              
ปิดทองไวท่ี้ตูบ้า้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐) 

ขนก, กนก  ข. ลาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๔) 
ขนก, กนก  ข. ลาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
กะหนก ขนก หรือกระหนก ว่าหมายถึง ประติมากรรมหรือลวดลายท่ีวาดตกแต่ง
วดั วงั ตู้ต่างๆ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                
กวา้งออก โดยยงัคงความหมายวา่ลาย แต่ไม่เฉพาะเจาะจงวา่จะเป็นลวดลายท่ีเขียน
ประดบัวดัหรือวงัเท่านั้น แต่เป็นเพียง “ลาย” ในความหมายของลวดลายทัว่ไป 



๑๖๑ 

 

ก าแหง 
ก าแหง   นั้นคือกลา้หารเหา้หารเห้ียมหาร (คสัเวล, หนา้ ๓๔) 
ก าแหง   Bold, daring, robust. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๑) 
ก าแหง   วา่แขงแรง, กลา้หาร (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔) 
ค าแหง,  แขง็,  ก าแห็ง ข.ผ. ดูท่ีก าแหง. (ร.ศ. ๑๑๐,หนา้ ๗๙) 
(ก าแหง, ค าแหง, แขง   ท.ผ. แขง็แรง, เก่ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ค าแหง, ก าแหง, แขง็ ข.ผ. ดูท่ีก าแหง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 
(ก าแหง, แขง  ป. แขง็แรง, เก่งกาจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า               
ก าแหง ไว้ ๒ความหมาย ความหมายแรกคือ แข็งแรง ความหมายท่ีสองคือ                  
ห้าวหาญ กลา้หาญ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จากค าตั้ง ค  าแหง, แข็ง, ก าแหง ระบุ
ใหดู้ความหมายจากค าวา่ ก าแหง ซ่ึงพบวา่มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้ง
ออก คือนอกจากจะมีความหมายว่า แข็งแรง กล้าหาญ แล้ว ยงัหมายถึง เก่งกาจ          
อีกดว้ย 

 
แกร, แกล 

แกร   นั้นคือเปนเคร่ืองเป่าอยา่งหน่ึง แตรก็วา่๑  อน่ึงคือ 
น่าต่าง เรียกวา่พระแกร เปนค ากระษตัร (คสัเวล,  
หนา้ ๑๖๐) 

แกล   นั้นคือหนา้ต่าง เปนค ากระษตัร แกรก็วา่ (คสัเวล, ๑๗๙) 
แกล   Window of the palace. (สัพะฯ, หนา้ ๓๓๕) 
แกร   Window of palace. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๗) 
แกล ส่ิงท่ีช่องน่าต่างพระมะหาปราสาท, หฤๅท่ีพระมะหา

มนเทียร, วา่พระแกล เปนค าสูง. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๐) 
แกล, แกร  ข. น่าต่าง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๙) 
แกล, แกร  ข. น่าต่าง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑) 

                                           
๑ ค าวา่ “แกล” ในความหมายวา่เคร่ืองเป่าน้ี แทจ้ริงแลว้เป็นความหมายของค าวา่ “แตร” ซ่ึงเป็นค าไทย แต่ปรากฏอยู่

ร่วมกบัค าว่า “แกร” เน่ืองจากความเขา้ใจผิดของผูจ้ดัท าพจนานุกรมชาวต่างชาติ  จึงไม่น ามาวิเคราะห์ในการเปล่ียนแปลง
ความหมายของค าวา่  “แกล” ในท่ีน้ี 



๑๖๒ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
แกร หรือ แกล โดยระบุวา่เป็นหน้าต่างของปราสาทราชมณเฑียร แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงมีความหมาย                  
วา่ หนา้ต่าง แต่ไม่เฉพาะเจาะจงวา่จะตอ้งเป็นหนา้ต่างของวงั เป็นเพียง “หนา้ต่าง” 
ในความหมายทัว่ไป 

 
ขนด 

ขนด นั้นคือก าหางแลวงหางแห่งสัตเรียกวา่ขนดหาง เหมือน
ค าพูดว่างูนั้ นรัดซ่ึงเน้ือด้วยขนดหางฃองมัน (คัสเวล, 
หนา้ ๕๙) 

ขนด   Spiral tail. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๙) 
ขนด   คือท่ีโคนหางสัตวทั้งปวง, เหมือนอยา่งขนดหางงู  

เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
ขด คือส่ิงของใดๆท่ีโคง้เขา้เปนวงกลมๆ. (อกัขราฯ, หนา้ 

๘๐) 
ขนด, ขด  ท.ผ. ขด, ลอ้ม, รอบ, หาง, (ขนด, ข. หางงู, พบัไปมา.)  

(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
ขนด, ขด ท.ผ. ขด, ลอ้ม, รอบ, หาง, (ขนด, ข. หางงู, พบัไปมา.) 

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 

ค  าวา่ ขนด หรือ ขด ไวว้า่หมายถึง วงหางของสัตว ์หรือส่ิงของใดๆท่ีอยูใ่นลกัษณะ
ท่ีโคง้เขา้เป็นวงกลมๆ (คล้ายกบัวงหางสัตวน์ั้น) แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายวา่ ขด, ลอ้ม, รอบ, หาง  

 
 ขนม 

ขนม นั้นคือส่ิงท่ีท าดว้ยแป้งก็ดี ท าให้หวานก็ดี มิไดห้วานก็ดี 
ก็เรียกวา่ขนม (คสัเวล, หนา้ ๖๐) 

ขนม   Cakes. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
ขนม คือเปนช่ือแห่งของหวานทั้ งปวงต่างๆ, ท่ีไม่หวานก็               

มีบา้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔) 



๑๖๓ 

 

ขนม, นม  ข. ของหวาน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขนม, นม  ข. ของหวาน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขนม ว่าหมายถึง ของหวาน จะมีรสหวานหรือไม่หวานก็ได ้และในพจนานุกรม
ของเจ คัสเวลฯ ยงัระบุว่าท าด้วยแป้งอีกด้วย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงความหมายว่าของหวาน แต่
ไม่ไดร้ะบุวตัถุดิบ วิธีการท า หรือรสชาติ แต่เป็นเพียง “ของหวาน” ในความหมาย
กวา้งๆทัว่ไป 

 
 ขนาด 

ขนาด นั้นคือแบบแลอยา่งแลส่วน เรียกวา่ขนาด (คสัเวล, หนา้ 
๖๕) 

กหนาด   Fixed measurement, manner. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๗) 
ขนาด Mode, model, role, something determinate, form. 

(สัพะฯ, หนา้ ๒๗๖) 
ขนาด คือการเปนท่ีก าหนฎไวว้า่, เท่านั้น, เท่าน้ี, ฤๅอยา่งนั้น, 

อยา่งน้ี. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
ขนาด   ข. แบบ, หยา่ง, ตวง, วดั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
ขนาด   ข. แบบหยา่ง, ตวง, วดั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 
 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                      
ค  าว่าขนาด ว่า แบบ รูปแบบ อย่าง หรือส่วน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงความหมายว่า แบบ และ อย่าง 
เอาไว ้และไดเ้พิ่มความหมายอีกสองความหมายคือ ตวง และ วดั 

 
 ขนาบ 

ขนาบ นั้นคือเอาไม้แลส่ิงอ่ืนๆ ผูกรัดทั้ งสองข้างนั้ นเรียกว่า
ขนาบ เหมือนค าพูดว่า เอาไม้ผูกขนาบทั้ งสองข้าง 
(คสัเวล, หนา้ ๖๐) 



๑๖๔ 

 

ขนาบ To sthrenghten by fastening both sides. (สัพะฯ, หน้ า 
๒๗๕) 

ขนาบ การท าเหมือนพื้นเรือนไม่เสมอ, แลว้เอาไมผู้กกดลงให้
เสมอกนั, อน่ึงทบัฆ่าศึกอยูส่องขา้ง, ทบัเราอยู่กลาง, ว่า
ทบัขนาบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔) 

ขนาบ ขเนียบ ข.ประกับ, ทับ, ดาม, ไทว่าตี, รดม, ส าทับ, ข้าง (ร.ศ. 
๑๑๐, หนา้ ๖๗) 

ขนาบ, ขเนียบ ข. ประกบั, ทบั, ดาม, ไทยว่าตี, รดม, ส าทบั, ขา้ง. (ร.ศ. 
๑๒๐, หนา้ ๔๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขนาบ ว่าหมายถึงลกัษณะท่ีส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดนประกบจากส่ิงอ่ืนทั้งสองดา้น เช่น 
ทพัขนาบ หมายถึงโดนกองทพัอ่ืนประกบทั้งสองดา้น เอาไมผู้กขนาบ คือ เอาไม้
ผูกประกบทั้ งสองด้าน เป็นต้น แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงความหมายท่ีเก่ียวกับการประกบเอาไว ้                    
แต่นิยามความหมายในปริบทท่ีหลากหลายมากข้ึน คือหมายถึง ประกบั, ทบั, ดาม, 
ไทยวา่ตี, รดม, ส าทบั, ขา้ง 

 
ขบวน กะบวน 
 กบวน   Manner, order, custom ; coquetry. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 

ขบวน, กะบวน  ข.ผ. แบบ, อยา่ง, ต ารา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔) 
ขบวน, กะบวน  ข.ผ. แบบ, อยา่ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ               
ค  าว่า ขบวน หรือ กบวน ว่า แบบ รูปแบบ ขนบ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงความหมายท่ีเก่ียวกบัรูปแบบ
เอาไว ้คือ แบบ , อยา่ง และเพิ่มความหมายใหม่หน่ึงความหมาย คือ ต ารา 
 

ขมวด 
ขมวด   To gather together. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๓) 
ขมวด คือผกูยอดหญา้หฤๅเขา้กลา้เปนตน้, คือผกูกระบิด 

เขา้ไวเ้ปนหมวดนั้นเอง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 



๑๖๕ 

 

ขมวด  ขมวจ  ข. ผกู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๖) 
ขมวด, ขมาด  ข. ผกู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขมวด ว่าผูกกระบิดเข้าไวด้้วยกัน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายกวา้งๆวา่ ผูก โดยไม่ไดร้ะบุลกัษณะ
ของการผกูวา่ตอ้งผกูอยา่งไร 

 
 ขโมย 

ขโมย   นั้นคือคนท่ีลกัส่ิงของต่างๆมิใหเ้จา้ของรู้นั้นเรียกวา่ 
ขะโมย (คสัเวล, หนา้ ๗๖) 

ขโมย คือคนลกัเอาซ่ึงทรัพยส่ิ์งของท่ีเจา้ของเขาไม่ใหน้ั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๖) 

ขโมย  ขะมวย  ข. ลกั, ฉอ้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔) 
ขโมย, ขมวย  ข. ลกั, ฉอ้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขโมย ว่าหมายถึงคนท่ีลักเอาส่ิงของของผูอ่ื้นไปเป็นของตน แต่พจนานุกรม                
สมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนิยามความหมาย              
ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ลกั หมายถึงการน าส่ิงของของผูอ่ื้นไปเป็น
ของตน ซ่ึงเป็นความหมายคล้ายกับความหมายในสมัยแรก แต่ในสมัยท่ี  ๒                
ให้ความหมายเป็นกริยา เป็นลักษณะของการกระท าอย่างหน่ึง แต่ในสมยัแรก
หมายถึงคนท่ีกระท ากริยาอย่างนั้น ส่วนความหมายท่ีสองเป็นความหมายใหม่               
ท่ีเพิ่มเขา้มา คือ ฉอ้ ซ่ึงหมายถึง การคดโกง 

 
 ขวาย 

ขวาย   To serch for with the greatest care. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑๙) 
ขวาย   ข. หมัน่, แสวง, เพียร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๔) 
ขวาย   ข. หมัน่, แสวง, เพียร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ              
ค  าว่าขวาย ว่าหมายถึงการคน้หาด้วยความตั้งใจใส่ใจ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒              
มีการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยนิยามความหมายไว้  ๓ 



๑๖๖ 

 

ความหมาย ความหมายแรกคือ หมัน่ ความหมายท่ีสองเป็นความหมายท่ีเก่ียวกบั
การค้นหา สอดคล้องกับความหมายในสมัยแรก คือความหมายว่า แสวง 
ความหมายท่ีสามคือ เพียร 

 
ขาง 

ขาง   Eggs liad by flies on meat. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๗) 
ขาง   ข. ไข่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่า  พจนานุกรมในสมัย ท่ี  ๑  นิ ยามความหมาย                  
ของค าว่า ขาง ว่าหมายถึง ไข่ของแมลงบนเน้ือสัตว์ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                         
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก  โดยมีความหมายว่า ไข่  แต่                     
ไม่เฉพาะเจาะจงวา่เป็นไข่ของแมลงบนเน้ือสัตว ์

 
 ข้ึง 

ค่ึง To get into a passion, to be indignant. (สัพะฯ, หนา้ 
๓๒๙) 

ข้ึง   ข. แคน้, เคือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
ค่ึง  ข้ึง   ข. เคือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๓) 
ข้ึง   ข. แคน้, เคือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 
ค่ึง, ข้ึง   ข. เคือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ข้ึง หรือ ค่ึง วา่หมายถึง อาการท่ีโกรธ ท าหน้าบ้ึงแลว้บ่นไปต่างๆ แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมาย
ว่า เคือง ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายในสมยัแรกแล้ว ยงัมีความหมายว่า แค้น 
เพิ่มข้ึนอีกความหมายหน่ึง 
 

เขน 
เขน นั้นคือเปนเคร่ืองกนัสาตราวุธ ท าดว้ยหนงัอยา่งหน่ึง 

(คสัเวล, หนา้ ๑๒๙)  
เขน   Sheild made of skin. (สัพะฯ, หนา้ ๒๘๗) 



๑๖๗ 

 

เขน คือเคร่ืองรบอยา่งหน่ึงส าหรับปอง้กนัอาวทุธ. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๘๓) 

เขน, เขล  ข. โล่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๐) 
เขน, แขล  ข. โล่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เขน วา่หมายถึง เคร่ืองป้องกนัอาวธุหรือโล่ท่ีท าจากหนงั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก คือยงัคงมีความหมายว่า โล่                    
แต่ไม่เฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งท าจากวสัดุใด เป็นความหมายกวา้งๆวา่ โล่ เท่านั้น 

 
เขมง 

เขมง   นั้นคือเหมือนบุทคลฟ่ันส่ิงใดๆใหเ้กลียวมนัถ่ีแลแฃงนั้น 
เรียกวา่เขมง (คสัเวล, หนา้ ๗๔) 

เขมง Strectched, tight ; to twist very tightly. (สั พ ะฯ , หน้ า 
๒๗๒) 

เขมง To tighten a rope, to twist it, to stretch it. (สัพะฯ, หน้า 
๒๗๒) 

กะเหมง คนฟ่ันเชือก, หฤๅฟ่ันด้าย ท าให้บิดเปนเกลียวเข้าตึง
หนกั, นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๕) 

เขมง็ การฟ่ันเชือก, ฤๅป่าน, ฤๅดา้ย, เปนตน้, กวดใหบิ้ดเปน
เกลียวแขง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 

เขมง, เขมญ  ข. เคร่ง, ตึง, แน่น, แขง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 
เขมง, เขมญ  ข. เคร่ง, ตึง, แน่น, แขง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                       
ค  าว่า เขมง ว่าหมายถึงการผูกให้ เป็นเกลียวแน่น แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒                        
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง เคร่ง, ตึง, แน่น, แขง                     
ซ่ึงยงัมีเค้าความเดิมเก่ียวกับลักษณะ “แน่น” ท่ีสอดคล้องกับความหมายใน                   
สมยัแรกท่ีวา่ ผกูใหเ้ป็นเกลียวแน่น  

 
 
 



๑๖๘ 

 

 แขวง 
แขวง นั้นคือเปนส่วนเปนแดนเรียกว่าแขวง เหมือนค าพูดว่า

บา้นน้ีอยูแ่ขวงเมืองนั้น อน่ึงคือเปนช่ือแห่งคนท่ีส าหรับ
ไดว้า่เขตแดนจ าพวกหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๐๔) 

แขวง   Province, prefecture. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๒) 
แขวง คือความท่ีก าหนดเขตรแดนเพียงนั้ นเพียงน้ี. อน่ึงคน               

ท่ีเปนผูใ้หญ่บา้น, ส าหรับไดช้ าระความชาวบา้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๘๘) 

แขวง, คแวง ข. ต าบล, แดน, ส่วน, ฝ่าย, ขา้ง, แอบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 
๕๘) 

แขวง, คแวง ข. ต าบล, แดน, ส่วน, ฝ่าย, ขา้ง, แอบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 
๔๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
แขวง วา่ หมายถึงพื้นท่ีท่ีแบ่งเป็นเขตแดนไว ้หมายถึงจงัหวดั หรืออ าเภอ รวมทั้ง
หมายถึงคนท่ีมีต าแหน่งดูแลเขตนั้นๆ หรือหมายถึงเป็นผูใ้หญ่บา้นท าหน้าท่ีช าระ
ความให้ชาวบ้าน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ               
กวา้งออก คือ ยงัคงเค้าความหมายเก่ียวกับการแบ่งดินแดนเป็นสัดส่วน คือ
หมายถึง ต าบล, แดน นอกจากน้ียงัมีความหมายเพิ่มเติมจากสมยัท่ีหน่ึงว่า ส่วน, 
ฝ่าย, ขา้ง, แอบ อีกดว้ย 

 
 แขวะ 

แขวะ นั้นคือเจาะเข้าไป เหมือนเจาะส่ิงต่างๆ มีขนุนเปนต้น 
เรียกว่าแขวะ เหมือนค าพูดว่าแขวะออกดูหฤๅ  เหเน้ือ
มนัดีหฤๅไม่ดี (คสัเวล, หนา้ ๒๐๗) 

ขะแวะ นั้ นความเหมือนกับแขวะเหมือนกัน (คัสเวล, หน้า 
๗๘๘) 

แขวะ   To hollow out. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๒) 
แขวะ การท่ีคนสลกัหนงัเปนรูปต่างๆ, ขุดเอาเน้ือหนังฃา้งใน

นั้นออกเสีย, เอาแต่เส้นไว,้ นั้นเปนตน้. (อกัขราฯ, หน้า 
๗๗) 



๑๖๙ 

 

แขวะ การท่ีเอามีดแหวะควกัออกเสียเปนช่องๆ. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๘๙) 

แควะ เจาะ คือการท่ีเอามีดฤาสึว, เจาะควา้นแหวะออกไปนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๒๒) 

แขวะ   ข. เจาะ, รวง, ทะลวง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

แขวะ วา่ หมายถึงลกัษณะการเจาะแลว้ควกัออกมา แหวะควกัออก แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ ยงัคงเคา้ความหมาย
เก่ียวกับการเจาะ การควกั แต่ได้เพิ่มเติมความหมายให้กว้างข้ึนจากเดิม คือ
หมายถึง เจาะ รวง ทะลวง 

 
 คลา 

คลา   นั้นคือไป  เรียกวา่คลาไคล (คสัเวล, หนา้ ๑๗๙) 
คลา   To go way, to withdraw. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๓) 
คลา   ข. ไป, เดิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๒) 
คลา   ข. ไป, เดิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๗) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                       
ค  าวา่ คลา วา่ หมายถึงไป เดินทางไป แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ไป แลว้ ยงัหมายถึง เดิน อีกดว้ย 

 
 ค าราม 

ค าราม นั้ นคือท าเสียงในฅอให้หน้ากลัวเหมือนกับสัตว์ร้าย                 
มีเสือเปนต้น อนัค ารามแลหน้ากลวันั้นเรียกว่า ค  าราม 
(คสัเวล, หนา้ ๓๓) 

ค าราม To use threats ; threatening sounds of infuriated 
animals. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๓) 

ค าราม ความเหมือนหมาหฤๅแมวนั้นโกรธกนั มนัย่อมท าเสียง
ดงัฮืๆ อยา่งนั้น, เหมือนอย่างค ารนร้อง. (อกัขราฯ, หน้า 
๙๒) 



๑๗๐ 

 

ค าราม, คาม ข.ผ. ขู่ , กระหึม, (คุกคาม, ขู่ค  าราม). (ร.ศ. ๑๑๐, หน้า 
๗๙) 

ค าราม, คาม ข.ผ. ขู่, กระหึม, (คุกคาม, ขู่ค  าราม). (ร.ศ. ๑๒๐, หน้า 
๕๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ค  าราม ว่า หมายถึง อาการท่ีสัตวเ์ช่นเสือ สุนัข แมว เคน้เสียงเปล่งเสียงร้องใน
ล าคอให้ดูน่ากลวั  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ         
กวา้งออก โดยมีความหมายว่า, กระหึม, (คุกคาม, ขู่ค  าราม). ซ่ึงยงัคงเก่ียวกับ         
การส่งเสียงลกัษณะเดียวกบัความหมายในสมยัท่ี ๑ แต่ไม่ระบุเจาะจงวา่เป็นเสียง
ของสัตว ์

 
 โคลง 

โคลง นั้นคือเอียงไปมา เหมือนกบัเรือเอียงไปมานั้นก็เรียกว่า
เรือโคลงไปมาอน่ึงคือเปนช่ือแห่งหนังสือท่ีเขาแต่ง  
อยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๑๘๗) 

โคลง   To stagger. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๘) 
โคลง กลอก, อาการคือส่ิงทั้ งปวงท่ีเอียงไปเอียงมา, เหมือน

อยา่งเรือท่ีโคลงไปโคลงมา เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หน้า 
๑๑๕) 

โคลง, โฆลง  ข. โยก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๗) 
โคลง ท. โฆลง, ข. โยก, คลอน, ไหว, สั่น, กลอก. (ร.ศ. ๑๒๐, 

หนา้ ๕๘) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                          

ค  าว่า โคลง ว่า หมายถึง อาการท่ีเอียงไปมา กลอก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                    
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า โยก, คลอน,                 
ไหว, สั่น, กลอก ซ่ึงยงัคงเก่ียวกบัลกัษณะการเอียงไปมาเช่นเดียวกบัความหมาย                        
ในสมยัท่ี ๑ แต่มีความหมายท่ีแตกต่างออกไป คือ “สั่น” เพิ่มข้ึนอีกความหมาย
หน่ึง 

 
 



๑๗๑ 

 

 จรัล 
จระจรร   นั้นคือเท่ียวไป  ตามบาฬี (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 
จรร คืออาการท่ีเท่ียวไป, เหมือนอย่างคนไปเท่ียวเล่นนั้น. 

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๖) 
จรัล   ข. ไป  เดิน  เท่ียว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๓๑) 
จรัล   ข. ไป, เดิน, เท่ียว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                       
ค  าว่า จรัล (จระจรร หรือ จรร) ว่า หมายถึง เท่ียวไป แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า ไป, เดิน, เท่ียว        
ซ่ึงยงัคงเก่ียวกับการเดินทางเท่ียวไป เช่นเดียวกับความหมายในสมยัท่ี ๑ แต่มี 
ความหมายท่ีแตกต่างออกไป คือ “เดิน” เพิ่มข้ึนอีกความหมายหน่ึง 

 
 จรุง 

จรุง   Joyous. (สัพะฯ, หนา้ ๘๖) 
จรุง, จุง ข.ผ. ปรุง, ปน, อบ, ช่ืน, น ามา, เจริญ, เพลิน, ร่ืน, 

บนัเทิง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๖) 
จรุง, จุง ข.ผ. ปรุง, ปน, อบ, ช่ืน, น ามา, เจริญ, เพลิน, ร่ืน, 

บนัเทิง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

จรุง ว่ามีความหมายเก่ียวกับความปิติ เบิกบาน ยินดี (Joyous.) แต่พจนานุกรม                 
ในสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากจะมี
ความหมายว่า เจริญ เพลิน ร่ืน บันเทิง ซ่ึงเป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับ
ความหมายในสมยัท่ี ๑ แลว้ ยงัหมายถึง ปรุง ปน อบ ช่ืน น ามา อีกดว้ย 

 
จ าเริญ    

จ าเรีญ   นั้นคือโตข้ึนใหญ่ข้ึนทุกวนัทุกเวลานั้นก็เรียกวา่ 
จ าเรีญข้ึน เหมือนค าพูดวา่ มนัค่อยจ าเรีญข้ึนแลว้  
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๔) 

จ าเริญ To persevere, to remain ; blessing.– Farewell! many 
long years to you! (สัพะฯ, หนา้ ๘๐) 



๑๗๒ 

 

จ าเริญ คืออาการท่ีส่ิงของทั้งปวงท่ีบริบูรณ์มากข้ึน, ฤๅทวข้ึีน, 
เหมือนคนมีอายศุมม์ากข้ึนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 

จ าเรีญ  เจริญ     ข.ผ. ดี, เกิน, โต, ใหญ่, มาก, งาม, งอก, สบายผอ่งแผว้, 
ยิง่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๒) 

จ าเริญ, เจริญ  ข.ผ. ดี, เกิน, โต, ใหญ่, มาก, งาม, งอก, สบายผอ่งแผว้, 
ยิง่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่าจ  าเริญ ว่าหมายถึง การเติบโตข้ึน การเพิ่มข้ึน หรือความสมบูรณ์ข้ึน แต่
พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจาก
ความหมายท่ีเก่ียวกบัการเติบโตหรือเพิ่มข้ึนแล้ว ยงัหมายถึง ดี งาม และความ
สบายผอ่งแผว้อีกดว้ย 

  
จุไร 

จุไร   นั้นคือไรจุกนั้นเรียกวา่จุไร (คสัเวล, หนา้ ๘๑๐) 
จุไร Line depilated round the tuft of hair of children, and 

round the heads of women. – Idem. (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๓) 
จุไร เปนช่ือไรจุกท่ีหัวผูห้ญิงไททั้ งปวงนั้ น, เหมือนอย่าง              

หวัไรจุก เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๕) 
จุไร   ข. จุก, ไรจุก, ไรผม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๑๕) 
จุไร   ข. จุก, ไรจุก, ไรผม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
จุไร ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ไรจุก ความหมายท่ีสองคือ ไรผมของ
ผูห้ญิง  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก   
โดยนอกจากจะมีความหมายว่า ไรจุก และไรผมแล้ว ยงัมีความหมายว่า จุก 
เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงความหมาย นอกจากนั้น ความหมายวา่ ไรผม ยงัมีการเปล่ียนแปลง
จากความหมายในสมยัท่ี ๑ ท่ีระบุว่าหมายถึงไรผมของผูห้ญิง แต่ในสมยัท่ี ๒ 
นิยามความหมายวา่ไรผม โดยไม่ไดร้ะบุวา่ตอ้งเป็นไรผมของเพศใด 

 
 
 



๑๗๓ 

 

 เจริญ 
เจริญ   Vide จ าเริญ (สัพะฯ, หนา้ ๘๖) 
เจริญ คือใหญ่ข้ึน, มากข้ึน, ทวีข้ึน, เหมือนอย่างอาการท่ีเจริญ

ไวยใหญ่ข้ึนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
เจริญ   ข. ดูท่ีจ  าเริญ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๗) 
จ าเรีญ, เจริญ  ข.ผ. ดี, เกิน, โต, ใหญ่, มาก, งาม, งอก, สบายผอ่งแผว้,   

ยิง่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๒) 
เจริญ   ข. ดูท่ีจ  าเริญ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๖) 
จ าเริญ, เจริญ  ข.ผ. ดี, เกิน, โต, ใหญ่, มาก, งาม, งอก, สบายผอ่งแผว้, 

ยิง่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                         

ค  าว่า เจริญ ว่าหมายถึง จ าเริญ คือการเติบโตข้ึน การเพิ่มข้ึน หรือความสมบูรณ์                       
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดย              
นอกจากความหมายท่ีเก่ียวกับการเติบโตหรือเพิ่มข้ึนแล้ว ยงัหมายถึง ดี งาม                   
และความสบายผอ่งแผว้อีกดว้ย 

 
 ฉกาจ 

ฉกาจ ์   Ferocious, cruel. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๘) 
ฉะกาจ คือความท่ีใจดุร้าย , หยาบชา้, เหมือนอยา่งพวกโจร, 

และนายเพช็ฆาฎ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๗) 
ฉกาจ   ข. ดุ, ร้าย, กลา้, แขง, เก่ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๗) 
ฉกาจ   ข. ดุ, ร้าย, กลา้, แขง, เก่ง . (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                         
ค  าว่า ฉกาจ ว่าหมายถึง ดุ ร้าย โหดร้าย หยาบช้า แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒                        
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยยงัมีความหมายว่า ดุ, ร้าย                          
และยงัหมายถึง กลา้, แขง็, เก่ง อีกดว้ย 

 
 
 

 



๑๗๔ 

 

 ฉนวน 
จะหนวน Road through which the king is to pass. (สัพะฯ, หนา้ 

๘๓)  
ฉนวน Road covered with mats on both sides by which the 

king will pass. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๑) 
ฉนวน เปนทางเดินส ารับพระมหากษตัริย,์ ฤๅเจา้ฝ่ายใน.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 
ฉนวน   ข. ท่ีก าบงั, ประตูขา้งในออก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๗) 
ฉนวน   ข. ท่ีก าบงั, ประตู, ขา้งใน ออก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ฉนวน ว่าหมายถึง ทางเดินท่ีมีเส่ือบังทั้ งสองด้านส าหรับพระมหากษัตริยเ์ดิน                     
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมี
ความหมายว่า ประตูขา้งในออก (ขา้งใน หมายถึง ฝ่ายใน) ท่ีเป็นความหมายตาม
ความหมายในสมยัแรก เพียงแต่ความหมายท่ีเจาะจงกวา้งข้ึน คือหมายถึง ฝ่ายใน 
ไม่ได้หมายถึงพระมหากษัตริย์เท่านั้ น นอกจากน้ียงัมีความหมายว่า ท่ีก าบัง                     
ซ่ึ งเป็นความหมายท่ีใหม่ ท่ี ย ังคงมี เค้าความเช่ือมโยงกับทางเดินดังกล่าว                           
คือลักษณะทางเดินส าหรับกษัตริยห์รือฝ่ายในนั้นตอ้งมีม่านหรือเส่ือปิดบงัทั้ ง                 
สองข้าง แต่ขยายความออกเหลือเพียงความหมายเก่ียวกับส่ิงท่ี เป็นท่ีก าบัง                  
ไม่ใช่ทางเดินท่ีมีท่ีก าบงั 

 
 เฉลา 

เฉลา   เปนช่ืองามนั้น, เหมือนเขากล่าวสรรเสริญถึงหญิงงาม 
วา่, โฉมเฉลา เยาวยอดเสนหา เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๕๘) 

เฉลา   ข. งาม, เกลา, กลม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๕) 
เฉลา   ข. งาม, เกลา, กลม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เฉลา ว่าหมายถึง งาม แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายกวา้งออก โดย
นอกจากความหมายวา่ งาม  แลว้ ยงัหมายถึง กลม เกลา อีกดว้ย 

 



๑๗๕ 

 

ชะ 
ชะ ช าระลา้ง, คืออาการท่ีช าระหรืลา้งนั้น. เหมือนอยา่งคน

เจบ็ลา้บาดแผลดว้ยน ้าชะ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๗๒) 

ช าระ, ชระ = ชะ  ข.ผ. ลา้ง  ท าใหห้มดส่ิงชัว่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๑) 
ช าระ, ชระ = ชะ  ข.ผ. ลา้ง, ท าใหห้มด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ชะ ว่าหมายถึง ช าระล้าง เช่นล้างแผล  แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี  ๒  มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงมีความหมายว่า ล้าง แล้ว ยงัมี
ความหมายว่า ท าให้หมดส่ิงชั่ว อีกด้วย  โดยความหมายว่าล้างท่ีสอดคล้องกับ    
สมัยแรกนั้นยงัเป็นการให้ความหมายกวา้งๆว่าล้าง ไม่ได้ระบุว่าเป็นการล้าง                 
ท  าความสะอาดอยา่งการลา้งดว้ยน ้า  

 
 ถึก 

ถึก   นั้นคือเปนช่ือแห่งววัอยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๓๘๗) 
ถึก เปนช่ือสัตวส่ีทา้วตวัผูห้นุ่มท่ีอว้นภีนั้น, เช่น เขาเรียกว่า

โคถึก. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗๓) 
ถึก   ข. เปล่ียว, หนุ่ม. (ร.ศ. ๑๑๐, ๒๑๐) 
ถึก    ข. เปล่ียว, หนุ่ม. ท. เน้ือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่า  ถึก ว่าหมายถึง ววัประเภทหน่ึง หรือสัตวส่ี์เทา้ตวัผูท่ี้อยู่ในวยัหนุ่มรูปร่าง
อ้วนพี แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก                  
โดยมีความหมายว่า เปล่ียว หนุ่ม แต่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าตอ้งเป็นววัหรือสัตว์
ประเภทใด 

 
บรรลุ 

บรรลุ นั้นคือถึง  เหมือนกบัค าพูดวา่บนัลุถึงบา้นนั้นเมืองนั้น 
(คสัเวล, หนา้ ๔๗๑) 

บนัลุ   To reach. (สัพะฯ, หนา้ ๔๖) 



๑๗๖ 

 

บรรลุ To attain, to obtain, to gain, to arrive after a long 
voyage. (สัพะฯ, หนา้ ๔๐๗) 

บรรลุ ถึง, คือมาถึงฤๅไปถึง, คนไปทางเรือฤๅทางบก, ถา้ถึงเขา้
ท่ีหวงันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๖๗) 

บรรลุ คือถึง, เหมือนคนไปตามทางใกลแ้ลไกล, ถึงเขา้เม่ือใด
วา่บนัลุ. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๖๘) 

บรรลุ   ข. ถึง, ได.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๙) 
  บรรลุ   ข. ถึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๓) 

บรรลุ   ข. ถึง, ได.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๕) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

บรรลุ หรือ บันลุ ว่าหมายถึง ถึง เช่น เดินทางไปถึง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ กวา้งออก โดยนอกจากความหมายว่า ถึง                  
แลว้ยงัหมายถึง ได ้ อีกดว้ย 

 
 บ าเรอ 

บ าเรอ นั้นความวา่ปรนนิบดัมาก  คือมิใหข้ดัขอ้งดว้ยเขา้ปลา
อาหารเปนตน้เรียกวา่บ าเรอ (คสัเวล, หนา้ ๔๒๘) 

บ าเรอ   To warm, to support. (สัพะฯ, หนา้ ๔๐) 
บะเรอ   Vide บ าเรอ. (สัพะฯ, หนา้ ๔๗) 
บ าเรอห์ คือให้ข้าวของอุดหนุน, เหมือนหญิงชอบใจรักชาย,                     

มีของกินเปนตน้, ให้กบัชายวา่บ าเรอห์ชาย, อน่ึงผูอ่ื้นก็ดี 
ถ้าให้ ส่ิ งของอุดหนุนกันด้วยความรัก, เช่นนั้ นว่า 
บ าเรอห์. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๕) 

บ าเรอ, เปรอ  ข.ผ. ดูแล, ใชส้รอย, เฝ้าแหน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
บ าเรอ, เปรอ  ข.ผ. ดูแล, ใชส้รอย, เฝ้าแหน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
บ าเรอ ว่าหมายถึง ดูแล หรือปรนนิบัติ ให้ข้าวของด้วยความแต่พจนานุกรม               
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากความหมาย           
วา่ ดูแล  แลว้ ยงัหมายถึง ใชส้รอย (ใชส้อย) อีกดว้ย 

 



๑๗๗ 

 

 เผดียง 
ผะเดียง นั้นความก็เหมือนกบัปะเดียงกนัปะเดียง (คสัเวล, หนา้ 

๔๙๖) 
ผะเดียง นั้นคือนิมนก็วา่คืออาราธนาก็วา่  เปนค าวา่ดว้ยพระสงฆ ์

(คสัเวล, หนา้ ๔๙๖) 
ผะเดียง   To invite thr bonze. (สัพะฯ, หนา้ ๕๓๑) 
ผะเดียง คือความบอกนิมนต,์ คนเปนสัปปรุษจะเล้ียงพระสงฆ์

ใหม้าฉนัแลไปบอกนิมนตว์า่ ท่านผะเดียง. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๔๓๒) 

พะเดียง คือความท่ีไปพูดนิมนตพ์ระสงฆวา่ใหไ้ปสวด เปนตน้. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๒) 

เผดียง ข. นิมนต,์ เช้ือเชิญ, เชิญพระ, อาราธนา. (ร.ศ. ๑๑๐, 
หนา้ ๓๒๐) 

เผดียง ข. นิมนต,์ เช้ือเชิญ, เชิญพระ, อาราธนา. (ร.ศ. ๑๒๐, 
หนา้ ๒๓๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เผดียง (ผะเดียง หรือ พะเดียง) ว่าหมายถึง อาราธนา นิมนต์ แต่พจนานุกรมสมยั                 
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากความหมายว่า 
อาราธนา นิมนต ์ซ่ึงเป็นความหมายท่ีแสดงการใชเ้ฉพาะเจาะจงกบัพระสงฆ์แลว้ 
ยงัหมายถึง เช้ือเชิญ ในความหมายทัว่ไปอีกดว้ย 
 

 พะโอน 
พะโอน   Younger sister. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๓) 
พะโอน   ข. นอ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๓๑) 
พะโอน   ข. นอ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๔๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
พะโอน ว่าหมายถึง น้องสาว แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่าน้อง  แต่ไม่ระบุว่าเป็นน้องสาว                 
หรือนอ้งชาย 
 



๑๗๘ 

 

 ยีภู่่     
ยีภู่่   Mattress. (สัพะฯ, หนา้ ๑๙๕) 
ยีภู่่ เปนช่ือเคร่ืองลาดส าหรับเจา้ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 

๕๓๔) 
ยภู่ิ   ข. ท่ีนอน, ท่ีปู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๘) 
ยภู่ิ   ข. ท่ีนอน, ท่ีปู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๐๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
ยี่ภู่  ว่าหมายถึง ฟูก หรือเป็นช่ือเรียกเคร่ืองปูลาดของกษัตริย์ แต่พจนานุกรม                  
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า ฟูก                
ท่ีนอน หรือเคร่ืองปูลาดโดยทัว่ไป ไม่ระบุวา่เป็นของกษตัริย ์

 
วงั 

วงั นั้นคือประเทษท่ีเปนท่ีอยู่ของกระษัตรนั้ นเรียกว่าวงั  
อน่ึงประเทษแม่น ้ าท่ี เปนห้วงฦกลงไปนั้ นก็ เรียกว่า                 
แม่น ้าฦกเปนวงัลงไป๒ (คสัเวล, หนา้๗๐๖) 

วงั Court, palace of the king or of the princes.  
(สัพะฯ, หนา้ ๘๕๓) 

วงั คือท่ี เปนท่ีอยู่วิเสศแปลกกว่าท่ี อ่ืนๆ, เช่นท่ีบ้านเจ้า                  
เขาล้อมด้วยก าแพงฤๅระเนียดกระดานนั้น. อย่างหน่ึง
เช่นท่ีล าแม่น ้ าท่ีเอ้ิงเวิ้งฦกจรเข้มกัอยู่นั้ น๓. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๖๗๐) 

วงั   ข. ท่ีหยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๖๗) 
วงั ข. ท่ีอยู่. (ใช้ราชาศพัท์ว่าบ้านหลวงหรือเรือนหลวง).                      

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๕๔) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า                     

วงั ว่าหมายถึง ท่ีอยู่ของกษัตริย์และราชวงศ์ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการ

                                           
๒ ค าวา่ “วงั” ในความหมายวา่ เวิง้น ้ า เป็นค าไทย ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “วงั” ในความหมายวา่ ท่ีอยูข่องเจา้นาย จึงจะ

ไม่น าความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย 
๓ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๑๗๙ 

 

เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือมีความหมายว่าท่ีอยู่ โดยไม่เจาะจงว่า
เป็นท่ีอยูข่องกษตัริยแ์ละราชวงศ ์

 
 สนบัเพลา   

สนบัเพลา  Toght trowsers. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๙) 
สนบัเพลา คือกางเกงชั้นใน, เช่นคนแต่งตวัจะเล่นลคอนเล่นโขน, 

เขาเอากางเกงใส่ชั้ นในแล้วจ่ึงนุ่งผา้ทับข้างนอกนั้ น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๑) 

สนบัเพลา  ข. กุงเกง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๘) 
สนบัเพลา  ข. กุงเกง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สนบัเพลา วา่หมายถึง กางเกงชั้นใน หรือกางเกงท่ีใส่ชั้นในก่อนนุ่งผา้ทบัในการ
แสดงโขน-ละคร แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                
กวา้งออก โดยมีความหมายวา่ กางเกง แต่ไม่ไดร้ะบุลกัษณะเฉพาะหรือการใชง้าน 
 

 สวาบ 
สวาบ คือท่ีกายสัตว มีโคเปนตน้, อยู่ท่ีใตร้ะวางชายโครงกับ  

หวัตะคากนั้น, เรียกสวาบ. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๘) 
สวาบ   ข. ส่วนกายแห่งหน่ึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๙) 
สวาบ   ข. ส่วนกายแห่งหน่ึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สวาบ ว่าหมายถึง อวยัวะส่วนหน่ึงบนร่างกายสัตว ์เช่น ววั อยู่ระหว่างชายโครง
กับหัวตะคาก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                   
กวา้งออก โดยมีความหมายวา่ ส่วนกายแห่งหน่ึง ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นบริเวณร่างกาย
ส่วนใด และไม่จ  ากดัวา่เป็นส่วนของร่างกายคนหรือสัตว ์

 
ส าแดง 

ส าแดง นั้ นคือกระท าให้ปรากฏแลกล่าวให้ปรากฏ เรียกว่า
ส าแดง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๕) 

  ส าแดง   To slow, to manifest. (คสัเวล, หนา้ ๗๐๒) 



๑๘๐ 

 

ส าแดง คือช้ีแจงให้เขาเหนเหตุผลอนัใดอนัหน่ึงดว้ยกายแลวาจา 
เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๕) 

ส าแดง, แสดง  ข.ผ. ตวั ท.ผ. ช้ีแจง บอก ใหรู้้ ใหเ้ห็น (ร.ศ ๑๑๐,  
หนา้ ๕๐๗) 

ส าแดง, แสดง  ข.ผ. ช้ีแจง, บอก, ให้รู้, ใหเ้ห็น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๕) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ส าแดง ว่า การกระท าหรือการแสดงออกเพื่อให้ได้ทราบ หรือการช้ีแจง แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยมี
ความหมายว่า ช้ีแจง, บอก, ให้ รู้, ให้ เห็น เป็นความหมายท่ีพบในสมัยแรก 
นอกจากนั้นยงัมีความหมายวา่ ตวั เพิ่มเขา้มาในสมยัท่ี ๒ ดว้ย 

 
 เสด็จ 

เสดจ ์ นั้นคือไปก็ดีมาก็ดี  ก็เรียกวา่เสดจ ์เปนค ากระษตัร 
(คสัเวล, หนา้ ๒๘๙) 

สะเด็จ   King, prince ; to walk (speaking of the king) (สัพะฯ,  
หนา้ ๑๑๓) 

เสด็จ To go, to walk (speaking of the king and the princes) ; 
king, prince. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๘) 

สเด็จ คือไปแลมา, เช่นเจา้เปนตน้จะไป, เขาวา่เจา้สะเด็จไป, 
เจา้มาเขาวา่เจา้สะเด็จมา, วา่เปนค าสูงตามเกียรติยศ. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๙) 

เสดจ ข.ไป เดิน เจา้ เจา้ใหญ่ เลิศ สูงยิง่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 
๕๓๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เสดจ์ สะเด็จ และเสด็จ ไวห้ลายความหมาย ได้แก่ ไป มา กษัตริย์ เจ้าชาย แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยมี
ความหมายว่า ไป เดิน เจ้า เจ้าใหญ่ เลิศ สูงยิ่ง ซ่ึง “ไป เดิน เจ้า เจ้าใหญ่” เป็น
ความหมายท่ีพบในสมัยแรก ส่วน เลิศ สูงยิ่ง เป็นความหมายท่ีเพิ่มเข้ามาใน                
สมยัท่ี ๒ 

 



๑๘๑ 

 

 แสง 
แสง   Arms (สัพะฯ, หนา้ ๗๓๒) 
แสง   ข. อาวธุ, ดาบ, มีด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๕) 
แสง   ข. อาวธุ, ดาพ, มีด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
แสง ไวว้่า อาวุธ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                
กวา้งออก โดยนอกจากจะมีความหมายว่า อาวุธ แล้ว ยงัหมายถึง ดาบ และ มีด              
อีกดว้ย 
 

อ า 
อ า   To be silent about any thing. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒) 
อ า คือง าปิดไวเ้สีย, เช่นคนมีความลับ ไม่ปรารถนาจะให้

ผูใ้ดรู้ สงบความเสียนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๙๒) 
อ า   ข. พราง, ปิด, บงั, ทบั, ครอบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖๙) 
อ า   ข. พราง, ปิด, บงั, ทบั, ครอบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า             
อ  า ว่าหมายถึง การปิดบงัส่ิงต่างๆ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง อาการปิดบังอ าพรางแล้ว ยงั
หมายถึง ทบั ครอบ อีกดว้ย 
 

 อ ายวน 
อ ายวน   To give false evidence. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒) 
อ ายวน To be inundated with pleasure, to rejoice. (สัพะฯ, หนา้ 

๑๓) 
อ ายวน คืออ าความไวไ้ม่บอกความอนัใดๆนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 

๗๙๓) 
อ ายวย   ข. ปิด, พราง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๐) 
อ ายวน   ข. ปิด, พราง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๓) 
 



๑๘๒ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
อ ายวน ว่าหมายถึง การปิดบังความ ไม่พูดความจริง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                  
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง ปิด พราง แต่ไม่ได้
จ  าเพาะเจาะจงวา่หมายถึงเพียงการปิดบงัความอยา่งในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ 

 
ข. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมัย โดยมีการเปลี่ยนความหมายแบบกว้างออก                

ในสมัยที ่๒ เพยีงคร้ังเดียว แล้วคงความหมายเดิมต่อไปในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๓ ค า ไดแ้ก่ 
ก าบิด 

กนับิด   มีดโกนผม, เปนราชาศรรบท.์ (อกัขราฯ, หนา้ ๓๖) 
ก าบิด   ข. มีด (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐) 
ก าบิด   ข. มีด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕) 
ก าบิด   (โบ) น. กรรบิด, มีด. (ข.ก บิด). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๑๔๑) 
ก าบิด   (โบ) น. กรรบิด, มีด. (ข.ก าบิต). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๙๔) 
ก าบิด   (โบ) น. กรรบิด, มีด. (ข.ก าบิต). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๒๒) 
ก าบิด   (โบ) น. กรรบิด, มีด. (ข.ก าบิต). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๒๔) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ก าบิด หรือ กันบิด ว่าหมายถึง มีดโกนผม แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ นิยาม
ความหมายกวา้งออกจากเดิม คือหมายถึง มีด โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็น               
มีดชนิดใด และยงัคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 ขมงั 

ขมงั   Clever archer. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๑) 
ขมงั   ข. พรานธนู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 
ขมงั   ข. พรานธนู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 
ขมงั ๑ [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ขฺมนั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๑๘๐) 



๑๘๓ 

 

ขมงั ๑ [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๑๒๘) 

ขมงั ๑ [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๖๕) 

ขมงั ๑ [ขะหฺมงั] น. พรานธนู. (ข. ขฺมาน่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๗๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ขมงั วา่หมายถึง นกัแม่นธนูหรือพรานธนูท่ีเก่งหรือฉลาด แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
นิยามความหมายกวา้งออกจากเดิม คือหมายถึง พรานธนู โดยไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง
วา่ตอ้งเก่งหรือฉลาด และยงัคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 บาย 

บาย   Cooked rice (camboge word) (สัพะฯ, หนา้ ๓๘) 
บาย   ข. เขา้. (บายศรี, เขา้ขวญั) (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗๐) 
บาย   ข. เขา้. (บายศรี, เขา้ขวญั) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๗) 
บาย น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  หนา้ ๕๓๘) 

   บาย    น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๗๖) 
   บาย    น. ขา้ว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๒๔) 

บาย น. ขา้ว เช่น จุ่งเอาอรรนอวยแก่ผูม้กับาย นน้นเทอญ  
(ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์. (ข. ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๖๗๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
บาย ว่าหมายถึง ข้าวสวยหรือข้าวสุก คือเป็นข้าวท่ีหุงแล้ว แต่พจนานุกรม                   
สมัยท่ี  ๒  นิยามความหมายกว้างออกจากเดิม คือหมายถึง ข้าว โดยไม่ได้
เฉพาะเจาะจงวา่ตอ้งเป็นขา้วท่ีหุงแลว้ และยงัคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ 

 
 
 

 



๑๘๔ 

 

๑.๑ .๑ .๓  การ เปลี่ ยนแปลงความหมายแบบ ย้ายที่ ที่ เกิ ดขึ้ น ในสมั ยที่  ๒              
ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมยัท่ี ๒ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมีการเปล่ียนความหมายในสมยัท่ี ๒ 
เพียงคร้ังเดียว แลว้คงความหมายเดิมต่อไปในสมยัท่ี ๓ พบทั้งหมด ๓๒ ค า ดงัน้ี 

ก. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๒ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบย้ายทีใ่นสมัยที ่๒  พบทั้งหมด ๒๘ ค า ไดแ้ก่ 

กง   
กง นั้ นคือไม้ท่ีคดค้อมเหมือนคันธะนูนั้ น เรียกว่าไม้กง               

อิกประการหน่ึงเหมือนไมท่ี้มีสันถานเหมือนคนัธะนูท่ี
หญิงดีดฟ้ายนั้น เรียกวา่ไมก้งดีดฟ่าย (คสัเวล, หนา้ ๙๖) 

กง   To bend ; bent. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๖) 
กง ท าด้วยไม้รูปงอนๆส าหรับติดลงท่ีท้องเรือ, หฤๅท่ี                

จกัรเกียนจกัร์รถบา้ง, วา่ กงจกัร์. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๙) 
กง   ข. เกาะ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑) 
กง   ข. เกาะ, วงรอบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า     
กง ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ไม้ท่ีโค้งงอ เช่นไม้กงดีดฝ้าย หรือ                
ไม้ท่ีใช้ติดใต้ท้องเรือ ความหมายท่ีสองคือ โค้งงอ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒                 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม
เป็นหมายถึง เกาะ, วงรอบ 

 
กระหาย 

กะหาย นั้ นคือได้แก่บุทคลกินบ่อยๆนั้ น เรียกว่ากะหายน ้ า 
เหมือนค าพูดวา่วนัน้ีขา้กะหายน ้านกั (คสัเวล, หนา้ ๘๙) 

กหาย   To be thirsty. – Idem. (สัพะฯ, หนา้ ๒๒๒) 
กระหาย   Vide กะหาย (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๑) 
กะหาย, ระหาย คนหฤๅสัตวให้อยากน ้ าเปนก าลงักินบ่อยๆ. (อกัขราฯ, 

หนา้ ๒๘) 
กระหาย อาการคนหฤๅสัตวท่ีร้อนรนหยากน ้ าบ่อยๆ เปนก าลัง

นั้น, วา่กระหายน ้านกั. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๔) 



๑๘๕ 

 

กระหาย   ข. ร้อนใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๐) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

กระหาย ว่าหมายถึงอาการอยากด่ืมน ้ าหรือด่ืมน ้ าบ่อยๆ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒         
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็น
หมายถึงอาการร้อนใจ 

 
 เกาะ 

เกาะ   นั้นคือเปนช่ือแห่งแผน่ดินท่ีงอกข้ึนกลางแม่น ้าแลกลาง 
ชเล นั้นเรียกวา่เกาะ (คสัเวล, หนา้ ๑๕๕) 

เกาะ   Island. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๒) 
เกาะ   ทวปี, แผน่ดินหฤๅภูเขาอยูก่ลางน ้า. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๔) 
เกาะ   ข. กง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘) 
เกาะ   ข. กง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เกาะ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ แผน่ดินท่ีอยูก่ลางน ้ า ความหมายท่ีสอง
คือ ทวีป แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดย
นิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม เป็นหมายถึง กง 

 
 ขมวน 

ขมวน   Kind of insect that eats fish. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๓) 
ขมวน คือตวัสัตวเล็กๆ มนัเกิดอยูใ่นเน้ือปลาท่ีผุรา เปนตน้. 

(อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
ขมวน, ขมวร  ข. ดูท่ี ขะบวน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
ขมวน, ขมวร  ข. หนอน, กินไมไ้ด.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขมวน วา่หมายถึงสัตวเ์ล็กๆท่ีเกิดบนเน้ือปลาท่ีเน่าเสียแลว้ แต่พจนานุกรมในสมยั
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็น
หมายถึง หนอน กินไมไ้ด ้

 
 



๑๘๖ 

 

ขลงั 
ขลงั   นั้นคือวิชชาท่ีนบัถือแลท าตวัเปนทุกส่ิงนั้น ก็เรียกวา่ถือ

วิชชาขลังนัก เหมือนค าพูดว่าคนนั้นวิชชาเขาขลังนัก 
(คสัเวล, หนา้ ๑๘๔) 

ขลงั   Precious, universal. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๕) 
ก าลงั, ขลงั  ข.ผ. แรง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ขลงั   ข. แรง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๘) 
ก าลงั, ขลงั  ข.ผ. แรง, ไดอ้ยา่งใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
ขลงั   ข. แรง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ               
ค  าว่า ขลงั ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือวิชาท่ีนบัถือและท าตวัเป็นทุกส่ิง 
ความหมายท่ีสองคือ ล ้าค่า อยา่งยิ่ง หรือ กวา้งขวาง ทัว่ไป แต่พจนานุกรมในสมยั           
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี  โดยนิยามความหมายเปล่ียนไป        
เป็นหมายถึง แรง ไดอ้ยา่งใจ 

 
 ขลาด 

ขลาด นั้ นคือคนกลัว เรียกว่าคนขลาด เหมือนค าพูดว่าคน
นั้นเปนคนค่ีขลาดนกั (คสัเวล, หนา้ ๑๙๐) 

ขลาด ความท่ีคน, ฤๅสัตวใจไม่กลา้, มกักลวัเหตุต่างๆ, คือคนท่ี
มกัคร่ันคร้ามนั้นเอง. (อกัขราฯ หนา้ ๘๗) 

ขลาต  ขลาจ  ข. กลวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๖) 
ขลาด, ขลาจ  ข. กลวั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ขลาด วา่หมายถึง คนท่ีกลวั หรือมกักลวัส่ิงต่างๆอยูเ่สมอ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม 
คือไม่ไดห้มายถึงคนท่ีกลวั แต่หมายถึง กลวั คืออาการกลวัหรือความหวาดกลวั 

 
 
 
 



๑๘๗ 

 

ขั้น, คัน่ 
คัน่ นั้นคือส่ิงท่ีกระท าด้วยสิลาด้วยอิฐด้วยไม้ท าเปนชั้นๆ 

ส าหรับข้ึนไดน้ั้น เรียกวา่คัน่ เหมือนค าเรียกวา่คัน่กะได 
อีกประการหน่ึง เหมือนเขียนหนังสือแลเอาส่ิงใด                   
ส่ิงหน่ึงคัน่หมายไวใ้ห้รู้ ก็เรียกว่าคัน่ไว ้(คสัเวล, หน้า 
๑๒๑) 

ขั้น, ขน้น  ข. ขวาง, กั้น, ชั้น, ล าดบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๐) 
ขั้น, ขน้น  ข. ขวาง, กั้น, ชั้น, ล าดบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค าว่า คัน่ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง บนัได ความหมายท่ีสอง
หมายถึง กั้ นไว้ ขวางไว้ เช่น  คั่นหนังสือ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  โดยมีความหมาย ขวาง, กั้ น เช่นเดียว                        
กับความหมายในสมัยท่ี  ๑ แต่ความหมายแรกท่ีหมายถึง ส่ิงท่ีท าเป็นชั้ นๆ                   
ส าหรับข้ึนได้ ซ่ึงหมายถึงบนัไดนั้น ไม่ปรากฏในพจนานุกรมสมยัน้ี แต่เปล่ียน         
ไปเป็นความหมายใหม่  คือ ชั้ น  และ ล าดับ  จึงถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
 เขม่า 

กะเหม่า   นั้นคือส่ิงท่ีเปนควนัข้ึนไปจบัด านั้นนเรียกวา่กระเหม่า 
เหมือนกบัควนัไฟข้ึนไปจบัอยูบ่นหลงัคาครัวด าๆนั้น ก็
เรียกวา่กะเหม่าไฟ เหมือนค าพูดวา่หลงัคาน้ี กะเหม่าไฟ
มนัติดนกั อิกประการหน่ึงเหมือนส่ิงท่ีจีนพาเขา้มาขาย
เปนผงด าๆนั้นก็เรียกวา่กะเหม่าจีน (คสัเวล, หนา้ ๗๓) 

กเหม่า   Lamp-black. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๐) 
กะเหม่า ของศีด าท่ีเกิดดว้ยควนัใตค้วนัเทียนหฤๅควนัตะเกียงนั้น. 

(อกัขราฯ, หนา้ ๒๔) 
กระเหม่า ของสีด าท าดว้ยควนัไตค้วนัเทียรหฤๅควนัตะเกียง  

เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๒) 
เขม่า คือส่ิงของท่ีมีศีด า, เหมือนอยา่งควนัไต,้ แลควนัเทียน,  

ท่ีเขาขดูเอามาใชท้าส่ิงของใหด้ า. (อกัขรา, หนา้ ๗๕) 



๑๘๘ 

 

เขม่า  เขมา  ข.ผ. ด า, มวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
เขม่า, เขมา  ข.ผ. ด า, มวั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เขม่า ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ คราบท่ีเกิดจากควนัไฟ ความหมาย             
ท่ีสองคือผงสีด าท่ีซ้ือจากเมองจีน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง ด า, มวั 

 
 เขยนิ 

ขเยนิ To be prominent. (ฟัน ขเยนิ – Tooth sticking out of 
one’s mouth) (สัพะฯ, หนา้ ๒๖๙) 

เขยนิ คืออาการท่ีฟันคนตั้งอยูไ่ม่ปรกติ มนัยืน่ออกมานั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๗๖) 

เขยนิ  เขยญิ  ข. คดั, ห่าง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
เขยนิ, เขยญิ  ข. คดั, ห่าง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ            
ค  าว่า ขเยิน หรือ เขยิน ว่าหมายถึงลักษณะของฟันท่ียื่นออกมามากกว่าปกติ               
แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยาม
ความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง คดั, ห่าง 

 
แขง็ 

แขง นั้นคือส่ิงท่ีไดเ้ปนอ่อนๆนั้นเรียกวา่แขง อิกประการหน่ึง
เหมือนเดกๆ พูดจาว่ากล่าวด้วยค าหยาบๆ นั้นเรียกว่า
เดกน้ีแฃงนกั (คสัเวล, หนา้ ๑๐๐) 

ค าแหง, แขง็, ก าแห็ง ข.ผ. ดูท่ีก าแหง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗๙) 
ค าแหง, ก าแหง, แขง็ ข.ผ. ดูท่ีก าแหง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
แข็ว ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ อ่อน ความหมายท่ีสองคือ ลักษณะ               
การพูดจากา้วร้าวหรือแข็งกระดา้ง  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบย้ายท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง 
แขง็แรง เก่งกาจ 



๑๘๙ 

 

 คร ่ า 
คร ่ า นั้นคือส่ิงท่ีเขาท าเปนลวดลายในเหลกแลเงินแลทอง        

ปิดทาในลายนั้น เรียกว่าคร ่ า ถา้เปนปืนก็เรียกวา่ปืนคร ่ า 
ถา้เปนมีดก็เรียกว่ามีดคร ่ า อน่ึงคือ กร่อนเขา้ไปเหมือน
ไม้เก่า ตากแดดตากฝนแลมันกร่อนไป ก็เรียกว่าไม ้                
มนัคร ่ าไป อน่ึงคือร้องไห้ร ่ าไรนั้นก็เรียกวา่ร้องไห้คร ่ า -             
ครวน (คสัเวล, หนา้ ๑๖๒) 

  คร ่ า   What blackens, dark, deteriorated. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑๐) 
  คร ่ า   To inlaysteel with gold. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑๐) 
 คร ่ า   คืออาการช่างอยา่งหน่ึง, เหมือนคนเอาเงินบา้ง,  
    ทองบา้ง , ตอกลงไปท่ีมีดบา้ง, ของอ่ืนบา้ง, ใหติ้ด 
    เปนรูปต่างๆนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๐๘) 
 คร ่ า   ข. เก่า, เคอย, ท าใหส้นิท. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
คร ่ า ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง การฝีมือช่างอยา่งหน่ึง เป็นการท า
ลวดลายตกแต่งเคร่ืองทองเคร่ืองเงิน และส่ิงต่างๆ ความหมายท่ีสองหมายถึง เก่า 
เก่าจนกร่อน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 
โดยความหมายวา่ เก่า ยงัคงอยู ่ แต่ความหมายแรกท่ีหมายถึง การฝีมือของช่างเงิน
ช่างทองนั้น ไม่ปรากฏในพจนานุกรมสมยัน้ี แต่เปล่ียนไปเป็นความหมายใหม่ คือ 
เคย และ ท าใหส้นิท จึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 
 

 จนัโลง, จรรโลง 
จนัโลง To sustain. – He is the support of the universe, or of 

mankind. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓) 
จรรโลง  ชระโลง ข.ผ. จูง, พยงุ, ไม่ใชเ้ซ, ไม่ใหล้ม้ไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 

๑๓๐) 
จรรโลง, ชระโลง ข.ผ. จูง, พยงุ, ไม่ใหเ้ซ, ไม่ใหล้ม้ไป. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๘๘) 
 



๑๙๐ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
จรรโลง หรือ จนัโลง ว่าหมายถึงการรักษาไว ้(To sustain) แต่พจนานุกรมใน              
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไป
เป็นหมายถึง จูง  พยงุ  ไม่ใชเ้ซ  ไม่ใหล้ม้ไป. 

 
 จ า 

จ า   นั้นคือก าหนดไวห้มายไวเ้รียกวา่จ าไว ้อน่ึงคือเหมือน 
คนตอ้งโทษแลเขาใส่ฃ่ืคาโซตรวนนั้นก็เรียกวา่เขาจ าไว ้ 
เหมือนค าพูดวา่คนผูน้ั้นตอ้งโทษเขาจ าไว ้(คสัเวล, หนา้ 
๒๓๑) 

จ า It must, it is necessary. – One must go. (สัพะฯ, หนา้ 
๗๗) 

จ า   To recollect, to remember. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗) 
จ า   Large needle to fasten the hair with. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗) 
จ า   To incarcerate. – Put him in prison. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗) 
จ า   หมาย, คือความท่ีก าหนฎไวไ้ดใ้นใจ, เหมือนคนหดัปรื 

วชิาการส่ิงใดจ าไวไ้ด,้ อน่ึงการท่ีเอาตรวนใส่คนจ าไว ้
นั้นดว้ย. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๘) 

  จ า   ข. คอย, รอ, ท่า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๑๙) 
  จ า   ท. ก าหนด, หมาย, ผกู, ขงั, คุม, ถือ, ประพฤติ, เจริญ,  

หยู,่ (จ  าความได,้ กพหนดความได.้ จ  าคุก, ขงัคุก, ขงัคุก, 
จ  าศีล. ถือศีล, จ  าพรต, ประพฤติพรต. จ  าพรรษา. หยูก่าร
ฝน. ข. คอย, รอ, ท่า. ท. ต้อง, พึง. จ  าเทียง, จ  าทยง,                    
จ  าเทียม, จะเทียบ, จะเปรียบ. ต้อง เทียบ, ต้องเปรียบ.                
จ  าทูล, ตอ้งบอก. จ าน า, ตอ้งพาไป.). (ร.ศ. ๑๒๐, หน้า 
๘๒)  

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า         
จ  า ไว ้๕ ความหมาย ความหมายแรกคือ ก าหนดไว ้หมายไว ้ความหมายท่ีสอง              
คือ จ าเป็น ความหมายท่ีสามคือ เข็มหรืออุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ีช่วยในการท าผม 
ความหมายท่ีส่ีคือ ระลึกได้ ไม่ลืม และความหมายท่ีห้าหมายถึง ขงั หรือจองจ า



๑๙๑ 

 

นั่นเอง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เฉพาะความหมายท่ีระบุท่ีมาว่าเป็นค ายืมภาษา
เขมร มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไป    
จากเดิม คือหมายถึง คอย รอ ท่า ส่วนความหมายอ่ืนๆนั้นระบุท่ีมาวา่เป็นค าไทย 
(ท.)  

 
ฉมวย 

ฉมวย ฉมงั, คือการประสิทธ์ิ, ประสาทธ์, ประจกัษ,์ เหมือนคน
ตกเบด็ไดป้ลามาก เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 

ฉมวย   ข. คล่อง, บ่อย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๘) 
ฉมวย   ข. คล่อง, บ่อย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ฉมวย ว่าหมายถึง ฉมงั การประสิทธ์ิประสาท ประจกัษ์ แต่พจนานุกรมในสมยั                
ท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็น
หมายถึง คล่อง บ่อย 

 
 ฉมงั 

ฉมงั   Skillful, dexterous. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๖) 
ฉะมงั   ฉมวย, เปนช่ือการสักสิทธิ, ฤๅเหนประจกัข,์ เหมือนคน 

จะท าการส่ิงใดๆ, ไดเ้หนประจกัขส์ าเร็ทธิการเร็วนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 

ฉมงั   ข. แม่น  บ่อย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๕) 
ฉมงั   ข. แม่น  บ่อย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉมงั ว่าหมายถึง ช านาญ คล่องแคล่ว เช่ียวชาญในการท างาน แต่พจนานุกรมใน
สมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไป
เป็นหมายถึง แม่น บ่อย 

 
 
 

 



๑๙๒ 

 

 ชวย 
ชวย คืออาการท่ีลมพัดฉิวๆ,เหมือนอย่างลมพัดอ่อนนั้ น,                

เขามกัพูดว่าลมชวยออ่นๆ เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หน้า 
๑๘๘) 

ชวย   ข. ค่อยๆ, เบาๆ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๘) 
ชวย   ข. ค่อยๆ, เบาๆ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉมงั ว่าหมายถึง ลมท่ีพดัอ่อนๆ แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง ค่อยๆ, เบาๆ 

 
ดวง 

ดวง   นั้นความวา่วงกลม  เหมือนค าพูดวา่ดวงพระอาทิตย ์ 
ดวงพระจนัทร์ (คสัเวล, หนา้ ๓๔๔) 

ดวง   Globe, round form. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๓) 
ดวง เปนช่ือสารพดัส่ิงของทั้งปวงท่ีเปนวงกลมๆนั้น, เหมือน

อยา่ง ดวงดาว, ดวงเดือน, ดวงตา. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑๔) 
ดวง   ข. แกว้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๖) 
ดวง   ท. วง, กลม. ข. แกว้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ดวง ว่าหมายถึงลักษณะท่ีเป็นทรงกลมหรือวงกลม แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ 
เฉพาะความหมายท่ีระบุท่ีมาวา่เป็นค ายืมภาษาเขมร มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบย้ายท่ี  โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง แก้ว ส่วน
ความหมายอ่ืนนั้นระบุท่ีมาวา่เป็นค าไทย (ท.)  

 
 ด ากล 

ด ากล   Artfully, wisely (camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๗) 
ด ากล   ข. ตั้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๔) 
ด ากล   ข. ตั้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
 



๑๙๓ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ด ากล ว่าหมายถึงอาการอยากด่ืมน ้ าหรือด่ืมน ้ าบ่อยๆ แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒  
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็น
หมายถึงอาการร้อนใจ 
 

ด าเลิง 
ด าเลิง Delicious, voluplous, agreeable (camboge word). 

(สัพะฯ, หนา้ ๑๐๗) 
ด าเลิง   ข. ถ่ี, ข้ึน, เร่งข้ึน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ด าเลิง   ข. สูง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
ด าเลิง   ข. ถือ, ก่ง ข้ึน, ข้ึน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ด าเลิง ว่าหมายถึงอร่อย, เป็นท่ีน่าพอใจ  แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี  ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง 
สูง และ ถือ, ก่งข้ึน, ข้ึน 
 

 ตรา 
ตรา นั้นคือส่ิงท่ีท าด้วยไมแ้ลงาเปนตน้ ท่ีตีประทบัหนังสือ

เปนต้น ให้รู้เปนส าคัญนั้นเรียกว่าตรา  (คัสเวล, หน้า 
๔๒๗) 

ตรา   Seal, mark. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๓) 
ตรา เปนช่ือของส ารับให้รู้เปนส าคญัแน่นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 

๒๖๒) 
ตรา   ข. จดจ า, เลือก, ตรวจ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตรา   ข. จดจ า, เลือกตรวจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ตรา ว่าหมายถึงอุปกรณ์ส าหรับท าเคร่ืองหมาย, ตราประทบั  แต่พจนานุกรมใน
สมัยท่ี  ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  โดบ นิยามความหมาย
เปล่ียนไปเป็นหมายถึง จดจ า เลือก ตรวจ 

 



๑๙๔ 

 

 ทรง 
ซง, ทรง นั้นคือเปนช่ือแห่งคนอยา่งหน่ึง  คือคนท่ียงัจา้วใหสิ้ง 

ในกายนั้นเรียกวา่คนทรง  อน่ึงคือถือส่ิงต่างๆ เปนค า 
กระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๐๔) 

ทรง To have, to do ; who carries with himself, endowed 
with (this word is applied to all the actions of the king.) 
(สัพะฯ, หนา้ ๗๔๙) 

ซง ตั้ง, คือคั้งไวด้ ารงไวน้ั้น, เหมือนอยา่งเขาเอาจงัหนัข้ึนตั้ง
แพ้วนกไวน้ั้ น, เขาว่าเอาจงัหันซงไว.้ (อกัขราฯ, หน้า 
๑๙๒) 

ทรง ด ารง, ตั้ งไว,้ จ  าไว,้ คือการท่ีด ารงไว,้ ตั้ งไว ้จ  าไวน้ั้ น, 
เช่น ทรงกรรแสง, ทรงครรภ, ทรงเคร่ืองนั้น. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๓๑๓) 

ทรง ข. ตั้ง, ชู, ค  ้า, แบก, ตวั, ร่าง, กาย, (ยงัมีความอีก). (ร.ศ. 
๑๑๐, หนา้ ๑๗๕) 

ซง, ทรง ข. ตั้ง, ชู, ค  ้า, แบก, ตวั, ร่าง, กาย, (ยงัมีความอีก). (ร.ศ. 
๑๒๐, หนา้ ๑๒๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
ทรง ไว ้๔ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงคือ คนท่ีให้เจา้เขา้สิงร่างกาย คือคนทรง 
ความหมายท่ีสองคือ ถือ การถือส่ิงของต่างๆ ความหมายท่ีสามคือ มี หรือ ท า 
ความหมายท่ีส่ีคือ การคง ด ารง ทรงตวัไว ้หมายถึงลกัษณะการตั้ง ชู ด ารงไว ้คงไว ้  
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒  มีการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  โดยมี
ความหมายว่า ตั้ ง, ชู, ค  ้ า, แบก ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายท่ีสามในสมัยท่ี ๑                    
แต่ความหมายอ่ืนๆเปล่ียนไปเป็นความหมายใหม่ คือ ตวั, ร่าง, กาย จึงถือว่าเป็น
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
 
 
 
 



๑๙๕ 

 

 ท าวล 
ท าวล   นั้นคือทุระ (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
ท าวล   Affairs. (กิจการ). (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๕) 
ท าวล ธุระกงัวล, ห่วงกิจการต่างๆ, คือธุระกงัวลทั้งปวงนั้น, 

เช่น คนเปนห่วงกิจการต่างๆมาก. (อักขราฯ, หน้า 
๒๘๙) 

ท างน, ท าวล  ท. (แกเ้ป็น ข.) หนกั, ห่วงใย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๙) 
ท างน, ท าวล ป. ต างน. ข. หนกั, ห่วงไย. ห่วงขวง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๑๕๖) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ท าวล ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ธุระ ความหมายท่ีสองคือ ห่วง กงัวล 
เช่นความห่วงกงัวลในการงานต่างๆ  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยความหมายว่า ห่วงใย ซ่ึงสอดคล้องกับความหมาย               
ในสมัยท่ี ๑ ยงัคงอยู่  แต่ความหมายแรกท่ีหมายถึง ธุระ นั้ น ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมสมยัน้ี แต่เปล่ียนไปเป็นความหมายใหม่ คือ หนกั 

 
 ลอง 

ลอง นั้นคือส่ิงมีไม้แก่นข้างในเปนต้นนั้นก็เรียกว่าไม้ลอง 
เหมือนกบัไมล้องใบศีเปนตน้นั้น (คสัเวล, หนา้ ๖๗๙) 

ลอง   To put to the test, to try. (สัพะฯ, หนา้ ๔๐๓) 
ลอง ข. เล่น, ล าพอง, คะนอง, (ลองเชิง, คนองตีน). (ร.ศ. 

๑๑๐, หนา้ ๔๔๑) 
ลอง ข. เล่น, ล าพอง, คะนอง, (ลองเชิง, คนองตีน.). (ร.ศ. 

๑๒๐, หนา้ ๓๓๕) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ลอง วา่หมายถึง ส่ิงท่ีมีไมแ้ก่นอยูด่า้นใน เรียกวา่ไมล้อง หรือหมายถึงการกระท า
เพื่อทดลองหรือพยายามทดสอบ แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง เล่น ล าพอง 
คะนอง 
 



๑๙๖ 

 

 ลนัลุง 
ลนัลุง   Joyful ; cheerfulness of heart. (สัพะฯ, หนา้ ๓๘๓) 
ลนัลุง   ข. เจบ็นกั, เจบ็เหลือทน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔๓) 
ลนัลุง   ข. เจบ็นกั, เจบ็เหลือทน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
ลันลุง ว่าหมายถึง ความสุข ความปิติใจ แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง 
เจบ็นกั, เจบ็เหลือทน 

 
 สนะ 
  สนะ   Tailor. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๙) 

สะนะ   เปนช่ือคนจีนแลไทรับเปนพนกังานช่างเยบ็ผา้ในหลวง 
นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๐) 

สนะ   ข. หนงั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
สนะ   ข. หนงั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สนะ ว่าหมายถึง ช่างตดัเส้ือ ช่างเย็บผา้หลวง แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง 
หนงั 

 
 แสลง 

แสลง นั้นคือเปนของไม่ชอบแก่โรค  เรียกวา่ของแสลง 
(คสัเวล, หนา้ ๒๙๖) 

แสลง Hurful, prejudicial to health ; to hurt, to injure. (สัพะฯ, 
หนา้ ๖๙๘) 

แสลง คือของผิดส าแลง, เช่นของนานๆตางมีมาเปนคราวๆ  
คนกินเขา้ไปม้ือหน่ึงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๖) 

แสลง   ข. ร้าย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๗) 
แสลง   ข. ร้าย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๒) 



๑๙๗ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
แสลง ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีไม่ถูกกบัโรค ไม่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งมีความหมายว่าการ
เจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ  แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง ร้าย 

 
อกัอ่วน 

อกัอ่วน นั้นความเหมือนกบัป่ันป่วนเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๗๕๒) 

อกัอ่วน   Anxiety ; to sign, to groan. (สัพะฯ, หนา้ ๘) 
อ่วน   Trouble of mine, axiely. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๓) 
อกัอ่วน   Uneasy ; axiely. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๓) 
อกัอ่วน  ป่วนใจ ทุรนทุราย, คือการท่ีใจไม่สะบายด้วยจะอยู ่                 

ฤๅไปเปนต้น คิดแล้วคิดอีกไม่ตกลงนั้ น. (อักขราฯ,       
หนา้ ๗๙๗) 

อกัอวน   ข. สอ้ืน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๙) 
  อกัอ่วน   ข. สอ้ืน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
อกัอ่วน ว่าหมายถึง ป่ันป่วน ทุรนทุราย ไม่ดีต่อสุขภาพ รวมทั้งมีความหมายว่า    
การเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ  แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง ร้าย 

 
 แอง 

แอง   Thou, you (camboge word) (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๑) 
แอง   ข. เอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๒) 
แอง   ข. เอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
แอง วา่ คุณ หรือ เธอ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ ซ่ึงอา้งอิงจากความหมายของค าว่า 
เอง พบวา่มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป 
หมายถึง ดว้ยตน 

  



๑๙๘ 

 

ข. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้ งสามสมัย โดยมีการเปลี่ยนความหมายแบบย้ายที ่                         
ในสมัยที ่๒ เพยีงคร้ังเดียว แล้วคงความหมายเดิมต่อไปในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๔ ค า ไดแ้ก่ 
 กระยา 

กระยา   นั้นคือไดแ้ก่เคร่ืองอาหารท่ีคนกินไดน้ั้น เรียกวา่ 
กระยาหาร (คสัเวล, หนา้ ๗๖) 

กะยา   Food, nourishment. (สัพะ, หนา้ ๒๒๕) 
กระยา   Aliments, food. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๒) 
กระยา   ข. เคร่ือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗) 
กระยา   ข.ผ. ดูท่ีกระยา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙) 
กะยา   ข. เคร่ือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗) 
กระยา   ข. เคร่ือง, ส่ิงซ่ึงเปนเคร่ือง, กระยาสนาน, เคร่ืองอาบน ้า,  

เคร่ืองสะผม, กระยาเสวย, เคร่ืองกิน, (ทุกวนัใชเ้รียกเขา้
ท่ีพระเจา้แผน่ดินเสวยแลเรียกสั้นๆวา่พระกระยา.) (ร.ศ. 
๑๒๐, หนา้ ๑๙) 

กรรยา   ข.ผ. ดูท่ีกะยา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘) 
กะยา ข. เคร่ือง, (กยาสาท, กยาศราท, เคร่ืองปรุงฤดูศารท,            

กะยาหาร, เคร่ืองกิน. กะยาสนาน, เคร่ืองอาบ. (ร.ศ. 
๑๒๐, หนา้ ๕) 

กระยา น. เคร่ือง, ส่ิงของ, เคร่ืองกิน, เช่น เทียนธูปแลประทีป
ชวาลา เคร่ืองโภชนกระยา สังเวยประดับทุกพรรณ 
(ดุษฎีสั งเวยกล่อมช้างของเก่า ขุน เทพกระวีแต่ง.                       
(ข. กรฺยา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กระยา หรือ กะยา ว่าหมายถึง อาหาร แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี  ๒  มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือ
หมายถึง เคร่ือง ซ่ึงใช้ประกอบกับค าอ่ืนเพื่อระบุความหมาย เช่น กระยาสนาน 
หมายถึงเคร่ืองอาบ, กระยาหาร หมายถึง เคร่ืองกิน เป็นตน้ และคงความหมายน้ี
ต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 



๑๙๙ 

 

 อญัขยม 
องัคะยม   To bow, to salute (camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๑๘) 
อญัขยม   ข. ขา้พเจา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๓) 
อญัขยม   ข. ขา้พเจา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 
อญัขยม   ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญฺ วา่ ตู : ขฺยม วา่ ขา้).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๐๙) 
อญัขยม   ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญฺ วา่ กู : อญขฺญุ  วา่ ขา้).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๐๘) 
อญัขยม   [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญขฺญุ  วา่ ขา้พเจา้). 
   (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๕๐) 
อญัขยม [อนัขะหฺยม] ส. ขา้, ขา้พเจา้. (ข. อญขฺญุ  วา่ ขา้พเจา้). 

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙๒) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    

องัคะยม ว่าหมายถึง การค านับ น้อมค านับ หรือทกัทาย แต่พจนานุกรมในสมยั                
ท่ี ๒ และ ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมาย
เปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง ขา้พเจา้ และคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ 

 
 อานก, อานกั 

อานิด To have compassion, to be indulgent. (สัพะฯ, หนา้ 
๒๐) 

อานกั   ข. ดูท่ีอานิก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๕๘) 
อานิก   ข. เอน็ดู, รักใคร่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๕๘) 
อานกั   ข. ดูท่ีอานิก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒๔) 
อานิก   ข. เอน็ดู, รักใคร่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒๔) 
อานก, อานิก [-นก, -นิก] ก. เอ็นดู, รักใคร่. (ข. อาณิก). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๒๒) 
อานก, อานิก [-นก, -นิก] ก. เอ็นดู, รักใคร่. (ข. อาณิก). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๙๑๗) 



๒๐๐ 

 

อานก, อานิก [-นก, -นิก] ก. เอ็นดู, รักใคร่. (ข. อาณิต). (ราชฯ 
๑๕๔๒, หนา้ ๑๓๖๔) 

อานก, อานิก [-นก, -นิก] ก. เอ็นดู, รักใคร่. (ข. อาณิต). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๔๐๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า            
อานิด ว่าหมายถึง เมตตา ตามใจ สงสาร แต่พจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือ
หมายถึง เอน็ดู, รักใคร่ และคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 อุลิด 

อุลิด   Ribbed pumpkin. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๔) 
อุลิด   ข. แตงโม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖๕) 
อุลิด   ข. แตงโม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๐) 
อุลิด   น. แตงโม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๔๒) 
อุลิด   น. แตงโม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๓๓) 
อุลิด   น. แตงโม. (ข. โอวฬึก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๘๙) 
อุลิด   น. แตงโม. (ข. โอวฬึก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔๒๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
อุลิด วา่หมายถึง ฟักทองชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง แตงโม 
และคงความหมายน้ีต่อไปในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 

 
 ๑.๑.๒ การเปลีย่นแปลงความหมายทีเ่กิดขึน้ในสมัยที่ ๓ ประกอบดว้ยการเปล่ียนแปลง
ความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓, ค ายืมภาษา
เขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓ และค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรม
ทั้ง ๓ สมยั ดงัน้ี 

๑.๑.๒ .๑ การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบแคบเข้าที่ เกิดขึ้น ในสมัยที่  ๓                
ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมัยท่ี ๓, ค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ และสมัยท่ี ๓ แล้วมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมีความหมาย



๒๐๑ 

 

คงเดิมในสองสมยัแรก แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ เพียงคร้ังเดียว พบทั้งหมด 
๕๐ ค า ดงัน้ี 
 ก. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๓ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบแคบเข้าในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๓๘ ค า ไดแ้ก่ 

กระเชียง  
กะเชียง นั้นคือไม้ส่ิงหน่ึงท่ีคล้ายกับแจวแต่ว่าไม่มีมือ ไม้นั้ น

ส าหรับคนนัง่ตีไปเรียกวา่ไมก้ะเชียง (คสัเวล, หนา้ ๓๗) 
กเชียง Long oars which one pulls backwards. (สั พ ะฯ , หน้ า 

๒๕๖) 
กะเชียง ของท าดว้ยไม ้มีด ้ามีใบคลา้ยแจว, ส าหรับภุย้ตีลงในน ้ า

ใหเ้รือแล่นไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๖) 
กระเชียง ฃองคนท าดว้ยไม ้รูปคลา้ยกบัแจว, ส าหรับภุย้ลงในน ้ า

ใหเ้รือแล่นไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 
กระเชียง น. เคร่ืองพุ ้ยน ้ าให้เรือเคล่ือนไป รูปคล้ายแจวแต่ไม่มี

หมวกแจว พาดกบัหูกระเชียงบนหลกัท่ีอยู่ขา้งแคมเรือ
ขา้งละอนัคู่กนั ใช้เหน่ียวด้ามให้พุย้น ้ า, กรรเชียง ก็ว่า. 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
กะเชียง หรือ กเชียง ว่าหมายถึง อุปกรณ์ส าหรับพุย้น ้ าให้เรือเคล่ือนท่ี มีลกัษณะ
คล้ายแจว แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า 
โดยเพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะของกระเชียงให้ชัดเจนข้ึนว่าเป็นเคร่ืองพุ ้ยน ้ า                        
ให้เรือเคล่ือนไป มีรูปคล้ายแจว แต่ไม่มีหมวกแจว และต้องพาดกบัหูกระเชียง                  
บนหลกัท่ีอยูข่า้งแคมเรือทั้งสองขา้งดว้ย 

 
 กระทรวง  

กะซวง นั้นคือบุทคลเฉลาะวิวาททุบตีท่ิมแทงกนัด้วยมีดแลไม้
เปนตน้ แลฟ้องหาว่ากล่าวกันตามอาชญาแพ่งแลนคร
บาล แล้วก็ไปช าระตามต าแหน่งแพ่งแลนครบาลนั้ น 
เรียกวา่ช าระความตามกะซวง (คสัเวล, หนา้ ๔๐) 

กะทรวง   Laws, edicts. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๗) 



๒๐๒ 

 

กระทรวง ตามพะนกังาน, หฤๅตามต าแหน่ง, ตามท่ีตามถานนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๖) 

กระทรวง  การผะนกังาน การต าแหน่ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 
กระทรวง ต าแหน่ง, หฤาตามท่ี, หฤาตามพะนกังาน. (อกัขราฯ, 

หนา้ ๕๐) 
กระทรวง [- ซวง] น. ราชการแผนกส่วนใหญ่มีหวัหนา้เป็น

รัฐมนตรีวา่การ. (กฺรสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, ฝ่าย ; 
ซวง วา่ สวมกอด, โอบอุม้). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๗) 

กระทรวง [- ซวง] น. ส่วนราชการเหนือทบวงกรมมีหวัหนา้เป็น
รัฐมนตรีวา่การ. (ข. กฺรสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, 
ฝ่าย ; ซวง วา่ สวมกอด, โอบอุม้). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๓๒) 

กระทรวง ๒ [- ซวง] (กฎ) น. ส่วนราชการหน่ึงในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ซ่ึงมีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเป็นหวัหนา้ ; 
(โบ) ส่วนราชการท่ีพอเทียบไดก้บักรมหรือกระทรวง
ปัจจุบนั เช่น กระทรวงแพง่ แลฝ่ายจ าเลยนั้นเป็นกรม 
ฝ่ายนอกใหส่้งไปแพง่กระเสมพิจารณา ถา้มีผูร้้ายลกัชา้ง
มา้ผูค้น โค กระบือ ทรัพยส่ิ์งใดๆ เปนกระทรวงนคร
บาลไดว้า่ (สามดวง). (ข. กรฺสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ 
ขา้ง, ฝ่าย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑) 

กระทรวง ๒ [- ซวง] (กฎ) น. ส่วนราชการสูงสุดของราชการบริหาร
ส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงเป็นหวัหนา้ ; (โบ) ส่วนราชการท่ีพอเทียบได้
กบักรมหรือกระทรวงในปัจจุบนั เช่น ถา้เป็นกระทรวง
แพง่ แลฝ่ายจ าเลยนั้นเป็นกรม ฝ่ายนอกใหส่้งไปแพง่
กระเสมพิจารณา, ถา้มีผูร้้ายลกัชา้งมา้ผูค้นโคกระบือ
ทรัพยส่ิ์งใดๆ เปนกระทรวงนครบาลไดว้า่ (สามดวง). 
(เทียบ ข. กรฺสวง ; ไทยเหนือ ส่วง วา่ ขา้ง, ฝ่าย). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๑) 



๒๐๓ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กะซวง กะทรวง หรือกระทรวง ไว้ ๒ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง
กฎหมายหรือค าสั่ง ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึงต าแหน่งหนา้ท่ี แต่พจนานุกรม
สมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลง               
เหลือเพียงความหมายท่ีเก่ียวกับต าแหน่งหน้าท่ี และได้เฉพาะเจาะจงลงไปว่า
หมายถึงส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางท่ีมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    
เป็นหวัหนา้  
 

กระแทะ 
กะแทะ นั้นคือเกียนท่ีเขาวิง่ววัควายนนั เรียกวา่เกียนกะแทะ 

(คสัเวล, หนา้ ๕๖) 
กระแทะ (ปาก) น. เกวยีนส าหรับนัง่ขนาดเล็กเพื่อไปไดเ้ร็วๆ, 

ระแทะ (ข.รเทะ)  (อกัขราฯ, หนา้ ๕๒) 
กระแทะ (ปาก) น. เกวียนส าหรับนั่งขนาดเล็กชนิดหน่ึงเพื่อไป       

ได้เร็ว, เกวียน เล็ก ท่ีใช้ เที ยมด้วยโค, ระแทะ ห รือ 
รันแทะ ก็เรียก. (ข. รเทะ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๕) 

กระแทะ น. ยานชนิดลากขนาดเล็กมี ๒ ลอ้ ใช้ววัเทียม ตวัเรือน
ราบไม่ยกสูงอย่างเรือนเกวียน  มีทั้ งชนิดโถงและ
ประกอบหลงัคา ระแทะ หรือ รันแทะ ก็ว่า. (ข. รเทะ). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๔) 

กระแทะ น. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ลอ้ ใช้ววัเทียม ตวัเรือน
ราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลงัคา, ระแทะ 
หรือ รันแทะ ก็เรียก. (ข. รเทะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๔๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
กะแทะ กระแทะ ว่าหมายถึงเกวียนท่ีเทียมววัหรือควาย เป็นเกวียนขนาดเล็กแต่
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดเฉพาะของกระแทะให้ชัดเจนข้ึนว่าเป็นยานชนิดลากขนาดเล็ก                 
มี ๒ ลอ้ ใชว้วัเทียม ตวัเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งชนิดโถงและประกอบหลงัคา 

 



๒๐๔ 

 

กระเพาะ 
กะเภาะ   นั้ นคือส่ิงท่ี เขาสานด้วยไม้ไผ่ส าหรับใส่ตวงเข้าก็ ดี 

ส าหรับใส่ส่ิงอ่ืนๆก็ดี ก็เรียกว่ากะเภาะตวงเขา้ กะเภาะ 
ใส่ของ อีกประการหน่ึงส่ิงท่ีส าหรับใส่อาหารท่ีคนกิน
แลสัตว์กินเข้าไปในท้องนั้ น ส่ิงนั้ นก็เรียกว่ากะเภาะ
อาหาร (คสัเวล, หนา้ ๗๒) 

กะเภาะ นั้นคือส่ิงท่ีเปนท่ีใส่แห่งอาหารเก่าใหม่แห่งคนแลสัตว์
นั้น เรียกว่ากะเภาะ อน่ึงคือส่ิงท่ีสานด้วยไม้ไผ่เปนตน้ 
ท ากลมๆส าหรับตวงเข้าแลตวงส่ิงต่างๆนั้ น  เรียกว่า
กะเภาะตวงเขา้ ( คสัเวล, หนา้ ๗๘๒) 

กเพาะ   Stomach ; bushel. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๑) 
กะเภาะ ของส าหรับรับอาหารใหม่ สันถานเหมือนอยา่งถุง, ยอ่ม

มีอยูใ่นทอ้งคนแลสัตวทั้งปวง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๔) 
กระเภาะ ส่ิงท่ีส าหรับอาหารใหม่ ย่อมมีอยู่ในกายคนแลสัตว               

สันถานเหมือนถุง. อน่ึงส่ิงท่ีตวงเข้า. (อักขราฯ, หน้า 
๕๒) 

กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ
กระเพาะอาหาร กระเพาะเบา, น. ภาชนะสานส าหรับ
ตวงขา้ว มีอตัราบรรจุ ๔ กระผกี. (เทียบ ข. กฺรพะ).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑) 

กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ
กระเพาะอาหารและกระเพาะเบา ; ภาชนะสานส าหรับ
ตวงขา้ว มีอตัราบรรจุ ๔ กระผกี (เทียบข. กฺรพะ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๑) 

กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์รูปเป็นถุง คือ
กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ. (ข. กฺรพะ ; 
ภาชนะสานส าหรับตวงขา้ว มีอตัราจุ ๔ กระผกี.).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๒) 
 



๒๐๕ 

 

กระเพาะ น. อวยัวะภายในของคนและสัตว ์ลกัษณะคลา้ยถุง 
ไดแ้ก่ กระเพาะอาหารและกระเพาะปัสสาวะ. (เทียบ  
ข. กรฺพะ) ; ภาชนะสานส าหรับตวงขา้ว มีอตัราจุ ๔ 
กระผกี. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้๕๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กระเพาะ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงอวยัวะชนิดหน่ึงภายใน
ร่างกายของคนและสัตว์ มีลักษณะคล้ายถุง ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง                
ภาชนะสานชนิดหน่ึงท่ีใช้ตวงขา้ว แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยยงัคงความหมายทั้ งสองความหมายไวเ้ช่นเดียว                  
กับในพจนานุกรมสมัยแรก แต่เพิ่มเติมรายละเอียดเฉพาะของกระเพาะใน
ความหมายท่ี เป็นภาชนะตวงข้าวให้ชัดเจนข้ึนว่าภาชนะน้ีมีอัตราจุเท่ ากับ                        
๔ กระผกี 

 
กราด 

กราด     นั้นคือส่ิงเขาท าดว้ยไมส้ าหรับกวาดท่ีทั้งปวงใหเ้ตียน 
นั้นเรียกวา่กราด (คสัเวล, หนา้๑๖๙) 

กราด   To drive in. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๖) 
กราด   Broom ; to sweep, to clean. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๖) 
กราด ๑ [กฺราด] น. ไมก้วาดมีดา้มยาว. (ข.จฺราศ). (ราชฯ ๒๔๙๓, 

หนา้ ๗๙) 
กราด ๑ [กฺราด] น. ไมก้วาดท่ีท าเป็นซ่ียาวๆ ห่างๆ มีดา้มยาว 

ส าหรับใชก้วาดท่ีลานวดัเป็นตน้. (ข. จฺราศ). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๕๑) 

กราด [กฺราด] น. ไมก้วาดท่ีท าเป็นซ่ียาวๆ ห่างๆ มีดา้มยาว
ส าหรับใชก้วาดท่ีลานวดัเป็นตน้. (ข.จราศ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๖๖) 

กราด ๑ [กฺราด] น. ไมก้วาดท่ีท าเป็นซ่ียาวๆ ห่างๆ มีดา้มยาว 
ส าหรับใชก้วาดท่ีลานวดัเป็นตน้. (ข. จฺราส). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๖๕) 



๒๐๖ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กราด ไว ้๓ ความหมาย  ความหมายท่ีหน่ึงคือไมก้วาดหรืออุปกรณ์ส าหรับกวาด  
ท าดว้ยไม ้ความหมายท่ีสองคือ กวาด ท าความสะอด ความหมายท่ีสามคือ ผลกัเขา้
ไปขา้งใน รุนเขา้ไป แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
แคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายท่ี ๒ จากสมยัท่ี ๑ คือหมายถึง  
ไมก้วาดท่ีท าเป็นซ่ียาวๆ ห่างๆ มีดา้มยาว เท่านั้น 
 

ขมอง 
ขมอง นั้นคือกะดูกกระบาลศีศะนั้นเรียกวา่ขมองศีศะ (คสัเวล, 

หนา้ ๗๘๗) 
ขมอง   Brain. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๒) 
ขมอง คือส่ิงท่ีอยูใ่นหวัขน้ๆ ศีขาวๆ, คือเยือ่ในกระดูกนั้น. 

(อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
ขมอง  [ขะหฺมอง] น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่ ไขใน

กระดูก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๘) 
ขมอง  [ขะหฺมอง] (ปาก) น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่ 

ไขในกระดูก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๔) 
ขมอง [ขะหฺมอง] (ปาก) น. สมอง เช่น ปวดขมอง. (ข. ขฺมง วา่ 

ไขในกระดูก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๐) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ขมองว่า สมอง และกระดูกศีรษะ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่สมอง  

 
เขมาโกรย 

โกรย   Name of a fish. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๐) 
เขมาโกรย น. ช่ือปลาชนิดหน่ึงมีหลงัด า. (ข.ใชใ้นความหมายวา่ 

หลงัด า). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๐) 
เขมาโกรย [ขะเหฺมาโกฺรย]  น. ช่ือปลาชนิดหน่ึงมีหลงัด า. (ข.ใชใ้น

ความหมายวา่ หลงัด า). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๓) 



๒๐๗ 

 

เขมาโกรย  [ขะเหฺมาโกฺรย]  น. ช่ือปลาชนิดหน่ึงมีหลงัด า. (ข. ใชใ้น
ความวา่ หลงัด า). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๘) 

เขมาโกรย  [ขะเหฺมาโกฺรย]  น. ช่ือปลาชนิดหน่ึงมีหลงัด า. (ข. ใชใ้น
ความวา่ หลงัด า). (พจน. ๒๔๙๓). (ราชฯ ๒๕๔, หนา้ 
๒๐๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
โกรย ว่าหมายถึงปลาชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยระบุรายละเอียดลกัษณะชดัเจนวา่เป็นปลาชนิดหน่ึง
ท่ีมีหลงัสีด า 

 
 เจียม 

เจียม นั้นคือส่ิงท่ีเขากระท าดว้ยขนสัตวส์ าหรับปูนัง่อยา่งหน่ึง 
อน่ึงคือเยอ่หยิง่เรียกวา่เจียมตวั (คสัเวล, หนา้ ๒๖๙) 

เจียม   Carpet. – To put down a carpet. (สัพะฯ, หนา้ ๙๐) 
เจียม   Ta temper, to moderate, to take care ; prudence.  

(สัพะฯ, หนา้ ๙๐) 
เจียม เปนช่ือแห่งสัตวในพวกแกะ, อน่ึงเคร่ืองลาดศีแดงท่ีเขา

ท าดว้ยขนแกะ, อน่ึงการท่ีถ่อมใจลงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๕๔) 

เจียม ๑ น. เคร่ืองลาดลกัษณะเหมือนพรม ท าดว้ยขนสัตวช์นิด
หน่ึงในจ าพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน. 
(เทียบ ข. เจียม วา่ แกะ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๕) 

เจียม ๑ น. เคร่ืองลาดลกัษณะเหมือนพรม ท าดว้ยขนสัตวช์นิด
หน่ึงในจ าพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน. 
(เทียบ ข. เจียม วา่ แกะ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๒) 

เจียม ๑ น. เคร่ืองลาดลกัษณะเหมือนพรม ท าดว้ยขนสัตวช์นิด
หน่ึงในจ าพวกกวาง มีอยู่ทางเหนือของประเทศจีน. 
(เทียบ ข. เจียม วา่ แกะ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๒๖) 



๒๐๘ 

 

เจียม ๑ น. เคร่ืองลาดลกัษณะเหมือนพรม ท าดว้ยขนสัตวช์นิด
หน่ึงในจ าพวกกวาง มีอยูท่างตอนเหนือของประเทศจีน. 
(เทียบ ข. เจียม วา่ แกะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๓๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า เจียม ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ พรม หรือเคร่ืองปูลาดชนิดหน่ึง  
ส่วนความหมายท่ีสองคือ ความเยอ่หยิ่ง คือเจียมตวั และความหมายท่ีสามคือ สัตว์
จ  าพวกแกะ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ 
โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายแรก คือ เคร่ืองปูลาดลกัษณะเหมือน
พรม และอธิบายเพิ่มเติมวา่ท าจากขนสัตวจ์  าพวกกวางชนิดหน่ึง 

 
 ฉบงั  

ฉะบงั นั้นคือเปนช่ือแห่งบทแห่งหนงัสืออยา่งหน่ึง (คสัเวล, 
หนา้ ๒๓๗) 

ฉะบงั   Certain rhythm of verses. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๑) 
สะบงั   บท สะบัง  Vide ฉะบงง (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๖) 
ฉะบงั เปนช่ือบทอย่างหน่ึง, มีอยู่ในหนังสือสวด, เหมือน

หนงัสือปถมกกา เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 
ฉบงั [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖ ค า. (ข.). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 
ฉบงั [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖ ค า. (ข.). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๖) 
ฉบงั [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖ ค า แบ่งเป็น ๓ 

วรรค วรรคท่ี ๑ และ ๓ มี ๖ ค า วรรคท่ี ๒ มี ๔ ค า เช่น
ไวป้ากไวว้ากยว์าที ไวว้งศก์ระว ีไวเ้กียรต์ิและไวน้ามกร
(สามคัคีเภท). (ข. จฺบ าง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

ฉบงั [ฉะ-] น. ช่ือกาพยช์นิดหน่ึง บทละ ๑๖  ค า แบ่งเป็น ๓ 
วรรค วรรคท่ี ๑ และ ๓ มี ๖ ค า วรรคท่ี ๒ มี ๔ ค า เช่น 
ไวป้ากไวว้ากยว์าที ไวว้งศก์ระวี ไวเ้กียรต์ิและไวน้ามกร 
(สามคัคีเภท). (ข. จฺบ าง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 



๒๐๙ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า        
ฉะบงั หรือ ฉบงั ว่าเป็นช่ือค าประพนัธ์ชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยมีการระบุรายละเอียดลักษณะของ                          
ค  าประพนัธ์ชดัเจนยิ่งข้ึนวา่เป็นค าประพนัธ์ประเภทกาพย ์บทละ ๑๖  ค า แบ่งเป็น 
๓ วรรค วรรคท่ี ๑ และ ๓ มี ๖ ค า วรรคท่ี ๒ มี ๔ ค า 
 

ฉมบ 
ฉะมบ นั้นคือเปนช่ือแห่งผีอยา่งหน่ึง อน่ึงคือเปนช่ือแห่งไมท่ี้

เขาปักส าหรับขดุหลุมปลูกเรือนทั้งปวงอยา่งหน่ึง 
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

ฉะมบ เปนช่ือคนมีผีกะสือ, ผีตะกละเขา้สิงอยู่ในตวั, มนัย่อม
ยากกินส่ิงของท่ีโศกโครก เปนต้น. (อักขราฯ, หน้า 
๑๕๘) 

ชะมบ คือไม้ท่ีเขาปักไวห้มายท่ีจขุดหลุมเสาจปลูกเรือนนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๓) 

ฉมบ [ฉะมบ] น. ผีผูห้ญิงท่ีตายในป่า และสิงอยู่ในบริเวณ               
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆแต่ไม่ท าอนัตรายใคร ชมบ หรือ 
หมบ ก็วา่. (ข. ฉฺมบ วา่หมอต าแย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หน้า 
๓๑๐) 

ฉมบ [ฉะมบ] น . ผีผูห้ญิงท่ีตายในป่า และสิงอยู่ในบริเวณ                
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆแต่ไม่ท าอนัตรายใคร ชมบ หรือ 
หมบ ก็วา่. (ข. ฉฺมบ วา่หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๔๔) 

ฉมบ [ฉะมบ] น. ผีผูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณ                  
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร เช่น อน่ึง
เปนสัจว่าเปนฉมบจะกละกะสือแลมาฟ้องร้องเรียนแก่
มุขลูกขุนก็ดี ๒๐. (สามดวง), ชมบ หรือ ทมบ ก็ว่า.                  
(ข. ฉฺมบ วา่ หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

ฉมบ ๑ [ฉะมบ] น. ผีผู ้หญิงท่ีตายในป่าและสิงอยู่ในบริเวณ                   
ท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตรายใคร เช่น อน่ึง



๒๑๐ 

 

เปนสัจว่าเปนฉมบจะกละกะสือ แลมาฟ้องร้องเรียนแก่
มุขลูกขุนก็ดี ๒๐ (สามดวง), ชมบ หรือ ทมบ ก็ว่า. 
(เทียบ ข. ฉฺมบ ว่า หมอต าแย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๓๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉะมบ, ชะมบ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงผีชนิดหน่ึง หรือคนท่ี  
ถูกผีปอบผีกระสือเขา้สิง ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึงไมท่ี้ปักไวใ้นต าแหน่ง                  
ท่ีจะขุดหลุมปลูกเสาเรือน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเข้า โดยลดความหมายลง เหลือเพียงความหมายท่ีเก่ียวกับผี ว่าเป็น                      
ผผีูห้ญิงท่ีตายในป่าและสิงอยูใ่นบริเวณท่ีตาย มีรูปเห็นเป็นเงาๆ แต่ไม่ท าอนัตราย
แก่ใคร 

 
 ฉมวก 

ฉมวก นั้นคือเปนช่ือแห่งอาวธุท่ีส าหรับแทงปลาอยา่งหน่ึง 
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

ฉมวก   Harpoon for piercing fishes. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๗) 
   ฉมวก   [ฉะหฺมวก] น. เคร่ืองมือแทงปลาเป็นตน้ มีง่ามเป็น ๑, ๓   

 หรือ ๕ ขา ท่ีปลายขาท าเป็นเง่ียง มีด้ามยาว. (ข. จฺบูก). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

   ฉมวก   [ฉะหฺมวก] น. เคร่ืองมือแทงปลาเป็นตน้ มีง่ามเป็น ๑, ๓  
หรือ ๕ ขา ท่ีปลายขาท าเป็นเง่ียง มีดา้มยาว. (ข. จฺบูก). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
ฉมวก วา่เป็นอาวุธชนิดหน่ึงท่ีใช้ส าหรับแทงปลา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยระบุรายละเอียดลักษณะชัดเจน                      
ว่าเป็นเคร่ืองมือแทงปลาท่ีมีง่ามเป็น ๑, ๓ หรือ ๕ ขา ท่ีมีปลายเป็นเง่ียงและ                
มีดา้มยาว 

 
 
 



๒๑๑ 

 

ฉลู 
ฉลู   นั้นคือเปนช่ือแห่งปีๆหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๓๘) 
ฉลู   Ox. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
ฉลู คือช่ือปีท่ีสองนั้น, เหมือนเขาถามกนัวา่, เจา้ปีไร,  

เราปีฉลู เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 
   ฉลู   [ฉะหฺลู] น. ช่ือปีท่ี ๒ ของรอบปีนกัษตัร มีววัเป็น 
      เคร่ืองหมาย. (ข. ฉฺลูว). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๓) 

ฉลู [ฉะหฺลู] น. ช่ือปีท่ี ๒ ของรอบปีนกัษตัร มีววัเป็น
เคร่ืองหมาย. (ข. ฉฺลูว). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉลู ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงช่ือปีท่ีสองในปีนักษตัร เรียกว่า                   
ปีฉลู คือปีววั ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึงววั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลง เหลือเพียงความหมาย
ท่ีเก่ียวกบัปีนกัษตัร วา่เป็นปีท่ี ท่ี ๒ ของรอบปีนกัษตัร มีววัเป็นเคร่ืองหมาย. 

 
 ชงโลง, ชโลง 

ชโลง   Watering-pot for watering fields. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
ชงโลง เปนช่ือของส าหรับวิดน ้ าท้องนา, ท าด้วยไม้, รูปคล้าย

กับฅอเรือหมูตัดออกสองท่อนนั้ น. (อักขขราฯ, หน้า 
๑๗๕) 

  ชงโลง ๑  น. โพง, เคร่ืองวดิน ้ารูปคลา้ยเรือคร่ึงท่อน มีดา้มถือ  
 ผกูแขวนเขา้กบัขาหย ัง่ แลว้จบัดา้มใหพุ้ย้น ้าเขา้ออก 
 ตามตอ้งการ,โชงโลง ก็วา่, (ถ่ิน - อุดร ) กะโซ.้  
 (ข. โชฺรง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๒) 

ชงโลง ๑ น. โพง, เคร่ืองวดิน ้ารูปคลา้ยเรือคร่ึงท่อน มีดา้มถือ  
ผกูแขวนเขา้กบัขาหย ัง่ แลว้จบัดา้มใหพุ้ย้น ้าเขา้ออก 
ตามตอ้งการ,โชงโลง ก็วา่, (ถ่ิน – อีสาน) กะโซ.้  
(ข. โชฺรง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๓) 
 



๒๑๒ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ชโลง หรือ ชงโลง ว่าเป็นเคร่ืองมือวิดน ้ าจากท้องนาชนิดหน่ึง ท าด้วยไม้และ                     
มีรูปร่างเหมือนคอเรือหมูท่ีถูกตดัเป็นสองท่อน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยระบุรายละเอียดลักษณะชัดเจนว่า
หมายถึงโพงหรือเคร่ืองวิดน ้ ารูปคล้ายเรือคร่ึงท่อน มีด้ามถือ ผูกแขวนเข้ากับ                 
ขาหย ัง่ แลว้จบัดา้มใหพุ้ย้น ้าเขา้ออกตามตอ้งการ 

 
 ชวด 

ชวด The year of the rat (the first of the Siamese cycle). 
(สัพะฯ, หนา้ ๘๙๔) 

ชวด ไม่ได,้ มิได,้ เปนช่ือปีท่ีหน่ึงนั้น, อน่ึงส่ิงของท่ีไม่มีนั้น 
วา่ ชวด, เหมือนเขาวา่ชวดกิน เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๘๐) 

  ชวด ๑   น. ช่ือปีท่ี ๑ ของรอบปีนกัษตัร มีหนูเป็นเคร่ืองหมาย. 
(ข. ชูต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๘) 

ชวด ๑ น. ช่ือปีท่ี ๑ ของรอบปีนกัษตัร มีหนูเป็นเคร่ืองหมาย. 
(ข. ชูต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๖๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ชวด ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ปีท่ีหน่ึงของปีนักษัตร 
เรียกว่าปีชวด คือปีหนู ความหมายท่ีสองหมายถึง ไม่ได้ และความหมายท่ีสาม
หมายถึง ส่ิงของท่ีไม่มี แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายแรก คือ ช่ือปีท่ี ๑ ของ
รอบปีนกัษตัร มีหนูเป็นเคร่ืองหมาย  

 
ชะเอม 

ชะเอม นั้ นก็เปนต้นอย่างหน่ึงเรียกว่าชะเอม (คัสเวล, หน้า 
๘๑๓) 

ชเอม   Liquorice. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๑) 



๒๑๓ 

 

ฉเอม เปนช่ือเครือเถาอย่างหน่ึง, ไส้ในศีเหลือง รศหวาน,               
เขาเอามาแต่เมืองเทษ ท าอยาได้นั้ น. (อักขราฯ, หน้า 
๑๖๐) 

ชะเอม๑ น. ไมเ้ถาชนิดหน่ึง รสหวานใชท้ ายา. (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๓๓๐) 

ชะเอม น. (๑) ช่ือไมเ้ถาชนิด Myriopteron extensum (Wight) 
K. Schum.ในวงศ ์Periplocaceae  เถามีรสหวาน ใชท้  ายา 
ผลมีครีบโดยรอบ กินได,้ ขา้วสาร ก็เรียก. (๒) ช่ือพรรณ
ไม ้๓ ชนิดในวงศ ์Leguminosae คือ ชะเอมไทย หรือ 
ชะเอมป่า (Albiziamyriophylla Benth.) เป็นไมเ้ถาเน้ือ
แขง็ เถามีรสหวาน ใชท้  ายาได,้ ชะเอมเทศ 
(Glycyrrhizaglabra L.) และ ชะเอมขาไก่ (G. 
uralensis Fish.) เป็นไมพุ้ม่ต่างประเทศ รากมีรสหวาน 
ชุ่มคอใชท้  ายาได.้ (ข. เฌีแอม วา่ ไมห้วาน). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๒๖๓) 

ชะเอม น. (๑) ช่ือไมเ้ถาชนิด Myriopteron extensum (Wight) 
K. Schum.ในวงศ ์Asclepiadaceae  เถามีรสหวาน ใชท้  า
ยา ผลมีครีบโดยรอบ กินได,้ ขา้วสาร ก็เรียก. (๒) ช่ือ
พรรณไม ้๓ ชนิดในวงศ ์Leguminosae คือ ชะเอมไทย 
หรือ ชะเอมป่า (Albiziamyriophylla Benth.) เป็นไมเ้ถา
เน้ือแขง็ เถามีรสหวาน ใชท้  ายาได,้ ชะเอมเทศ 
(Glycyrrhizaglabra L.) และ ชะเอมขาไก่(G. 
uralensis Fish.) เป็นไมพุ้ม่ต่างประเทศ รากมีรสหวาน 
ชุ่มคอใชท้  ายาได.้ (ข. เฌีแอม วา่ ไมห้วาน). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๓๕๓) 

ชะเอม น. (๑) ช่ือไมเ้ถาชนิด Myriopteron extensum (Wight) 
K. Schum. ในวงศ ์Asclepiadaces เถามีรสหวาน ใชท้  า
ยา ผลมีครีบโดยรอบ กินได,้ ขา้วสาร ก็เรียก. (๒) ช่ือ
พรรณไม ้๓ ชนิด ในวงศ ์Leguminosae คือ ชะเอมไทย
หรือชะเอมป่า (Albizia myriophylla Benth.) เป็นไมเ้ถา



๒๑๔ 

 

เน้ือแขง็ เถามีรสหวาน ใชท้  ายาได,้ ชะเอมเทศ
(Glycyrrhiza glabra Fisch. Ex DC.) เป็นไมพุ้ม่
ต่างประเทศ รากมีรสหวานชุ่มคอ ใชท้  ายาได.้  
(ข. เฌีแอม วา่ ไมห้วาน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๖๗) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ชะเอม ว่าหมายถึงพนัธ์ุไม้หรือไม้เถาชนิดหน่ึง ไส้ในสีเหลือง รสหวาน               
ใช้ท  ายา และมาจากต่างประเทศ  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยยงัคงความหมายเช่นเดิมคือเป็นไม้เถาชนิดหน่ึง                      
ท่ีใช้ท  ายา แต่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเจาะจงลงไปชัดเจนว่าไม้ชนิดน้ีมี                       
๓ ชนิด พร้อมทั้งระบุ วงศ ์และช่ือทางวทิยาศาสตร์  

 
 เด็จ 

เดจ ์ นั้นคือการกระท าให้ขาดออก เหมือนกบัคนเดจซ่ึ์งใบไม้
แลดอกไมน้ั้น (คสัเวล, หนา้ ๓๔๖) 

เด็ด   To pick, to cut with one’s nails. (สัพะฯ, หนา้ ๑๑๓) 
เด็ด   ขาด, ตดั, คือการท่ีขาดออกจากกนั, ฤๅหยกิดว้ยเล็บให ้

ขาดออกไปนั้น, เหมือนอยา่งคนเด็ดดอกไม.้ (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๑๖) 

เด็จ   ก.ขาด เช่น มุขเด็จ. (ข. ดจั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๕) 
เด็จ   ก.ขาด เช่น มุขเด็จ. (ข. ดจั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐๔) 

   เด็จ   ก. ขาด. (ข. ฎาจ่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๓) 
เด็จ   ก. ขาด. (ข. ฎาจ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  ๔๔๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เด็จ ในรูปเขียนวา่ เดจ ์หรือ เด็ด วา่เป็นอาการท่ีท าให้ส่ิงใดส่ิงหน่ึงขาดออก หรือ
เอาเล็บหยิกให้ขาดออก คือการท าให้ขาด รวมทั้งหมายถึง ขาด คือเป็นลกัษณะ                
ท่ีขาดออก แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ 
เหลือเพียงความหมายวา่ ขาด คืออาการท่ีขาดออก โดยลดความหมายวา่ การท าให้
ขาดออกไป  

 
 



๒๑๕ 

 

ตะบนั 
ตะบนั   นั้นคือเปนเคร่ืองท่ีคนแก่ยอ่ยหมากกิน เรียกวา่ตะบนั  

(คสัเวล, หนา้ ๓๗๗) 
ตะบนั   Metal tube for pounding areca ; to pound areca.  

(สัพะฯ, หนา้ ๗๖๙) 
ตะบนั คืออาการท่ีท่ิมต ากดตปึงลงไป, อน่ึงเปนช่ือการไชเล็ก

หมาดเปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๗) 
ตระบนั กระบนั, เปนช่ือของอย่างหน่ึง, ท าด้วยทองเหลืองบา้ง 

เหล็กบา้ง, ส ารับคนแก่พวกไทตะบนัหมากกิน.  
             (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๔) 

ตะบนั ๑ น. เคร่ืองต าหมากของคนแก่ มีรูปคลา้ยกระบอก 
โดยมากท าดว้ยทองเหลือง. (เทียบ ข.ตบลั).  

 (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๑) 
ตะบนั น. เคร่ืองต าหมากของคนแก่ มีรูปคลา้ยกระบอก 

โดยมากท าดว้ยทองเหลือง มีลูกตะบนัส าหรับต า และมี
ดากอุดกน้. (ข. ตฺบลั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๙) 

   ตะบนั   น. เคร่ืองต าหมากของคนแก่ มีรูปคลา้ยกระบอก  
โดยมากท าดว้ยทองเหลือง มีลูกตะบนัส าหรับต า และมี
ดากอุดกน้. (ข. ตฺบาล่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๔๓) 

ตะบนั ๑ น. เคร่ืองต าหมากของคนแก่ มีรูปทรงคลา้ยกระบอก 
โดยมากท าดว้ยทองเหลือง มีลูกตะบนัส าหรับต า และมี
ดากอุดกน้. (เทียบ ข. ตฺบาล่ วา่ ครก). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๔๗๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
ตะบนั ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงอาการท่ีต าลงไป ความหมาย              
ท่ีสองหมายถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ต าหมากของคนแก่ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ คือมีความหมายวา่ เคร่ืองต าหมากของคนแก่ 
เพียงความหมายเดียวเท่านั้น ไม่ไดมี้ความหมายวา่การต าอยา่งเช่นในสมยัท่ี ๑ 

 
 



๒๑๖ 

 

 ต ารา 
ต ารา   นั้นคือหนงสือท่ีเฃียนบอกซ่ึงวชิาต่างๆนั้นก็เรียกวา่ 

หนงัสือต ารา (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
ต ารา   Code of formules. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๘) 
ต ารา เปนช่ือหนงัสือท่ีเขียนเร่ืองราวความรู้วชิาต่างๆ  

เหมือนอยา่งต าราหมอ ต าราโหร. (อกัขราฯ, หนา้ 
๒๓๓) 

ต ารา     น. แบบแผนท่ีวา่ดว้ยหลกัวชิาต่าง ๆ, ต ารับต าราก็วา่.  
(ข. ฎ รา, ตมฺรา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๔๙) 

ต ารา     น. แบบแผนท่ีวา่ดว้ยหลกัวชิาต่าง ๆ, ต ารับต าราก็วา่.  
(ข. ฎ รา, ตมฺรา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖๓) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ต ารา ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง หนังสือท่ีเก่ียวกับวิชา
ความรู้ต่างๆ ความหมายท่ีสอง หมายถึง หลักเกณฑ์หรือประมวลสูตร แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยลด
ความหมายลงเหลือเพียงว่า แบบแผนท่ีว่าด้วยหลักวิชาต่างๆ ซ่ึงสอดคล้อง                   
กบัความหมายท่ีสองท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ 

 
 เตร็ดเตร่ 

เตรดเตร่   นั้นคือเท่ียวไปเรียกวา่เตรดเตร่ (คสัเวล, หนา้ ๔๓๐) 
เตร็ดเตร่ [เตฺร็ดเตฺร่] ก. เท่ียวไปในบริเวณไม่ไกลนกั เช่น  

ไปเตร็ดเตร่อยูแ่ถวตลาด. (ข. เตฺรจ วา่ เดิน, ไป).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๑๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เตร็ดเตร่ วา่ เท่ียวไป แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
แคบเขา้ โดยระบุระยะทางดว้ยวา่ หมายถึงเท่ียวไปในบริเวณไม่ไกลนกั  

 
 ถลุน  

ถลุน   นั้นคือฟ่ันแลป่ันใหเ้ปนเกลียวนั้นเรียกวา่ถลุนเหมือนกบั 
คนถลุนซ่ึงเชือกนั้น (คสัเวล, หนา้ ๓๘๒) 



๒๑๗ 

 

ถลุน [ถะหฺลุน] ก. เอาปอหรือป่านมาบิดให้เป็นเส้นเขม็งเพื่อ
ฟ่ันเขา้เป็นเกลียวเส้นเชือกใหญ่ (ข. ธฺลูญ ว่า ฟ่ันเชือก,  
ตีเกลียวเชือก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ถลุน วา่หมายถึงการฟ่ันหรือป่ันให้เป็นเกลียวเช่นถลุนเชือก แต่พจนานุกรมสมยั            
ท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยระบุรายละเอียดชัดเจน
เจาะจงวา่เป็นการน าปอหรือป่านมาบิดใหเ้ป็นเส้นเขมง็ ก่อนท่ีจะฟ่ันเขา้เป็นเกลียว
เส้นเชือกใหญ่ 

 
 ทโมน 

ทโมน นั้นความวา่ไหญ่ เหมือนค าพูดวา่ลิงทะโมนมนัไล่กดัขา้ 
(คสัเวล, หนา้ ๘๔๕) 

ทโมน [ทะ-] ว. ใหญ่และมีก าลงัมาก (มกัใชแ้ก่สัตวต์วัผูท่ี้เป็น
จ่าฝงู) เช่น ลิงทโมน. (ข. โฌฺมล วา่ ตวัผู)้. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๔๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ทโมน ว่า ใหญ่ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                  
แคบเขา้ คือไม่ไดห้มายถึงลกัษณะใหญ่เท่านั้น แต่ตอ้งใหญ่และมีก าลงัมากดว้ย               
จึงจะเรียกวา่ ทโมน 

 
บน 

บน นั้นคือใช่ข้างล่างก็ว่า คือสูงก็ว่าเหมือนค าพูดว่าข้าอยู ่  
บนเรือน แลไม้แผ่นบนแลอยู่บนยอดไม้แลอยู่บนฟ้า             
บนสวรรค์๔ อน่ึงเหมือนผูร้้ายลกัเขา้ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป 
แลว่าแก่ผูใ้ดผูห้น่ึงว่าช่วยสืบของให้เราทีเราจะให้เงิน   

                                           
๔ ค าวา่ “บน” ในความหมายวา่ ไม่ใช่ล่าง  ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “บน” ท่ีหมายถึงการบนบาน จึงจะไม่น าความหมาย

ดงักล่าวมามาวิเคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายถึงดา้นบน คือ ไม่ใช่ขา้งล่างนั้น คือค าว่า 

ល ើ 

 



๒๑๘ 

 

แก่ท่านเท่าน้ีเท่านั้ น อย่างน้ีก็เรียกว่าบนเขา (คัสเวล, 
หนา้ ๔๖๘) 

บน ๒ ก. ขอร้องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยโดยใหค้  ามัน่วา่จะให้
ส่ิงของตอบแทนหรือท าตามท่ีใหส้ัญญาไวเ้ม่ือเป็น
ผลส าเร็จ, บนบาน ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๖๔๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                
ค  าวา่ บน วา่หมายถึง การร้องขอให้ใครท าหรือช่วยส่ิงใดให้โดยสัญญาวา่ถา้ส าเร็จ
จะมีของแลกเปล่ียน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
แคบเข้า โดยยงัคงความหมายเก่ียวกับการร้องขอและแลกเปล่ียน แต่ได้จ  ากัด
ความหมายแคบลงดว้ยวา่เป็นการขอร้อง “ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ” ใหช่้วยโดยใหค้  ามัน่วา่จะ
ใหส่ิ้งของตอบแทนหรือท าตามท่ีใหส้ัญญาไวเ้ม่ือเป็นผลส าเร็จ 

 
 ประจาน 

ประจาน นั้นคือเอาความชั่วของคนอ่ืนเปนตน้ ท่ีไม่ควรจะบอก
กล่าวแกคนอ่ืนๆให้ รู้  ก็ เอามาบอกเล่าแก่ผู ้อ่ืนให้ รู้                
ด้วยจะให้เขาอายนั้นเรียกว่าประจาน เหมือนค าพูดว่า       
คนนั้ นเอาความของเราไปเท่ียวพูดประจานแก่คน            
ทั้งปวง (คสัเวล, หนา้ ๕๔๓) 

ปจาน   To defame, to load with abuse. (สัพะฯ, หนา้ ๕๐๘) 
ประจาน To affront, to dishonour a person, to abuse publicly. 

(สัพะฯ, หนา้ ๖๑๔) 
ปะจาน คือกล่าวค าถึงโทษชัว่ท่ีคนอ่ืนท าให้คนทั้งปวงรู้,  อย่าง

หน่ึงเปนโทษหลวงท่านให้ร้องกล่าวโทษของตวัเอง,   
ใหค้นทั้งปวงรู้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๘๔) 

ประจาน คือกล่าวถึงความชั่วของผูอ่ื้นอ้ืออึง, ให้คนทั้ งปวงรู้. 
อย่างหน่ึงเปนโทษหลวง, ท่านใหเร้องกล่าวโทษตวัเอง
ใหเ้ขารู้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๐๙) 

ประจาน ก. ประกาศความชัว่. (ข. ผจาล วา่ ท าใหเ้ขด็หลาบ).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๖๒) 



๒๑๙ 

 

ประจาน ก. ประกาศเปิดเผยความชัว่ให้รู้ทัว่กนัดว้ยวิธีต่างๆ เช่น 
พูดประจาน ตดัหัวเสียบประจาน พาตระเวนประจาน          
ทัว่เมือง. (ข. ผจาล วา่ ท าให้เข็ดหลาบ). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๕๐๐) 

ประจาน  ก. ประกาศเปิดเผยความชัว่ให้รู้ทัว่กนัดว้ยวิธีต่าง ๆ เช่น 
พูดประจาน ตดัหัวเสียบประจาน พาตระเวนประจาน 
ทัว่เมือง. (ข. ผจาล วา่ ท าให้เข็ดหลาบ). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๖๕๕) 

ประจาน ก. ประกาศเปิดเผยความชัว่ให้รู้ทัว่กนัดว้ยวิธีต่างๆ เช่น 
พูดประจาน ตดัหัวเสียบประจาน พาตระเวนประจาน   
ทัว่เมือง. (ข. ผจาล วา่ ท าให้เขด็หลาบ). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๗๐๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ประจาน วา่ หมายถึงการน าเร่ืองไม่ดีของผูอ่ื้นมาประกาศเพื่อท าให้ผูน้ั้นเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง รวมทั้ งหมายถึงโทษหลวงอย่างหน่ึง ท่ีให้ผู ้กระท าผิดร้องประกาศ
ความผิดของตนให้ผู ้อ่ืนได้รู้  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ เหลือเพียงหมายถึงการเปิดเผยความชัว่ใหรู้้ทัว่กนั 

 
 เปรียง 

เปรียง   นั้นคืเปนช่ือแห่งของอยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๕๕๓) 
เปรียง   Name of a creeping plant. (สพัะฯ, หนา้ ๖๓๑) 
เปรียง   [เปฺรียง] คือของท่ีเขาเอานมโคมาเข้ียวเขา้เปนน ้ามนันั้น,  

เขาเรียกวา่เปรียง อยา่งหน่ึงเป็นเถาอยา, เขาเรียก 
เถาวนัเปรียง. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๑๗) 

  เปรียง ๑   [เปฺรียง] น. นมส้มผสมน ้าแลว้เจียวใหแ้ตกมนั จดัเป็น 
โครสอยา่งหน่ึงในจ านวน ๕ อยา่ง. (ข. เปรียง แปลวา่ 
น ้ามนั เช่น เปรียงงา วา่ น ้ามนังา ; ป. ตฺกก). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๕๓๔) 

  เปรียง ๒  [เปฺรียง] น. น ้ามนั โดยเฉพาะใชส้ าหรับน ้ามนัไขขอ้ 
     ของววั. (ข. เปฺรง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๑๐) 



๒๒๐ 

 

เปรียง ๒ [เปฺรียง] น. น ้ามนั โดยเฉพาะใชส้ าหรับน ้ามนัไขขอ้ 
ของววั. (ข. เปฺรง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๕๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า เปรียง ไว้ ๒  ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง น ้ ามันท่ี เค่ียวจาก                       
นมโค ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง เถาวลัยช์นิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียง
ความหมายแรกว่าหมายถึงน ้ ามนั โดยระบุว่า โดยเฉพาะใช้ส าหรับน ้ ามนัไขขอ้
ของววั และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ อธิบายวา่ เป็นมนั
ของนมววัท่ีน ามาเค่ียว ซ่ึงโดยรวมถือว่าสอดคลอ้งกบัความหมายในพจนานุกรม                
สมยัท่ี ๑ 

  
ผจง 

พจง   Beautiful, careful hand-writing. (สัพะฯ, หนา้ ๕๓๐) 
พะจง คือบนัจง, วา่แกลง้เขียนใหดี้ใหง้ามนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 

๔๕๒)  
ผจง   [ผะจง] น. ความตั้งใจ ก.ตั้งใจท าใหดี้, บรรจง. (ข. ผฺจง่).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๖) 
ผจง   [ผะจง] น. ความตั้งใจ ก.ตั้งใจท าใหดี้, บรรจง. (ข. ผฺจง่).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๑) 
   ผจง   [ผะจง] น. ความตั้งใจ. ก. ตั้งใจท าใหดี้, บรรจง, เช่น  
      ผจงแต่ง ผจงจดั. (ข. ผฺจง่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
      ๗๒๕) 

ผจง   [ผะจง] น. ความตั้งใจ. ก. ตั้งใจท าใหดี้, บรรจง, เช่น  
ผจงแต่ง ผจงจดั. (ข. ผฺจง่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่า ผจง ไว้ ๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ สวย ความหมายท่ีสองคือ                       
บนัจง ซ่ึงหมายถึงตั้งใจท าให้ดี อย่างลายมือท่ีเขียนอย่างตั้ งใจ แต่พจนานุกรม                
สมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้าโดยลดความหมายลง               
เหลือเพียงความหมายวา่ ความตั้งใจ หรือตั้งใจท าใหดี้  

 



๒๒๑ 

 

ผสาน 
พสาน   To solder, to glue. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๔)   
พสาน   To join, to reunite, to accumulate. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๔)  
ผสาน   [ผะ-] ก. ประสาน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๙) 
ผสาน   [ผะ-] ก. ประสาน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๔) 

   ผสาน   [ผะ-] ก. ประสาน. (ข. ผฺสาร = บดักรี). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๗๒๘) 

ผสาน   [ผะ-] ก. ประสาน. (ข. ผฺสาร วา่ บดักรี). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๗๗๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ประจาน ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ประสาน หรือการเช่ือมติด 
ความหมายท่ีสองหมายถึง รวม หรือ ร่วม แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ เหลือเพียงความหมายวา่ ประสาน 

 
เยงิ 
 เยงิ   I, we (speaking of the king). (สัพะฯ, หนา้ ๒๐๔) 
 เยงิ ๒   ส. เรา (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๔๘) 

เยงิ ๒   ส. เรา (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๗๔) 
   เยงิ ๒   (ถ่ิน-อีสาน) ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๑๕) 

เยงิ ๒   (ถ่ิน-อีสาน) ส. เรา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๖๑) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

เยิง ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ สรรพนามวา่ ฉัน ความหมายท่ีสอง คือ 
สรรพนามว่า เรา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ               
แคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่ เรา เท่านั้น 

 
 ระแทะ 

ระแทะ   A cart for transporting rice. (สัพะฯ, หนา้ ๖๕๗) 
ระแทะ น. ยานชนิดลากขนาดเล็ก มี ๒ ลอ้ ใชว้วัเทียม ตวัเรือน

ราบไม่ยกสูง มีทั้งโถงและประกอบหลงัคา, กระแทะ 



๒๒๒ 

 

หรือ รนแทะ ก็วา่. (ข. รเทะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๙๗๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ระแทะ ว่าเป็นเกวียนส าหรับขนขา้ว แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า โดยระบุลักษณะชัดเจนลงไปว่าเป็นยานชนิดลาก              
ขนาดเล็ก มี ๒ ลอ้ ใชว้วัเทียม ตวัเรือนราบไม่ยกสูง มีทั้งโถงและประกอบหลงัคา 

 
 ลือ 

ฦๅ It is rumoured ; to he made known by report. (สัพะฯ, 
หนา้ ๔๑๒) 

ลือ เล่า, อ้ืออึง, คือค าคนพูดถึงเหตุใหญ่หลายคน, ความ             
อนัเดียวเขาเล่ากนัต่อๆไปนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๒) 

ลือ น. กล่าวถึงอยา่งเซ็งแซ่, บอกข่าวคราวเกินจริง, โจษกนั 
(โบราณใช ้ฦๅ). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๐๖) 

ลือ ก. พูดกนัทัว่ไป แต่ยงัไม่มีอะไรยนืยนัไดแ้น่นอน, 
(โบราณใช ้ฦๅ). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๒๖) 

ลือ ก. พูดกนัทัว่ไป แต่ยงัไม่มีอะไรยืนยนัได้แน่นอน เช่น 
เขาลือว่าจะเกิดเหตุท่ีท่าน ้ า, (โบราณใช ้ฦๅ). (ข.) (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๑๘) 

ลือ ก. พูดกนัทัว่ไป แต่ยงัไม่มีอะไรยืนยนัได้แน่นอน เช่น 
เขาลือวา่จะเกิดเหตุท่ีท่าน ้ า, (โบราณใช ้ฦๅ). (ข.). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๖๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
ลือ หรือ ฦๅไว ้๒ ความหมาย เร่ืองท่ีเป็นท่ีโจษขานเล่าถึงกัน ส่วนความหมาย                
ท่ีสองหมายถึงการเล่าข่าวท่ียงัไม่ไดรั้บการยืนยนัวา่เป็นความจริง แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายแรกลง 
เหลือเพียงความหมายท่ีสอง คือการพูดกนัทัว่ไป แต่ยงัไม่มีอะไรยนืยนัไดแ้น่นอน 

 
 

 



๒๒๓ 

 

 สะดม 
สะดม   Sorcery which kills or sets asleep. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๘) 
สะดมภ ์ คือสกดแลว้ขะโมยเอาของ, คนโจรมนัท าการในเวลา

กลางคืน, คนนอนมนัท าใหเ้จา้ของทรัพยห์ลบัสนิทไม่
รู้สึกตวั แลว้มนัเก็บเอาทรัพยไ์ปนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๖๙๙) 

สะดม ก. ขโมยโดยวางยาให้หลบั. (อิเหนา). (ข. ส ดม). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๖) 

สะดม ก . ขโมยโดยวางยาให้หลับ, ใช้ เข้าคู่กับ  ปล้น เป็น 
ปลน้สะดม. (ข. ส ดม). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๗) 

สะดม ว. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่
รู้สึกตวั, ใชเ้ขา้คู่กบัค า ปลน้ เป็น ปลน้สะดม. (ข. สณฺฎ ). 

 (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๕๐) 
สะดม ก. ปล้นโดยใช้วิธีรมยาให้เจ้าของทรัพยห์ลับสนิทไม่

รู้สึกตวั, ใชเ้ขา้คู่กบัค า ปลน้ เป็น ปลน้สะดม. (ข. สณฺฎ ). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๙๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่า สะดม หรือ สะดมภ์ ว่าหมายถึงการโจรกรรมทรัพยสิ์นในขณะท่ีเจา้ของ
เสียชีวิต หรือถูกท าให้หลับสนิทไม่รู้สึกตัว แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยหมายถึงการปล้นโดยการรมยาให้
เจ้าของทรัพย์หลับสนิทไม่รู้สึกตัว เท่านั้ น ไม่ได้รวมถึงการฆ่าเจ้าของทรัพย ์               
ตามความหมายในสมยัท่ี ๑ 

 
สนม ๒ 

สนม นั้ นคือเปนคนพวกหน่ึงท่ีกระษัตรตั้ งไว้ให้จัดแจง                    
คนตายนั้ น เรียกว่าพ วกสนม  อ น่ึ ง คือหญิ งท่ี เปน                   
รองอัคมะเหษีเปนล าดับลงมานั้ นก็เรียกว่าหญิงสนม 
(คสัเวล, หนา้ ๒๙๑) 

สนม ๒ [สะหฺนม] น. ข้าราชการในพระราชส านักท าหน้าท่ี
เก่ียวกับพิธีศพ ท าสุก าศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษา



๒๒๔ 

 

เคร่ืองนมัสการโกศ หีบเป็นต้น เรียกว่า เจ้าพนักงาน
สนมพลเรือน. (ข. สฺนุ ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๙) 

สนม ๒ [สะหฺนม] น. ขา้ราชการในราชส านกั ท าหน้าท่ีเก่ียวกบั
พิ ธีศพ ท าสุก าศพหีบ จัดดอกไม้ ดูแลรักษาเคร่ือง
นมสัการ โกศ หีบ เป็นตน้, เจา้พนักงานสนมพลเรือน                  
ก็เรียก. (ข. สฺนุ ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สนม ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ผูท่ี้กษตัริยท์รงมอบหมายให้ท าหนา้ท่ี
เก่ียวกบัคนตาย ความหมายท่ีสองคือ ภรรยารองของกษตัริย์ แต่พจนานุกรมสมยั            
ท่ี ๓ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยปรากฏเพียงความหมายว่า
ขา้ราชการในราชส านกั ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัพิธีศพ 

 
 สลา 

สะลา   Areca and betel (cambogian word) (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๗) 
สะลา   ภาษาเขมรวา่หมากพลู. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๖) 
สลา [สะหฺลา] น. หมาก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๗๙) 
สลา   [สะหฺลา] น. หมาก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๒) 
สลา   [สะหฺลา] น. หมาก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๙) 
สลา   [สะหฺลา] น. หมาก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๘๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สลา ว่า หมากพลู แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ     
แคบเขา้  เหลือเพียงหมายถึง หมาก เท่านั้น 

 
 สาแหรก 

สาแหรก Rattans for carrying a suspended berden. (สัพะฯ, หนา้ 
๗๒๑) 

สาแหรก  เปนช่ือของเช่นวา่แลว้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๘๕) 
สาแหรก [- แหฺรก] น. ช่ือเคร่ืองหาบของต่างๆท าด้วยหวายเป็น          

ส่ีสาย ; เรียกผลท่ีมีลายเป็นเส้นๆตามยาว เช่น ชมพู่
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สาแหรก, แสรก ก็ เรียก  (เทียบ  ข.ส งฺแรก). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๙๐๘) 

สาแหรก [- แหฺรก] น. ช่ือเคร่ืองหาบของต่างๆท าด้วยหวายเป็น       
๔ สาย. (เทียบ ข.สงฺแรก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๑๘) 

สาแหรก [- แหฺรก] น. เคร่ืองใส่ของส าหรับห้ิวหรือหาบเป็นต้น 
ปรกติท าด้วยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนท าเป็นหูส าหรับ
ห้ิวหรือสอดไมค้าน ตอนล่างขดักนัเป็นส่ีเหล่ียมส าหรับ
วางกระจาด เป็นตน้. (เทียบ ข. สงฺแรก). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๑๘๖) 

สาแหรก [- แหฺรก] น. เคร่ืองใส่ของส าหรับห้ิวหรือหาบเป็นต้น 
ปรกติท าด้วยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนท าเป็นหูส าหรับ
ห้ิวหรือสอดไมค้าน ตอนล่างขดักนัเป็นส่ีเหล่ียมส าหรับ
วางกระจาด เป็นตน้. (เทียบ ข. สงฺแรก). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๒๒๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
สาแหรก วา่หมายถึงหวายท่ีใชแ้ขวนรับภาชนะบรรจุของ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยระบุลกัษณะชดัเจนลงไปว่าเป็น
เคร่ืองใส่ของส าหรับห้ิวหรือหาบเป็นตน้ ปรกติท าดว้ยหวาย มี ๔ สาย ตอนบนท า
เป็นหูส าหรับห้ิวหรือสอดไมค้าน ตอนล่างขดักนัเป็นส่ีเหล่ียมส าหรับวางกระจาด 

 
 ส าโรง 

ส าโรง   นั้นคือเปนช่ือแห่งไมอ้ยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๖) 
ส าโรง   Name of tree. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๗) 
ส าโรง เปนช่ือตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง, ใบมนัเปนแฉกๆ ดอกมนัเหม็น

เหมือนอาจม. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๖) 
ส าโรง น. ช่ือต้นไม้ชนิดหน่ึง ดอกเหม็นใช้เมล็ดในของผล              

ท  าน ้ ามนั เรียกวา่ น ้ ามนัลูกไม ้(ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๙๑๐) 

ส าโรง น . (๑ ) ช่ื อ ไม้ต้น ช นิ ด  Sterculia foetida L. ใน วงศ ์
Sterculiaceae ดอกมีกล่ินเหม็น เมล็ดให้น ้ ามนั เรียกว่า 
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น ้ ามนัลูกไม.้ (ข.). (๒) ดู ส าปะหลงั. (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๘๒๐) 

ส าโรง น . (๑ ) ช่ื อ ไม้ต้น ช นิ ด  Sterculia foetida L. ใน วงศ ์
Sterculiaceae ดอกมีกล่ินเหม็น เมล็ดให้น ้ ามนั เรียกว่า 
น ้ ามนัลูกไม้. (ข.). (๒) ดู ส าปะหลัง. (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๑๘๙) 

ส าโรง น . (๑ ) ช่ื อ ไม้ต้น ช นิ ด  Sterculia foetida L. ใน วงศ ์
Sterculiaceae ดอกมีกล่ินเหม็น เมล็ดให้น ้ ามนั เรียกว่า 
น ้ ามนัลูกไม้. (ข.). (๒) ดู ส าปะหลัง. (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๒๒๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ส าโรง ว่าเป็นต้นไม้ชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยระบุรายละเอียดของชนิดวงศ์ชัดเจนลงไปว่าเป็น
ตน้ไม้ชนิด Sterculia foetida L. ในวงศ์ Sterculiaceae ดอกมีกล่ินเหม็น เมล็ดให้
น ้ามนั เรียกวา่ น ้ามนัลูกไม ้
 

 แสรก 
สะแรก   นั้นคือหวายท่ีเขาไขวใ่หเป็นส่ีฃาส าหรับกะจาดหาบของ 

นั้นเรียกวา่สะแรก (คสัเวล, หนา้ ๒๙๕) 
แสรก คือของเขาท าเปนสายส่ีมุม, ส าหรับใส่ของ มีกระบุงฤๅ

กระจาดเปนตน้ แลหาบไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๕) 
แสรก [สะแหฺรก] น. สาแหรก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๙๓๑) 
แสรก [สะแหฺรก] น. สาแหรก. (ข. สงฺแรก). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๘๓๙) 
แสรก [สะแหฺรก] น. สาแหรก เช่น กรนนเชา้แสรกคานก็พลดั

จากองัษา. (ม. ค าหลวง มทัรี). (ข. สงฺแรก). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๒) 
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แสรก ๑ [สะแหฺรก] น. สาแหรก เช่น กรนนเชา้แสรกคานก็พลดั
จากองัษา. (ม. ค  าหลวง มทัรี). (ข. สงฺแรก). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
สะแรก หรือ แสรก ว่าเป็นหวายท่ีสานเป็นสีมุมส าหรับหาบของ แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยระบุชดัเจนว่าหมายถึง 
สาแหรก ซ่ึงค าวา่สาแหรกในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ นั้น ไดใ้ห้รายละเอียดลกัษณะ
ของสาแหรกไวว้า่เป็นเคร่ืองใส่ของส าหรับห้ิวหรือหาบเป็นตน้ ปกติท าดว้ยหวาย 
มี ๔ สาย ตอนบนท าเป็นหูส าหรับห้ิวหรือสอดไม้คาน ตอนล่างขัดกันเป็น
ส่ีเหล่ียมส าหรับวางกระจาด ซ่ึงเป็นความหมายท่ีเฉพาะเจาะจงมากกวา่ความหมาย
ของค าวา่สะแรกหรือแสรกท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ 

 
 องัคาส 

องัคาส Areaca and other  things givem as present to  
the bonzes ; to hold up a thing presented to the bonzes. 
(สัพะฯ, หนา้ ๑๘) 

องัคาส คือเอาของหวานแจกใหพ้ระสงฆเ์ม่ือนัง่ฉนัอยูห่ลายรูป
นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๐๐) 

องัคาส [- คาด] ก. ถวายอาหารพระ, เล้ียงพระ. (ข.). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๐๘) 

องัคาส [- คาด] ก. ถวายอาหารพระ, เล้ียงพระ. (ข.). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๘๙๐) 

องัคาส [- คาด] ก. ถวายอาหารพระ, เล้ียงพระ. (ข.). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๔๘) 

องัคาส [- คาด] ก. ถวายอาหารพระ, เล้ียงพระ. (ข.). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
องัคาส ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงการมอบส่ิงของแก่พระสงฆ์
หรือการประเคน ความหมายท่ีสองหมายถึงการแจกของหวานแก่พระสงฆ์ แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยลด



๒๒๘ 

 

ความหมายแรกท่ีเก่ียวกับการประเคนในความหมายทั่วไปลง เหลือเพียง
ความหมายท่ี เก่ียวกับการประเคนอาหาร ซ่ึ งในพจนานุกรมสมัยท่ี  ๑  ให้
ความหมายวา่เป็นการถวายของหวาน แต่ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ ให้ความหมาย
วา่ ถวายอาหารพระ หรือ เล้ียงพระ 

 
 อญัเชิญ 

องัเชีญ นั้นความเหมือนกบัเช้ือเชิญเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๗๕๓) 

อนัเชีญ นั้นความเหมือนกบัเช้ือเชิญเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๗๕๙) 

องัเชิญ   To invite. (สัพะฯ, หนา้ ๑๙) 
อณัะเชิญ  Vind องัเชิญ. (สัพะฯ, หนา้ ๒๐) 
อญัเชิญ ก. เชิญดว้ยความเคารพนบัถือ เช่น อญัเชิญพระพุทธรูป

ไปประดิษฐานในพระอุโบสถ. (ข. อญฺเชิญ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๕๐) 

อญัเชิญ ก. เชิญดว้ยความเคารพนบัถือ เช่น อญัเชิญพระพุทธรูป
ไปประดิษฐานในพระอุโบสถ. (ข. อญฺเชิญ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
อญัเชิญ วา่ หมายถึง เชิญ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเขา้ กล่าวคือในความหมายว่าเชิญนั้น ระบุลกัษณะชัดเจนว่า หมายถึง         
การเชิญดว้ยความเคารพนบัถือ 

 
 อุตพิด 

อุตะพิศม ์  นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้อยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๗๕๘) 
อุตพิศม ์  Name of a venomous plant. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๖) 
อุดตะพิศ เปนช่ือต้นผกัอย่างหน่ึง, มันข้ึนเองท่ีดิน, เม่ือน่าฝน             

เขากินกบัเขา้ได.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๘๐๖) 
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อุตพิตด [อุดตะ-] น. พรรณไมข้นาดเล็ก มีดอกบานเวลาเยน็  
กล่ินเหมน็คลา้ยอาจม (ข. อจฺจม + พิษ). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๑๐๓๖) 

อุตพิด [อุดตะ-] น. ช่ือพรรณไมข้นาดเล็ก (Typhonium 
roxburghii) ในวงศ ์Araceae มีดอกบานเวลาเยน็  
กล่ินเหมน็คลา้ยอาจม. (ข. อจฺจม + พิษ). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๙๑๒) 

อุตพิด [อุดตะ-] น. ช่ือไมล้ม้ลุกมีหวัชนิด Typhonium 
trilobatum schott ในวงศ ์Araceae ดอกบานเวลาเยน็ 
กล่ินเหมน็เหมือนอุจจาระ. (ข. อาจม ์+ พิษ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๘๒) 

อุตพิด [อุดตะ-] น. ช่ือไมล้ม้ลุกมีหวัชนิด Typhonium 
trilobatum (L.) Schott ในวงศ ์Araceae ดอกบาน 
เวลาเยน็ กล่ินเหม็นเหมือนอุจจาระ. (ข. อาจม ์+ พิษ). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๘๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
อุตพิด (อุตะพิศม์ อุตพิศม์ หรือ อุดตะพิศ) ว่าหมายถึงตน้ไมช้นิดหน่ึง กินได ้แต่
ความหมายในสัพะ พะจะนะ ภาสาไทระบุวา่เป็นไมมี้พิษ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า โดยยงัคงมีความหมายถึงต้นไม ้              
ชนิดหน่ึง เป็นไมล้ม้ลุก และระบุเฉพาะเจาะจงลงไปวา่เป็นชนิดใด วงศใ์ด รวมไป
ถึงอธิบายวา่ดอกบานเวลาเยน็ และมีกล่ินเหมน็เหมือนอุจจาระ 

 
ข. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๒ และสมัยที่ ๓ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย

แบบแคบเข้าในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๑๐ ค า ไดแ้ก่ 
ก าเพลิง 

 ก าเพลิง   ข. ปืน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑) 
ก าเพลิง   ข. ปืน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕) 
ก าเพลิง [- เพฺลิง] น. ปืนไฟ (ข. ก าเภฺลิง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๑๔๓) 



๒๓๐ 

 

ก าเพลิง [- เพฺลิง] น. ปืนไฟ. (ข. ก าเภลิง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๙๕) 

ก าเพลิง    [- เพฺลิง] น. ปืนไฟ. (ข. ก าเภลิง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
๑๒๓) 

ก าเพลิง [- เพฺลิง] น. ปืนไฟ. (ข. ก าเภฺลีง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๒๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
ก าเพลิง ว่า ปืน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ     
แคบเขา้โดยระบุลกัษณะประเภทของปืนชดั วา่ หมายถึง ปืนไฟ 
 

 จรี   
จรี ข. กรี, หอก, แหลน, กฤช, หลาว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 

๑๒๔) 
จรี   ข. กรี, หอก, แหลน, กฤช, หลาว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๔) 
จรี   [จะ-] (กลอน) น. มีด, หอก, ดาบ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๗๕) 
จรี [จะ-] (กลอน) น. มีด, หอก, ดาบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๒๑๗) 
   จรี   [จะ-] (กลอน) น. มีด, หอก, ดาบ, เช่น บดัออกกลาง 

สนามสองราสองแขงขนัหาก็กุมจรีแกวง่ไกว. (สมุทร
โฆษ). (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า   
จรี ว่าหมายถึงอาวุธถึง ๕ ชนิด คือ กรี หอก แหลน กฤช หลาว แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยลดความหมายลงเหลือ
หมายถึงอาวธุเพียง ๓ ชนิด คือ มีด, หอก, ดาบ เท่านั้น 

 
 เชลง 

เชลง   ข. แต่ง, ผกู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๔) 
เชลง ข. แต่ง, ผกู, เพลง, เชลงกล. เพลงกล, ผกูกล. (ร.ศ. ๑๒๐, 

หนา้ ๑๑๒) 



๒๓๑ 

 

เชลง [ชะเลง] (กลอน) ก. แต่ง, ประพนัธ์ (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้, ๓๔๓) 

เชลง [ชะเลง] (กลอน) ก. แต่ง, ประพนัธ์. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗๖) 

เชลง [ชะเลง] (กลอน) ก. แต่ง, ประพนัธ์. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๗๐) 

เชลง [ชะเลง] (กลอน) ก. แต่ง, ประพนัธ์. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๘๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ              
ค  าว่า เชลง ว่า แต่ง ผูก เช่นแต่งกลอน ผูกกล แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า คือ ไม่มีความหมายว่า ผูก เหลือเพียง
ความหมายวา่ แต่ง ประพนัธ์  เท่านั้น 
 

 ตู 
ตู   ข. ไป, ถึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๔) 
ตู   ข. ไป, ถึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๖) 
ตู ๒   ก. เตา้, ไป. (ข. เทา). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๒๑) 
ตู ๒   ก. เตา้, ไป. (ข. เทา). (ราชฯ ๒๕๒๕,  หนา้ ๓๕๗) 

   ตู ๒   ก. เตา้, ไป. (ข. วา่ เทา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๗๓) 
ตู ๒   ก. เตา้, ไป. (ข. เทา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๐๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า    
ตู ว่า ไป, ถึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ 
คือเหลือเพียงความหมายเดียวกบัค าวา่ เตา้ หมายถึง ไป  
 

 ถมอ 
  ถะมอ   ข. หิน, ภูเขา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๗) 

ถะมอ   ข. หิน, ภูเขา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๖) 
ถมอ [ถะหฺมอ, ถะมอ] น. หิน เช่น ดาดด าถมอทะม่ืน (ม. ค  า

หลวง จุลพน). (ข. ถฺม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔) 



๒๓๒ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า  
ถมอ ว่า หิน, ภูเขา  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
แคบเขา้ คือ ไม่มีความหมายวา่ ภูเขา เหลือเพียงความหมายวา่ หิน  เท่านั้น 

 
 บดับง 
  บดับง   ข. หายสูญ, พลนัหาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗๒) 

บดับง   ข. หายสูญ, พลนัหาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๘) 
บดับง ก. สูญหาย. (ข. บดั วา่ หาย, บง่ วา่ เสียไป). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๒) 
บดับง ก. สูญหาย. (ข. บดั วา่ หาย, บง่ วา่ เสียไป). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๔๗๐) 
บดับง ก. สูญหาย. (ข. บาต่ วา่ หาย, บง่ วา่ เสียไป). (ราชฯ 

๒๕๔๒, หนา้ ๖๑๖) 
บดับง   ก. สูญหาย. (ข. บาต่ วา่ หาย, บง่ วา่ เสียไป). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๒) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า  

บดับง วา่ หายสูญ, พลนัหาย คือหายไปในทนัทีทนัใดนั้น แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ คือ ไม่มีความหมายวา่ พลนั เหลือเพียง
ความหมายวา่ สูญหาย เท่านั้น 

 
 เพยยี 

พเยยี, เพยยี  ข. พวง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒๙) 
พเยยี, เพยยี  ข. พวง, เกศร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๔๔) 
พเยยี   [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๖๓๘) 
พเยยี   [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๕๗๔) 
   พเยยี   [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข. ภฺญี). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
      ๗๕๘) 



๒๓๓ 

 

พเยยี [พะเยยี] น. พวงดอกไม.้ (ข. ภฺญี). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๘๐๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า  
พเยีย หรือ เพยีย ว่า พวง หรือ เกสร แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า คือ ไม่มีความหมายว่า เกสร เหลือเพียงความหมายว่า
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีเป็นพวง โดยระบุจ าเพาะลงไปวา่วา่หมายถึง พวงดอกไม ้เท่านั้น 

  
เมิล 

เมิล   ข. มอง, ดู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๙๔) 
เมิล   ก. ดู. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๒๖) 
เมิล   ก. ดู. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๕๒) 

   เมิล    ก. ดู. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๗๔) 
เมิล   ก. ดู. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๒๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า  
เมิล ไว ้๒ ความหมาย คือ มอง และ ดู แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ คือมีความหมายวา่ ดู เพียงความหมายเดียวเท่านั้น  

 
 สลาบ 

สลาบ   ข. ปีก, ขน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๔๓) 
สลาบ   ข. ปีก, ขน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๙) 
สลาบ   [สะหฺลาบ] น. ปีกของนก, ขน (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๘๘๐) 
สลาบ [สะหฺลาบ] น. ปีกของนก ; ขน (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๗๙๒) 
สลาบ [สะหฺลาบ] น. ปีกของนก ; ขน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, 

หนา้ ๑๑๓๙) 
สลาบ [สะหฺลาบ] น. ปีกของนก ; ขน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, 

หนา้ ๑๑๘๑) 
 



๒๓๔ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า  
สลาบ ว่า ปีก หรือ ขน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย       
แบบแคบเขา้ คือ ยงัคงความหมายว่า ขน เช่นเดิม แต่ความหมายว่า ปีก นั้น ระบุ
จ าเพาะว่าหมายถึง ปีกของนก เท่านั้น จึงถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเขา้ 
 

 สลึก 
สลึก   ข. ใบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 
สะลึก   ข. ใบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๙๕) 
สลึก   ข. ใบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๐๓) 
สะลึก   ข. ใบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๖) 
สลึก   [สะหฺลึก] น. ใบไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๐) 
สลึก   [สะหฺลึก] น. ใบไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๒) 
สลึก   [สะหฺลึก] น. ใบไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๔๐) 
สลึก   [สะหฺลึก] น. ใบไม.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๘๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
สลึก วา่ ใบ โดยไม่ไดใ้ห้รายละเอียดวา่หมายถึงใบไม ้หรือ ส่ิงใดๆท่ีมีลกัษณะเป็น
ใบๆ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้คือ ระบุ
จ าเพาะลงไปวา่วา่หมายถึง ใบไม ้เท่านั้น 

 
ค. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมัย โดยมีความหมายคงเดิมในสองสมัยแรก แล้วมี

การเปลีย่นแปลงความหมายแบบแคบเข้าในสมัยที ่๓ พบทั้งหมด ๒ ค า ไดแ้ก่  
ทูล 

ทูล   นั้นคือแบกก็วา่  คือบอกความแกกระษตัรก็วา่   
เหมือนค าพูกวา่คนนั้นแบกทูลส่ิงใดมา  แลทูลความ 
แก่มะหากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๔๑๑) 

ทูล   To raise upon the head, to acquaint the king with a  
thing. (สัพะฯ, หนา้ ๘๒๓) 
 
 



๒๓๕ 

 

ทูล   วางไวบ้นหวั, ตั้งไวบ้นท่ีสูง, คือการท่ีวางไวบ้นท่ีสูง 
เหนือคนทั้งปวงนั้น, เช่นค าวา่ทูลหวัหรือทูลกระหม่อม.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๐๓) 

ทูล   บอกความ, แจง้ความ, คือความท่ียกเอาเร่ืองราวต่างๆ 
บอกกล่าวนั้น, เช่น ทูลความต่างๆกบัเจา้ต่างกรม.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๐๓) 

ทูล   ข. ยกข้ึน, เสนอ, บอก.  (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๔) 
ท านูล, ทูล  ข.ผ. บอก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๙) 

  ทูล   ข. ยกข้ึน, เสนอ, บอก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๙) 
ทูล   ก. บอก, กล่าว, (ใชส้ าหรับเจา้นาย). (ข.). (ราชฯ  

๒๔๙๓, หนา้ ๔๐๗) 
ทูล   ก. บอก, กล่าว, (ใชแ้ก่เจา้นาย). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๔๐๗) 
   ทูล     ก. บอก, กล่าว, (ใชแ้ก่เจา้นาย). (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๓๕๗) 

ทูล   (ราชา) ก. บอก, กล่าว, (ใชแ้ก่เจา้นาย). (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๗๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑  และสมัยท่ี  ๒  นิยาม
ความหมายของค าว่า ทูล ไว ้๒ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงคือ อาการท่ีแบก 
หรือยกของข้ึน หรือยกข้ึนเหนือหวั หรือตั้งไวบ้นหวัหรือตั้งไวท่ี้สูงๆ ความหมาย
ท่ีสองคือ บอก กล่าว บอกความแก่เจ้านาย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้าโดยลดความหมายลงเหลือเพียงหมายถึง 
บอก กล่าว (ใชก้บัเจา้นาย) เท่านั้น ๕ 

 
 
 
 
                                           

๕ ค าว่า “ทูล” ในความหมายว่า แบก ยก นั้น ยงัคงปรากฏเป็นค าตั้งในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน แต่แยก

ออกมาจากค าวา่ “ทูล” ท่ีหมายถึง บอก โดยเปลี่ยนรูปตวัสะกดไปเป็น “ทูน” และไม่ระบุว่ามีท่ีมาจากภาษาเขมร ซ่ึงไม่ตรงตาม
เกณฑก์ารศึกษาท่ีก าหนดไว ้จึงถือวา่ค าวา่ “ทูล” ในรูปตวัสะกดเดิม มีการเปลี่ยนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ 



๒๓๖ 

 

 แสบก 
สะแบก   Skin (a cambogian word) (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
สแบก   ข. หนงั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 
สแบก   ข. หนงั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๓) 
แสบก   [สะแบก] น. หนงั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๑) 
แสบก   [สะแบก] น. หนงั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๙) 

   แสบก   [สะแบก] น. หนงัสัตว ์เช่น ใหฉ้ลกัแสบกภาพอนัชระ  
      เปนบรรพบุรณะ นเรนทรราชบรรหาร. (สมุทรโฆษ).  
      (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๑) 

แสบก   [สะแบก] น. หนงัสัตว ์เช่น ใหฉ้ลกัแสบกภาพอนัชระ  
เปนบรรพบุรณะ นเรนทรราชบรรหาร (สมุทรโฆษ).  
(ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑  และสมัยท่ี  ๒  นิยาม
ความหมายของค าว่า แสบก ว่าหมายถึง หนัง โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่า                 
หมายถึงหนังของส่ิงใด สัตว์ หรือคน หรือทั้ งหมด แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓                        
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้าคือ ระบุจ าเพาะลงไปว่าหมายถึง               
หนงัสัตว ์เท่านั้น 
 
๑.๑.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบกว้างออกที่ เกิดขึ้นในสมัยที่  ๓                

ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมัยท่ี ๒, ค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมัยท่ี ๒ และสมัยท่ี ๓ แล้วมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมีความหมาย
คงเดิมในสองสมยัแรก แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ เพียงคร้ังเดียว พบทั้งหมด 
๘๗ ค า ดงัน้ี 

ก. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมสมัยที ่๑ และสมัยที ่๓ แล้วมีการเปลีย่นแปลงความหมาย
แบบกว้างออกในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๖๑ ค า ไดแ้ก่ 

กรง 
กรง นั้นคือคด เหมือนกบัคนทางก็ดี ไมก้็ดี แลมนัไม่คดไม่

คอ้มไปขา้งโนน้ขา้งน้ี ก็เรียกวา่หนทางกรงแลไมก้รง 



๒๓๗ 

 

ตรงก็วา่ตรงถูก๖ อน่ึงคือเปนช่ือแห่งส่ิงท่ีเขาท าดว้ยไม้
ส าหรับใส่นกต่างๆนั้น เรียกวา่กรงนก (คสัเวล, หนา้ 
๑๖๕) 

กรง [กฺรง] น. ส่ิงท่ีเป็นขอบหรือท่ีลอ้มมีซ่ี ตั้งอยูก่บัท่ีหรือ 
ยกไปได ้; ในบทกลอนใชห้มายความวา่ เปล ก็มี เช่น 
ถนอมในพระกรงทอง. (เห่กล่อม). (เทียบมลาย ูกุรง ;  
ข. ตฺรุง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙) 

กรง [กฺรง] น. ส่ิงท่ีท าเป็นซ่ีๆ ส าหรับขงันก เป็นตน้ ตั้งอยู ่
กบัท่ีหรือยกไปได ้; ในบทกลอนใชห้มายความวา่ เปล  
ก็มี เช่น ถนอมในพระกรงทอง. (เห่กล่อม). (เทียบมลาย ู
กุรง ; ข. ทฺรุง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙) 

กรง [กฺรง] น. ส่ิงท่ีท าเป็นซ่ีๆ ส าหรับขงันก เป็นตน้ ตั้งอยู ่
กบัท่ีหรือยกไปได ้; ในบทกลอนใชห้มายความวา่ เปล  
ก็มี เช่น ถนอมในพระกรงทอง. (เห่กล่อม). (เทียบมลาย ู
กุรง ; ข. ทฺรุง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑) 

กรง [กฺรง] น. ส่ิงท่ีท าเป็นซ่ีๆ ลอ้มรอบส าหรับขงันก เป็นตน้ 
ตั้งอยูก่บัท่ีหรือยกไปได ้; ในบทกลอนใชห้มายความวา่ 
เปล ก็มี เช่น ถนอมในพระกรงทอง. (เห่กล่อม). (เทียบ
มลาย ูกุรง ; ข. ทฺรุง). (ราช ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                       
ค  าว่า กรง ว่าหมายถึง ส่ิงท่ีท าด้วยไม ้ใช้ส าหรับขงันก แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓               
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยย ังคงความหมายว่าเป็น                
เคร่ืองใช้ส าหรับขังนก และได้ระบุรายละเอียดลักษณะเพิ่มเติมว่ามีลักษณะ                
เป็นซ่ีๆ นอกจากนั้นยงัระบุวา่อาจใชใ้นบทกลอนในความหมายวา่เปลไดอี้กดว้ย 

 
 
 

                                           
๖ ค าว่า “กรง” ในความหมายว่า ไม่คดงอน้ี แทจ้ริงแลว้เป็นความหมายของค าว่า “ตรง”  แต่ปรากฏอยู่ร่วมกบัค าว่า 

“กรง” เน่ืองจากความเขา้ใจผดิของผูจ้ดัท าพจนานุกรมชาวต่างชาติ  จึงไม่น ามาวิเคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมายของค า
วา่ “กรง” ในท่ีน้ี 



๒๓๘ 

 

กรรเชียง 
กะเชียง นั้นคือไม้ส่ิงหน่ึงท่ีคล้ายกับแจวแต่ว่าไม่มีมือ ไม้นั้ น

ส าหรับคนนัง่ตีไปเรียกวา่ไมก้ะเชียง (คสัเวล, หนา้ ๓๗) 
กะเชียง ของท าดว้ยไม ้มีด ้ามีใบคลา้ยแจว, ส าหรับภุย้ตีลงในน ้ า

ใหเ้รือแล่นไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๖) 
กระเชียง ฃองคนท าดว้ยไม ้รูปคลา้ยกบัแจว, ส าหรับภุย้ลงในน ้า

ใหเ้รือแล่นไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 
กรรเชียง  [กัน-] น. เคร่ืองพุ ้ยน ้ าให้เรือเคล่ือนไป รูปคล้ายแจว              

แต่ไม่ มีหมวกแจว พาดกับหูกรรเชียงบนหลักท่ีอยู ่              
ข้างแคมเรือข้างละอันคู่กัน ใช้เหน่ียวด้ามให้พุ ้ยน ้ า,                
ใชว้า่ กระเชียง ก็มี, ท่าวา่ยน ้ าโดยนอนหงายแลว้ใชแ้ขน
ทั้ง ๒ พุย้น ้ าให้ตวัเคล่ือนไป, ตีกรรเชียง ก็ว่า. (ข.กฺรชีง 
วา่ กรรเชียง, หนักลบั, หวนกลบั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กรรเชียง หรือ กระเชียง ว่าหมายถึง อุปกรณ์ส าหรับพุย้น าพาเรือให้เคล่ือนท่ีไป                 
มีรูปร่างคลา้ยกบัไมพ้าย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง อุปกรณ์พุย้น ้ าดงักล่าวแล้ว ยงัเป็นเป็นช่ือ                
ท่าวา่ยน ้าประเภทหน่ึงท่ีผูว้า่ยจะนอนหงายแลว้ใชแ้ขนทั้งสองขา้งพุย้น ้าไป 
 

 กระฉูด 
กฉูด To be cover with mud, to throw water or mud over a 

person ; spotted with mud. (สัพะฯ, หนา้ ๒๕๗) 
กระฉูด   Vide กฉูด (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๗) 
กะฉูด เน้ือความก็คลา้ยกนักบักะฉีด, อยา่งหน่ึงหล่อตวัอกัษร

ภิมภเ์ขาวดัไปดีบุกฟุ้งออกไปบา้งนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๖)   

กะฉูด อาการท่ีน ้ าในกระบอก, หฤๅน ้ าในโคลนท่ีกดเขา้หฤๅ
เหยยีบลงน ้าปรีดข้ึนมา เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 



๒๓๙ 

 

กระฉูด ก. พุ่งออก, พุ่งออกไป ; เช่น น ้ ากระฉูด ; ไสไปโดยแรง 
เช่น ชา้งกระฉูดเทา้. (เทียบ ข. กญฺฌูส). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๓๒) 

กระฉูด ก. พุ่งออก, พุ่งออกไป (ใช้แก่ของเหลว) เช่น น ้ ากระฉูด 
; ไสไปโดยแรง เช่น ชา้งกระฉูดเทา้. (เทียบ ข. กญฺฌูส). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๐) 

กระฉูด ก. พุ่งออกโดยแรง (ใช้แก่ของเหลว) เช่น น ้ ากระฉูด ; 
ไสไป โดยแรง เช่น ช้างกระฉูดเท้า (ข. กญฺฌูส ว่า เตะ
ดิน,ตะกุยดิน,เตะไสดินใหฝุ้่ นฟุ้ง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๒๖) 

กระฉูด ก. พุ่งออกโดยแรง (ใช้แก่ของเหลว) เช่น น ้ ากระฉูด ;  
ไสไปโดยแรง เช่น ชา้งกระฉูดเทา้. (เทียบ ข. กญฺฌูส ว่า 
เตะดิน, ตะกุยดิน, เตะไสดินให้ฝุ่ นฟุ้ง). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๒๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กระฉูด หรือ กะฉูด วา่มีความหมายคลา้ยกบักะฉีด คือหมายถึง อาการท่ีดิน โคลน 
หรือของเหลว เช่น น ้ า พุ่งกระจายข้ึนมาโดยเร็ว โคลนกระจาย แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง อาการ
พุ่งกระจายดงักล่าวซ่ึงในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ อธิบายวา่ พุ่ง พุ่งออกโดยแรงแลว้ 
ยงัหมายถึงอาการไสไปโดยแรงอีกดว้ย 

 
กระเชอ 

กะเชอ   นั้นคือความเหมือนกบักระเชานั้น – (คสัเวล, หนา้ ๓๘)  
กะเชอ   Vide กะเชา้ (สัพะฯ, หนา้ ๒๕๗) 
กะเชอ รูปเหมือนกะบุง, มีหูมีสายเชือกส าหรับหาบห้ิวไดน้ั้น. 

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๖) 
กระเชอ   ฃองสานดว้ยไมไ้ผ ่เช่น กะบุง มีหูร้อยเชือกส าหรับหาบ 

ห้ิวได.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 
กระเชอ น. อตัราตวงของโบราณมีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน และ  



๒๔๐ 

 

๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด (เทียบกบั ข. กญฺเชอ). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๓๕) 

กระเชอ น. ภาชนะสานคลา้ยกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกวา่  
กน้สอบ ปากกวา้ง ใช้กระเดียด ; อตัราตวงของโบราณ 
มีพิกัดเท่ากับ ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด, 
กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชอ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒) 

กระเชอ น. ภาชนะสานคลา้ยกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกวา่  
กน้สอบ ปากกวา้ง ใชก้ระเดียด ; อตัราตวงของโบราณ 
มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด, 
กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชี). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๘) 

กระเชอ น. ภาชนะสานคลา้ยกระจาดขนาดเล็ก แต่สูงกวา่  
กน้สอบ ปากกวา้ง ใชก้ระเดียด, กนัเชอ ก็เรียก ; อตัรา
ตวงของโบราณ มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ ๕ 
กระเชอ เป็น ๑ สัด, กนัเชอ ก็เรียก. (ข. กญฺเชี).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า        
กะเชอ หรือ กระเชอ วา่มีความหมายเช่นเดียวกบั กระเชา้ คือหมายถึง ภาชนะสาน
ชนิดหน่ึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก 
คือนอกจากหมายถึง ภาชนะดงักล่าวแลว้ ยงัหมายถึงอตัราตวงของโบราณ ซ่ึงใช้
กระเชอเป็นเคร่ืองตวงวดั มีพิกดัเท่ากบั ๕ ทะนาน, และ ๕ กระเชอ เป็น ๑ สัด 

 
 กระเดียด 

กะเดียด นั้นคือส่ิงท่ีมีกระจาด เป็นตน้ท่ีบุทคลวางลงท่ีตรงบั้น
เอวนั้น แลว้เอามือถือปากกระจาดไวน้ั้น เรียกวา่กะเดียด 
เหมือนหญิงกะเดียดกะจาดไปตลาดนั้น (คสัเวล, หนา้ 
๔๖) 

กะเดียด ผูห้ญิงไปตลาดหฤๅไปไหนๆ, เอากระจาดหฤๅกะโล่ 
ใส่เข้าท่ีบั้นเอว, แล้วเดินไป, ว่ากระเดียด. (อักขราฯ, 
หนา้ ๑๘) 



๒๔๑ 

 

กระเดียด อาการผูญิ้งไปตลาดหฤๅไปไหนเอากระจาดหฤๅกะโล่
ใส่ท่ีบั้นเอวเดิรไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗) 

กระเดียด ก. เอาเขา้ขา้งสะเอว ; ค่อนขา้ง. (ข.กณฺเดียด). (ราชฯ, 
๒๔๙๓, หนา้ ๔๑) 

กระเดียด ก. เอาเขา้ขา้งสะเอว ; ค่อนขา้ง เช่น กระเดียดเปร้ียว 
กระเดียดหวาน. (ข.กณฺเดียด). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๘) 

กระเดียด ๑ ก. เอาเขา้ขา้งสะเอว เช่น กระเดียดกระจาด.  
(ข. กณฺเฎียต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๕) 

กระเดียด ๑ ก. เอาเขา้ขา้งสะเอว เช่น กระเดียดกระจาด.  
(ข. กณฺเฎียต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า    
กะเดียด หรือ กระเดียด ว่าหมายถึง การเอาภาชนะเขา้ขา้งสะเอว แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง อาการ
เอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงเขา้ขา้งสะเอวแลว้ ยงัมีความหมายวา่ ค่อนขา้ง อีกดว้ย 

  
 กระโดง 

กะโดง นั้นคือส่ิงท่ีบงัเกิดหลงัปลา แหลมแลแขงนั้นเรียกวา่              
กะโดงปลา อีกประการหน่ึงเสาสูงท่ีปักในท่ีท ่ากลาง
ส าเภาแลก าป่ันนั้นก็เรียกวา่เสากะโดง (คสัเวล, หนา้ 
๔๕) 

โดง   Mast of ship. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑) 
กโดง   Backbone of fish. – Idem. (สัพะฯ, หนา้ ๒๒๐) 
กะโดง ของท่ีตั้งอยูบ่นหลงัปลาทั้งปวงท่ีสูงข้ึนไปนั้น, หฤๅเสา

ท่ีปักอยูก่ลางเรือตะเภาแลก าป่ัน, เปนตน้ วา่ เสากะโดง. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๗) 

กระโดง น. ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือ เสาใบเรือ ; ส่วนท่ีอยูบ่น
หลงัปลาบางชนิด เป็นแผน่บางตั้งคลา้ยใบเรือ ; ก่ิงไมท่ี้ 

 



๒๔๒ 

 

 แตกออกตรงข้ึนไปจากก่ิงใหญ่  ; คลองเล็กท่ีอยู่ตาม
ระหว่างท่ีสวน เรียกว่า ล ากระโดง. (ข. โกฺดง : ใบเรือ)  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๒) 

กระโดง น. ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือ เสาใบเรือ ; ส่วนท่ีอยูบ่น
หลังปลาบางชนิด เช่น ปลากัด  เป็นแผ่นบางตั้งคล้าย           
ใบ เรือ ; ก่ิ งไม้ ท่ีแตกออกตรงข้ึนไปจากก่ิงใหญ่  ;              
คลองเล็กท่ีอยู่ตามระหว่างท่ีสวน เรียกว่า ล ากระโดง  
(ข. โกฺดง = ใบเรือ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗) 

กระโดง ๑ น. ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือเสาใบเรือ ; ส่วนท่ีอยู่บน
หลังปลาบางชนิด เช่น ปลากัด ปลาฉลาม มีลักษณะ           
เป็นแผ่นตั้ งคล้ายใบเรือ. (ข. โกฺฎง ว่า ใบเรือ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๓๕) 

กระโดง ๑ น. ใบเรือ เช่น เสากระโดง คือ เสาใบเรือ ; ส่วนท่ีอยูบ่น
หลังปลาบาง เช่น ปลากัด ปลาฉลาม มีลักษณะเป็น             
แผ่นตั้ งคล้ายใบเรือ. (ข . โกฺฎง ว่า ใบเรือ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๓๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
กระโดง ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง อวยัวะส่วนหน่ึงของปลา 
ตั้งอยู่บนหลงั ความหมายท่ีสองหมายถึง เสาสูงท่ีอยู่บนเรือ คือเสากระโดงเรือ              
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดย
ความหมายท่ีกล่าวถึงส่ิงท่ีอยู่บนหลงัปลายงัคงอยู่เช่นเดิม และอธิบายเพิ่มเติมว่า                 
มีลักษณะเป็นแผ่นตั้ งคล้ายใบเรือ ส่วนความหมายว่าเสาสูงบนเรือในมีการ
เปล่ียนแปลงไปเป็นความหมายว่า ใบเรือ และเรียกเสาส าหรับใบเรือนั้ นว่า
เสากระโดง นอกจากน้ียงัมีความหมายว่า  ก่ิงไม้ท่ีแตกออกตรงข้ึนไปจาก                        
ก่ิงใหญ่ หรือ คลองเล็กท่ีอยูต่ามระหวา่งท่ีสวน เรียกวา่ ล ากระโดง อีกดว้ย 

 
 
 
 
 



๒๔๓ 

 

 กระโถน 
กะโถน นั้นคือส่ิงท่ีบุทคลกระท าดว้ยเงินแลทองแลดิน ส าหรับ

บว้นน ้าหมากน ้าลายแลรับน ้าบว้นปากนั้น เรียกวา่  
              กะโถน (คสัเวล, หนา้ ๕๔) 

กะโถน นั้นคือเปนช่ือแห่งส่ิงหน่ึงท่ีท าด้วยดินแลเงินแลทอง            
ท  าส าหรับบ้วนปากแลถ่มน ้ าลายเปนต้นนั้ นเรียกว่า                  
กะโถน เหมือนค าพูดว่าเราจะซ้ือกะโถนสักใบหน่ึง 
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๐) 

กะโถน ของท าดว้ยทองค าบา้ง, ทองเหลืองบา้ง, ทองแดงบา้ง, 
เงินบา้ง, ตะกัว่บา้งดินบา้ง, เคลือบศีต่างๆส าหรับบว้น
น ้าลาย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๙) 

กระโถน ภาชน์อยา่งหน่ึงท าดว้ยดินบา้ง, ท าดว้ยตะกัว่บา้ง,  
ท าดว้ยเงินบา้งทองเหลืองบา้ง, ส าหรับบว้นน ้าลาย. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๘) 

กระโถน น. ภาชนะส าหรับบว้นน ้า และทิ้งของต่างๆท่ีไม่
ตอ้งการ. (เทียบ ข. กณฺโฐร). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๖) 

กระโถน น. ภาชนะส าหรับบว้นน ้า และทิ้งของต่างๆท่ีไม่
ตอ้งการ. (เทียบ ข. กณฺโฐร). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐) 

 
กระโถน น. ภาชนะส าหรับบว้นหรือทิ้งของต่างๆท่ีไม่ตอ้งการ. 

(ข. กนฺโถรฺ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๙) 
กระโถน น. ภาชนะส าหรับบว้นหรือทิ้งของต่างๆท่ีไม่ตอ้งการ. 

(เทียบ ข. กนฺโถรฺ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๐) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  

กะโถน หรือ กระโถน วา่หมายถึง ภาชนะส าหรับบว้นน ้าลายหรือน ้ าหมาก ท าจาก
ดินหรือโลหะ เช่น ทอง ทองเหลือง ทองแดง หรือตะกัว่ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนิยามความหมายไวว้่า ภาชนะ
ส าหรับบว้นหรือทิ้งของต่างๆท่ีไม่ตอ้งการ ซ่ึงเป็นความหมายเดิม แต่ไม่ไดเ้จาะจง
วสัดุท่ีน ามาท าภาชนะ และไม่จ  ากดัวิธีการใช้งานของกระโถนว่ามีไวเ้พียงเพื่อ
บว้นปาก แต่ยงัสามารถใชทิ้้งของต่างๆท่ีไม่ตอ้งการไดด้ว้ย 



๒๔๔ 

 

 กระเวน 
กะเวน   นั้นคือบุทคลท่ีเท่ียวไปคอยระวงัดูซ่ึงฆ่าศึกแลคอยดูซ่ึง 

สัตรูท่ีจะท าร้ายนั้นนั้นเรียกวา่กองกะเวน (คสัเวล, หนา้ 
๘๗) 

  กเวน   To explore, to mount a guard. (สัพะฯ, หนา้ ๒๕๕) 
กเวน Public exposure of malefactors in chains. (สัพะฯ, หนา้ 

๒๕๕) 
กระเวน   Vide กะเวน (สัพะฯ, หนา้ ๒๕๕) 
กะเวน การคนเท่ียวตรวจตราระวงัระไวเหตุในทางน ้าทางบก 

อน่ึงคนตอ้งโทษหลวงใหภ้าไปร้องส าแดงโทษของตวั
ใหเ้ขารู้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗) 

กระเวน คนเดิรยามเท่ียวไปขา้งโนน้ขา้งน้ี, หฤๅคนท่ีเท่ียวตาม
ทางน ้า, ทางบก คอยระวงัฆ่าศึก. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๓) 

กระเวน (กลอน) ก. ตระเวน, เท่ียวไป. (เทียบ ข. กฺรแวล วา่  
คอยดู, กองตระเวน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๘) 

กระเวน (กลอน) ก. ตระเวน, เท่ียวไป. (เทียบ ข. กฺรแวล วา่  
คอยดู, กองตระเวน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๔) 

กระเวน (กลอน) ก. ตระเวน, เท่ียวไป. (เทียบ ข. กฺรแวล วา่  
คอยดู, กองตระเวน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๖) 

กระเวน ๑ (กลอน) ก.ตระเวน, ตะเวน  หรือ ทะเวน ก็วา่. (เทียบ ข. 
กฺรแวล วา่ คอยยดู, กองตระเวน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๕๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
กเวน กะเวน หรือ กระเวน ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงตรวจตรา 
ไปตามบริเวณต่างๆเพื่อความปลอดภยั ความหมายท่ีสอง หมายถึงคนท่ีตอ้งโทษ
ให้ร้องป่าวประกาศโทษของตนให้ผูอ่ื้นรับรู้ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า ตระเวน ซ่ึงหมายถึง 
ไปทัว่ ๆ รอบบริเวณ, เท่ียวตรวจตรา, พาไปทัว่ ๆ เพื่อประจานความผดิ ซ่ึงทั้งหมด
ตรงกบัความหมายท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ แล้ว ยงัมีความหมายกวา้งๆว่า เท่ียวไป   
อีกดว้ย 



๒๔๕ 

 

 กรัก 
กรัก แก่นขนุนท่ีส าหรับตม้ยอ้มผา้พระสงฆ.์ (คสัเวล, หนา้ 

๕๔) 
กรัก [กฺรัก] น. แก่นขนุนใชย้อ้มผา้ ; (โบ) โรงกรัก คือโรงท่ี

ตม้กรักในวดั ตะเลง วา่ แก่นไม.้ (ข. กราก่ วา่ แก่นขนุน) 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๔) 

กรัก   [กฺรัก] น. แก่นขนุนใชย้อ้มผา้ นิยมใชย้อ้มสบงจีวร ;  
(โบ) โรงกรัก คือ โรงท่ีตม้กรักในวดั. ว. สีแดงคล ้าอยา่ง
สีหมากแหง้ เรียกวา่ สีกรัก. (ต. วา่ แก่นไม ้; ข. กราก วา่ 
แก่นขนุน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
กรัก หรือ กรัก ว่าหมายถึง แก่นขนุน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากยงัคงมีความหมายว่าแก่นขนุนแล้ว ยงั
หมายถึงสีท่ีแดงคล ้าอยา่งสีหมากแหง้ อีกดว้ย 

 
กรุย 

กรุย นั้นคือเอาส่ิงใดส่ิงหน่ึงปักหมายไวใ้ห้รู้ ก็เรียกวา่ปักกรุย
ไวเ้หมือนค าพูดวา่เราจะปักกรุยไว ้(คสัเวล, หนา้ ๑๗๗) 

กรุย   To mark by planting a little stick. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๔) 
กรุย การท่ีคนจะขดุคลอง, หฤาตดัทางจะตั้งบา้นตั้งเมือง  

เอาไมห้ลกัปักลงไวเ้ปนส าคญั. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๙) 
กรุย ๑ [กฺรุย] น. หลกัท่ีปักไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย. ก. ปักหลกั

เช่นนั้น. (ข. ตฺรุย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๕) 
กรุย [กฺรุย] น. หลกัท่ีปักไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย เช่น ปักกรุย. 

ปักหลกัหรือถางเป็นแนวไว ้เช่น กรุยทาง. (ข. ตฺรุย). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕) 

กรุย [กฺรุย] น. หลกัท่ีปักไวเ้ป็นเคร่ืองหมาย เช่น ปักกรุย. 
ปักหลกัหรือถางเป็นแนวไว ้เช่น กรุยทาง. (ข. ตฺรุย). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๑) 



๒๔๖ 

 

กรุย ๑ [กฺ รุย] น. หลัก ท่ี ปักรายไว้เป็นเค ร่ืองหมาย. ก . ใช้
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ เช่นจอบ เสียม หรือแทรกเตอร์ 
เปิดทางถางทางเพื่อเป็นแนวไว,้ เป็นแนวไว ้เช่น กรุย
ทาง ; โดยปริยายหมายความวา่เปิดทางใหส้ะดวก. 
(ข. ตฺรุย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
กรุย ว่าหมายถึง การน าไมห้รือส่ิงอ่ืนไปเป็นเคร่ืองหมายไวใ้ห้รู้ แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง อาการ
ท่ีน าส่ิงใดๆไปปักให้รู้เป็นส าคญัแล้ว ยงัเป็นค าส าหรับเรียกส่ิงท่ีน าไปปักเป็น
ส าคญันั้น และมีความหมายโดยปริยายวา่ เปิดทางใหส้ะดวก 

 
 กงัหนั 

กงัหนั   คือตวัจงัหนัท่ีหมุนไปเพราะลมนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๐) 
กงัหนั น. ส่ิงท่ีประกอบดว้ยใบพดัหมุนไดด้ว้ยก าลงัลม, จงัหัน 

ก็ว่า, โดยปริยายเรียกเคร่ืองหมุนบางชนิดมีรูปท านอง
กงัหนั ท าให้เกิดก าลงังาน เช่น กงัหันน ้ า คือเคร่ืองหมุน
ด้วยก าลังน ้ า, กังหันลม คือเคร่ืองหมุนด้วยก าลังลม,
กงัหนัไอน ้ า, คือเคร่ืองหมุนดว้ยก าลงัไอน ้ า ; (วิทยา) ใช้
เรียกเคร่ืองจกัรท่ีหมุนอยา่ง กงัหนั ; ช่ือดอกไมไ้ฟชนิดท่ี
จุดแลว้หมุนอยา่งกงัหนั, ลกัษณนาม วา่ตน้. (ข.กงฺหาร). 

 (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๒) 
กงัหนั น. ส่ิงท่ีประกอบดว้ยใบพดัหมุนไดด้ว้ยก าลงัลม, จงัหัน 

ก็ว่า, โดยปริยายเรียกเคร่ืองหมุนบางชนิดมีรูปท านอง
กงัหนั ท าให้เกิดก าลงังาน เช่น กงัหันน ้ า คือเคร่ืองหมุน
ด้วยก าลังน ้ า, กังหันลม คือเคร่ืองหมุนด้วยก าลังลม, 
กงัหันไอน ้ า คือเคร่ืองหมุนดว้ยก าลงัไอน ้ า ; (วิทยา) ใช้
เรียกเคร่ืองจกัรท่ีหมุนอยา่งกงัหนั ; ช่ือดอกไมไ้ฟชนิดท่ี
จุดแลว้หมุนอยา่งกงัหนั. ลกัษณนามวา่ ตน้. (ข. กงฺหาร). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๒) 



๒๔๗ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
กงัหนั วา่หมายถึง จงัหนัท่ีหมุนไปเพราะลม (คือกงัหนัลมนัน่เอง) แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือมีความหมายสอดคลอ้ง
กบัความหมายในสมยัท่ีหน่ึง แต่ไดอ้ธิบายลกัษณะวา่เป็น ส่ิงท่ีประกอบดว้ยใบพดั
หมุนไดด้ว้ยก าลงัลม นอกจากน้ียงัมีความหมายโดยปริยายหมายถึงเคร่ืองหมุนท่ีมี
รูปร่างท านองกังหันและท าให้เกิดพลังงาน เช่นกังหันลม กังหันน ้ า รวมทั้ ง
เคร่ืองจกัรท่ีหมุนอยา่งกงัหนั และดอกไมไ้ฟท่ีจุดแลว้หมุนอยา่งกงัหนัอีกดว้ย 

 
 ก าจดั 

ก าจดั     นั้นคือไล่เสียขบัเสีย (คสัเวล, หนา้ ๓๒)  
ก าจดั   To dissipate, to drive off. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๐) 
ก าจดั ๒   ก. ขบัไล่. (ข. ขฺจดั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๐) 
ก าจดั ๒ ก. ขบัไล่, ปราบ, ท าใหส้ิ้นไป. (ข. ขฺจดั วา่ พลดั, แยก). 

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๓) 
ก าจดั ๒   ก. ขบัไล่, ปราบ, ท าใหส้ิ้นไป. (ข. ขฺจาต่ วา่ พลดั, แยก). 

    (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๐) 
ก าจดั ๒ ก. ขบัไล่, ปราบ, ท าใหส้ิ้นไป. (ข. ขฺจาต่ วา่ พลดั, แยก). 

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๒) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

ก าจดั ว่าหมายถึง ขบัไล่ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก โดยนอกจากยงัคงมีความหมายว่าขบัไล่แล้ว ยงัมีความหมายว่า 
ปราบ และ ท าใหส้ิ้นไป อีกดว้ย 

 
 ขนาน 

ขนาน   Together, conjointly, in front. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๕) 
ขนาน ๒ [ขะหฺนาน] ก. เรียงคู่กนัไป เช่น เรือแล่นขนานกนัไป  

วิง่ขนาน, เรียกเรือท่ีผกูหรือตรึงติดเรียงคู่กนัส าหรับ 
ขา้มฟาก วา่ เรือขนาน; เรียก, ตั้ง, เช่น ขนานนาม วา่            
ตั้งช่ือ. (คณิต) น. เรียกเส้นตรงคู่ใดๆ ซ่ึงอยูห่่างกนั 
เป็นระยะเท่ากนัโดยตลอด วา่ เส้นขนาน. (ข. ขฺนาน  



๒๔๘ 

 

วา่ เทียบ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๔) 
ขนาน ๒ [ขะหฺนาน] ก. เรียงคู่กนัไป เช่น เรือแล่นขนานกนัไป  

วิง่ขนาน, เรียกเรือท่ีผกูหรือตรึงติดเรียงคู่กนัส าหรับ 
ขา้มฟาก วา่ เรือขนาน ; เรียก, ตั้ง, เช่น ขนานนาม วา่              
ตั้งช่ือ. (คณิต) น. เรียกเส้นตรงคู่ใดๆ ซ่ึงอยูห่่างกนั               
เป็นระยะเท่ากนัโดยตลอด วา่ เส้นขนาน. (ข. ขฺนาน  
วา่ เทียบ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๒) 

ขนาน ๒ [ขะหฺนาน] ก. เรียงคู่กนัไป เช่น เรือแล่นขนานกนัไป   
วิง่ขนาน, เรียกเรือท่ีผกูหรือตรึงติดเรียงคู่กนัส าหรับ 
ขา้มฟาก วา่ เรือขนาน ; เรียก, ตั้ง, เช่น ขนานนาม วา่             
ตั้งช่ือ. (คณิต) น. เรียกเส้นตรงคู่ใดๆ ซ่ึงอยูห่่างกนั            
เป็นระยะเท่ากนัโดยตลอด วา่ เส้นขนาน. (ข. ขฺนาน  
วา่ เทียบ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                
ค าว่า ขนาน ว่าหมายถึง ลักษณะท่ีไปด้วยกัน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยนอกจากยงัคงมีความหมายว่า                  
เรียงคู่กนัไป ซ่ึงสอดคล้องกบัความหมายท่ีปรากฏในสมยัแรกแล้ว ยงัหมายถึง
เรียก ตั้ ง และยงัเป็นศัพท์คณิตศาสตร์ท่ีใช้เป็นช่ือเรียกเส้นตรงคู่ใดๆ ซ่ึงอยู ่              
ห่างกนัเป็นระยะเท่ากนัโดยตลอด อีกดว้ย 

 
 โคก 

โคก นั้นคือท่ีดอนแลท่ีสูงเรียกวา่ท่ีเปนโคก เหมือนค าพูดวา่ 
ท่ีตรงนั้นเปนโคกข้ึนมาแลว้ (คสัเวล, หนา้ ๙๕) 

โคก เปนช่ือท่ีดอน, ฤๅท่ีสูง, คือคนขนเอาดินมาภูนข้ึน, ให้
เปนเนินสูงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๔) 

โคก น. ท่ีดินนูนสูงข้ึน. (ข. โคก วา่ท่ีไม่มีน ้า, แหง้). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๒๕๘) 

โคก ๑ น. ท่ีดินท่ีนูนสูงข้ึน. ว. ท่ีนูนสูงข้ึน. (ข. โคก วา่ ท่ีไม่มี
น ้า, แหง้). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๐๑) 



๒๔๙ 

 

โคก ๑ น. ท่ีดินท่ีนูนสูงข้ึนคลา้ยเนิน แต่เต้ียกวา่. ว. ท่ีนูนสูงข้ึน. 
(ข. โคก วา่ ท่ีไม่มีน ้า, แหง้). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๒๖๘) 

โคก ๑ น. ท่ีดินท่ีนูนสูงข้ึนคลา้ยเนิน แต่เต้ียกวา่. ว. ท่ีนูนสูงข้ึน. 
(ข. โคก วา่ ท่ีไม่มีน ้า, แหง้). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๒๗๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
โคก ว่าหมายถึงท่ีดอน หรือพื้นดินท่ียกนูนสูงข้ึน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง ท่ีดอน หรือพื้นดินท่ี
ยกนูนสูงข้ึนแลว้ ยงัหมายถึงลกัษณะท่ีนูนสูงข้ึนอีกดว้ย 
 

จมูก 
จะมูก นั้นคือส่ิงท่ีหายใจเขา้ออกแห่งคนแลสัตวนั้น ส่ิงนั้นแล

เรียกวา่จะมูก (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 
จะหมูก   Nose. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙) 
จมูก คืออาการเน้ือท่ีหนา้นูนสูงข้ึน, มีรูสองรูส ารับหายใจเขา้, 

หายใจออกนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
   จมูก   [จะหฺมูก] น. อวยัวะส่วนหน่ึงท่ียืน่ออกมา อยูเ่หนือปาก  
      มีรู ๒ รู ส าหรับดมกล่ินและหายใจเขา้หายใจออก, ตมูก  

ก็ว่า, ราชาศพัท์ว่าพระนาสิก, โดยปริยายเรียกส่ิงท่ียื่น
ออกมาคลา้ยจมูก, เรียกส่ิงท่ีเจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือก
เป็นต้น เช่น จมูกซุง. (ข.จฺรมุะ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หน้า 
๒๑๕) 

จมูก [จะหฺมูก] น. อวยัวะส่วนหน่ึงท่ียื่นออกมา อยูเ่หนือปาก
มีรู ๒ รู ส าหรับดมกล่ินและหายใจเข้าหายใจออก , 
(ปาก) ตมูก ก็ว่า, ราชาศัพท์ว่าพระนาสิก, โดยปริยาย
เรียกส่ิงท่ียื่นออกมาคลา้ยจมูก, เรียกส่ิงท่ีเจาะเป็นรู ๒ รู
เพื่อร้อยเชือกเป็นต้น เช่น จมูกซุง. (ข.จฺรมุะ). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๒๘๘) 

 



๒๕๐ 

 

จมูก   [จะหฺมูก] น. อวยัวะส่วนหน่ึงท่ียืน่ออกมา อยูเ่หนือปาก  
มีรู ๒ รู ส าหรับดมกล่ินและหายใจเข้าหายใจออก, 
(ปาก) ตมูก ก็วา่, ราชาศพัทว์า่ พระนาสิก พระนาสา โดย
ปริยายหมายถึงส่ิงท่ียื่นออกมาคล้ายจมูก, เรียกท่ีส่ิง                 
ท่ีเจาะเป็นรู ๒ รูเพื่อร้อยเชือก เป็นต้น เช่น จมูกซุง.                
(ข. จฺรมุะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                         
ค  าว่า จมูก ว่าเป็นอวยัวะท่ีใช้ส าหรับหายใจ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก  คือนอกจากหมายถึง อว ัยวะท่ีใช ้                
หายใจแล้ว ยงัหมายรวมถึงส่ิงใดๆท่ีมีลักษณะยื่นออกมาคล้ายจมูก หรือส่ิงท่ี                 
เจาะเป็นสองรูเพื่อใหร้้อยเชือกไดด้ว้ย 

 
จดั 

จดั   นั้นคือแก่นกัหวานนกัเปร้ียวจดันกัเคมนกัฃมนกั  
ก็เรียกวา่แก่จดันกัหวานจดันกัเปร้ียวจดันกั ฃมจดันกั 
(คสัเวล, หนา้ ๒๕๑) 

จดั Vehement, strong ; stretched ; ripe. – Ripe areca. – 
Very sour. – Violent wind. – Very sweet. (สัพะฯ, หนา้ 
๘๖) 

จดั   กระเกรียม, คือการท่ีจดัแจงส่ิงของไวต้ามควร๗, อน่ึง 
ผลไมท้ั้งปวงท่ีแก่เตม็ท่ีนั้นวา่แก่จดั, ม่อจดัไฟ เป็นตน้. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๕) 

จดั ๑ ว. แก่, เขม้ เช่น แดงจดั ; เตม็ท่ี ; มาก ; กลา้, แรง  เช่น   
แดดจดั, ปากจดั. (ข. จสฺ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๘๒) 

 

                                           
๗ ค าวา่ “จดั” ในความหมายวา่ เตรียม ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “จดั” ในความหมายวา่ท่ีอยูอ่าศยั จึงจะไม่น าความหมาย

ดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายวา่ เตรียม นั้น คือค าวา่ ល ៀបចំ   
 



๒๕๑ 

 

จดั ๑ ว. ยิ่ง, เต็มท่ี, เกินปรกติมาก, มากหรือหนกัไปในทางใด
ทางหน่ึง, เช่น ระเบียบจดั ธรรมเนียมจดั หิวจดั ร้อนจดั 
หนาวจดั แดดจดั ; แก่เต็มท่ี เช่น ผลไมแ้ก่จดั. (ข. จาส่). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๓) 

   จดั ๑   ว. ยิง่, เตม็ท่ี, เกินปรกติมาก, มากหรือหนกัไปในทางใด 
ทางหน่ึง, เช่น ระเบียบจดั ธรรมเนียมจดั หิวจดั ร้อนจดั 
หนาวจดั แดดจดั ; แก่เตม็ท่ีเช่น ผลไมแ้ก่จดั. (ข. จาส่). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

จดั ๑ ว. ยิง่, เตม็ท่ี, เกินปรกติมาก, มากหรือหนกัไปในทางใด
ทางหน่ึง, เช่น ระเบียบจดั ธรรมเนียม หิวจดั ร้อนจดั 
หนาวจดั แดดจดั ; แก่เตม็ท่ี เช่น ผลไมแ้ก่จดั. (ข. จาส่). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าวา่ จดั วา่หมายถึง ลกัษณะท่ีมาก ยิ่ง เต็มท่ี เช่น รสจดั เปร้ียวจดั แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือยงัคงมีความหมาย
เก่ียวกบัลกัษณะท่ีมากยิ่ง เตม็ท่ี และยงัขยายขอบเขตไปถึงลกัษณะท่ีเกินปกติมาก, 
มากหรือหนกัไปในทางใดทางหน่ึง หรือแก่เตม็ท่ีอีกดว้ย 

 
 จาร 

จาน   To write with an iron pencil. (สัพะฯ, หนา้ ๘๑) 
จาร ๒   ก. เขียนดว้ยเหล็กแหลมบนใบลาน เป็นตน้ (ข.)  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๙๐) 
จาร ๑   [จาน] ก. ใชเ้หล็กแหลมเขียนลงบนใบลานเป็นตน้  

ใหเ้ป็นตวัหนงัสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๗) 
   จาร ๑   [จาน] ก. ใชเ้หล็กแหลมเขียนลงบนใบลานหรือศิลา 
      เป็นตน้ให ้เป็นตวัหนงัสือ เช่น จึงจารจารึกอนัน้ีไว ้
      อีกโสด (ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ) (จารึกสมยัสุโขทยั).  
      น. เรียกเหล็กแหลมส าหรับเขียนลงบนใบลานหรือ 
      ศิลาเป็นตน้ วา่เหล็กจาร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
      ๓๐๖) 



๒๕๒ 

 

จาร ๑ [จาน] ก. ใชเ้หล็กแหลเขียนลงบนใบลานหรือศิลา 
เป็นตน้ใหเ้ป็นตวัหนงัสือ เช่น จึงจารจารึกอนัน้ีไว ้
อีกโสด (ศิลาจารึกเขาสุมนกูฏ) (จารึกสมยัสุโขทยั).  
น. เรียกเหล็กแหลส าหรับเขียนลงบนใบลานหรือศิลา 
เป็นตน้ วา่ เหล็กจาร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
จาร ว่าหมายถึง วิธีการเขียนด้วยดินสอท่ีเป็นเหล็ก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓                 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง ใชเ้หล็กแหลม
เขียนลงบนใบลานหรือศิลาเป็นตน้ให้เป็นตัวหนงัสือแลว้ ยงัหมายถึงเหล็กแหลม
ท่ีใชเ้ป็นอุปกรณ์ส าหรับการเขียนวธีิดงักล่าวอีกดว้ย 

 
 จ าเลย 

จ าเลย นั้นคือคนท่ีเขาฟ้องหากล่าวโทษนั้น เรียกวา่จ าเลย 
เหมือนค าพูดวา่ เขาเปนโจทขา้เปนจ าเลย (คสัเวล,  
หนา้ ๒๓๔) 

จ าเลย   Accused. (สัพะฯ, หนา้ ๗๘) 
จ าเลย, เฉลย เปนช่ือคนผู ้ท่ีกล่าวแก้ข้อความต่างๆ, เหมือนโจทย ์             

ฟ้องหา, จ  าเลยใหก้ารแกน้ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
จ าเลย น. (กฎ) บุคคลผูถู้กฟ้องต่อศาลแล้ว ; ผูถู้กฟ้องความ. 

(กลอน) ก. เฉลย , ตอบ. (ข. จ  เลีย ว่า ผู ้ตอบ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๓๑๐) 

จ าเลย น. (กฎ) บุคคลซ่ึงถูกฟ้องต่อศาลแลว้ ; ผูถู้กฟ้องความ. 
(กลอน) ก. เฉลย, ตอบ. (ข. จ  เลีย ว่า ผู ้ตอบ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๓๒๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
จ  าเลย ว่าหมายถึง คนท่ีถูกกล่าวหา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง บุคคลซ่ึงถูกฟ้องต่อศาลหรือผูถู้ก
ฟ้องความ ยงัหมายถึง เฉลย หรือ ตอบ อีกดว้ย 

 
 



๒๕๓ 

 

 เจิม  
เจิม   To anoint the forehead, as kings ured to have theirs  

anointed. (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๐) 
เจิม เฉลิม, คือการท่ีเอาแป้งหอมน ้ามนัหอม, แตม้ท่ีหนา้ผาก

บา้ง, ท่ีอกบา้ง, เม่ือเขาท าขวนันาค เปนตน้นั้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๔) 

เจิม ก. เสริม, เพิ่ม, เช่น กระทงเจิม, เจิมปาก ; เอาแป้งหอม
แตม้เป็นจุดๆลงท่ีคนหรือส่ิงท่ีตอ้งการใหมี้ความเจริญ.  
น. คิ้ว. (อนนัตวภิาค). (ข.จิญเจิม วา่ คิ้ว). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๓๐๔) 

เจิม ก. เอาแป้งหอมแตม้เป็นจุดๆท่ีหนา้ผากหรือส่ิงท่ี
ตอ้งการใหมี้ศิริมงคล ; เสริม, เพิ่ม, เช่น กระทงเจิม              
เจิมปาก. น. คิ้ว. (อนนัตวิภาค). (ข.จิญเจิม วา่ คิ้ว).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐๔) 

   เจิม ๒   น. คิ้ว. (อนนัตวภิาค). (ข. จิญฺเจิม วา่ คิ้ว). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๓๒๖) 

เจิม ๒   น. คิ้ว. (อนนัตวภิาค). (ข. จิญฺเจิม วา่ คิ้ว). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๓๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เจิม ว่าหมายถึง การเอาแป้งหอมหรือน ้ ามนัหอมแตม้ท่ีหน้าผาก แต่พจนานุกรม
สมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึง                 
การเอาแป้งหอมมาแตม้ดงัความหมายในสมยัท่ี ๑ แลว้ ยงัมีความหมายว่า เสริม 
เพิ่ม และยงัหมายถึง คิ้ว อีกดว้ย 

 
 ฉบบ 

ฉะบบ เปนช่ือหนังสือบาญชี, ท่ีส ารับจดหมายรายวนั, ราย -    
เดือน, เหมือนบาญชีเสมียนรับฟ้องจดหมายไว้นั้ น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 

ฉบบ   [ฉะ-] น. แบบ, เล่มหนงัสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๓๐๙) 



๒๕๔ 

 

ฉบบ   [ฉะ-] น. แบบ, เล่มหนงัสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๒๔๖) 

   ฉบบ   [ฉะ-] น. แบบ, เล่มหนงัสือ, เร่ือง. (ข. จฺบาบ่). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

ฉบบ [ฉะ-] น. แบบ, เล่มหนงัสือ, เร่ือง. (ข. จฺบาบ่). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉบบ ว่าหมายถึง หนังสือบัญชี แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนิยามความหมายไว ้๒ ความหมาย คือ แบบ และ 
เล่มหนงัสือ ซ่ึงความหมายวา่เล่มหนงัสือ เป็นความหมายท่ีใกลเ้คียงกบัความหมาย
ในสมยัท่ี ๑ แต่ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นหนงัสือประเภทใดแน่ 

 
 ฉลาด 

ฉลาด นั้นคือเปนคนท่ีมีปัญญามาก เรียกวา่คนฉลาด  
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๘) 

ฉลาด คือความท่ีไม่โง่, เหมือนคนท่ีมีปัญญามาก, รู้ทัว่ใน
สรรพวชิาการทั้งปวง, เหมือนช่างนาระกา เปนตน้. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 

  ฉลาด ๑   [ฉะหฺลาด] ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, ปัญญาดี.  
     (ข. ฉฺลาต, ฉฺลาส). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๓ 

ฉลาด ๑   [ฉะหฺลาด] ว. เฉียบแหลม, ไหวพริบดี, ปัญญาดี.  
(ข. ฉฺลาต, ฉฺลาส). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่า พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ฉลาด ว่าหมายถึง มีปัญญามาก คือมีความรู้มากมาย ไม่โง่  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี 
๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากจะมีความหมายว่า 
ปัญญาดี ซ่ึงเป็นความหมายท่ีสอดคล้องกับความหมายในสมัยท่ี ๑ แล้ว ยงัมี
ความหมายวา่ เฉียบแหลมและไหวพริบดีอีกดว้ย 

 
 

 



๒๕๕ 

 

 ฉวดัเฉวยีน 
ฉวดัเฉวยีน นั้นความวา่เวยีนไปมา เหมือนค าพูดวา่ฉวดัเฉวยีนเวยีร

ไปมา (คสัเวล, หนา้ ๘๑๕) 
ฉวดั เฉวยีง  To turn. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๔) 
ฉวดัเฉวยีน คืออาการท่ีเวยินรอบไปมา, เหมือนสายฟ้าแลบเปนตน้

นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๖๐) 
ฉวดัเฉวยีน [ฉะหฺวดัฉะเหฺวียน] ก. อาการท่ีบินวนเวียนไปมาอย่าง

ผาดโผนเช่น บินฉวดัเฉวียน , แล่นเร็วอย่างผาดโผน  
เช่น ขบัรถฉวดัเฉวียน. ว. วนเวียน. (ข. ฉฺวาต่เฉวียล). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๓) 

ฉวดัเฉวยีน [ฉะหฺวดัฉะเหฺวียน] ก. อาการท่ีบินวนเวียนไปมาอย่าง
ผาดโผน เช่น บินฉวดัเฉวียน, แล่นเร็วอย่างผาดโผน 
เช่น ขบัรถฉวดัเฉวียน. ว. วนเวียน. (ข. ฉฺวาต่เฉวียล). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ฉวดัเฉวียน หรือ ฉวดัเฉวียง ว่าหมายถึง เวียนไปมา แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓                        
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากจะมีความหมายว่า                   
บินวนเวียนไปมาผาดโผน ซ่ึงคลา้ยกบัความหมายในสมยัท่ีหน่ึงแลว้ ยงัหมายถึง
อาการท่ีแล่นเร็วอยา่งผาดโผนอีกดว้ย 

 ฉุน 
ฉุน   นั้นคือเปนรศอยา่งหน่ึงเหมือนกบัรศแห่งยาบุหร่ีท่ีฉุน 

นั้น (คสัเวล, หนา้ ๒๕๙) 
ฉุน คือความท่ีกล่ิน, แลรศทั้ งปวงท่ีเผ็ดร้อนร้ายกาจกล้า, 

เหมือนยาบู้หร่ีท่ีฉุน, ฤๅอมัโมเนีย เปนต้น. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๖๓) 

ฉุน ก. โกรธอยา่งแรง (โบ. เขียนวา่ ฉุรฺ ก็มี). (ข. ฉุรฺ). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๖) 

ฉุน ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน. 
ก. รู้สึกโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุร). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๕๑) 



๒๕๖ 

 

   ฉุน   ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน.  
ก. รู้สึกชักโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุรฺ). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๓๓๘) 

ฉุน ว. แรง, กลา้, (ใชแ้ก่กล่ินและรส) เช่น บุหร่ีฉุน เหลา้ฉุน. 
ก. รู้สึกโกรธข้ึนมาทนัที. (ข. ฉุร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๓๕๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ฉุน ว่าเป็นกล่ินหรือรสท่ีเผ็ดร้อนหรือรุนแรง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงกล่ินและรสท่ีแรงแลว้ 
ยงัหมายถึงอาการโกรธอยา่งแรงหรือโกรธข้ึนมาทนัทีอีกดว้ย 

 
เฉพาะ 

ฉะเภาะ   นั้นความเหมือนกบัจ าเภาะ (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 
จะเภาะ   Vide จ าเภาะ (สัพะฯ, หนา้ ๘๕) 
ชเพาะ   Precisely, solely, only, absolutely. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๒) 
ฉะเภาะ คือจ าเภาะนั้น, เหมือนเขาสั่งกนัว่า,ของน้ีอยา่ให้คนอ่ืน, 

จ  าเภาะแก่คนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๘) 
เฉพาะ [ฉะเพาะ] ก. เจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตวั ว. เผอิญ ; แต่ ; 

จ ากดั, เท่าน้ี, เท่านั้น. (ข.) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๖) 
เฉพาะ [ฉะเพาะ] ว. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตวั ; เผอิญ ; แต่ ; 

จ ากดั; เท่าน้ี ; เท่านั้น. (ข. เฉฺพาะ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๕๑) 

   เฉพาะ   [ฉะเพาะ] ว. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตวั ; เผอิญ ; แต่ ; 
      จ ากดั, เท่าน้ี, เท่านั้น. (ข. เฉฺพาะ). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๓๓๘) 

เฉพาะ [ฉะเพาะ] ว. โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตวั; เผอิญ; แต่; 
จ ากดั, เท่าน้ี, เท่านั้น. (ข. เฉฺพาะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๓๕๐) 

 



๒๕๗ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เฉพาะ ว่า พอดี หรือจ าเพาะเจาะจง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง โดยเจาะจง, เพ่งตรง, ตรงตวั, เผอิญ, แต่, 
จ ากดั, เท่าน้ี, เท่านั้น. 

 
 ชนาง 

ชนาง   Snare of plaited bamboos for catching fishes. (สัพะฯ,  
หนา้ ๘๗๘) 

ชนาง   [ชะ] น. เคร่ืองดกัปลาและสัตวป่์า เช่น บา้งวงข่าย  
รายรอบปากชนาง (ไชยเชฐ). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้  ๓๒๒) 

ชนาง   [ชะ] น. เคร่ืองดกัปลาและสัตวป่์า เช่น บา้งวงข่าย  
รายรอบปากชนาง (ไชยเชฐ). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๒๕๖) 

ชนาง   [ชะ] น.  เคร่ืองดกัปลาและสตัวป่์า เช่น บา้งวงข่าย 
รายรอบปากชนาง. (ไชยเชฐ). (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๓๔๔) 

ชนาง   [ชะ] น. เคร่ืองมือใชช้อ้นจบัปลาในท่ีน ้าต่ืน สานดว้ย 
ไมไ้ผเ่ป็นตาโปร่งๆ ปากผายกวา้ง กน้สอบแหลม.  
(ข. ฌฺนาง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ชนาง วา่หมายถึง เคร่ืองจกัสานท่ีใชส้ าหรับจบัปลา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยไดใ้ห้ความหมายวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้
จบัปลาและสัตวป่์า ต่างจากสมยัท่ีหน่ึงท่ีนิยามความหมายวา่เป็นเคร่ืองมือจบัปลา
เท่านั้น 

 
 ช าเรา 

ช าเรา   Rape committed on a young girl. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๗) 
ช าเรา คือการท่ีผูช้ายข่มขืนผูห้ญิง ดว้ยพละการตนเอง, จนได้

ส าเร็ทธ์ิความปรารถนานั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๒) 



๒๕๘ 

 

ช าเรา ๑   ก. ลึก, ลบั เช่น หนา้ตาช าเรา (สุบิน). (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๓๘) 

ช าเรา ๑   ก. ลึก, ลบั เช่น หนา้ตาช าเรา (สุบิน). (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗๐) 

ช าเรา ๒   ก. ลึก, ลบั เช่น หนา้ตาช าเรา (สุบิน)ง (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๖๒) 

ช าเรา ๑ ก. ลึก, ล่วงเขา้ไป, เช่น ชายใดข่มขืนภริยาท่านถึงช าเรา 
ให้ไหมโดยประถมผิดเมียทวีคูณ ถา้ข่มขืนมิไดถึ้งช าเรา 
ให้ไหมโดยปรถมผิดเมีย (สามดวง พระไอยการลกัษณ
ผัวเมีย); (กฎ) การกระท าเพื่ อสนองความใคร่ของ
ผูก้ระท าโดยการใช้อวยัวะเพศของผูก้ระท า กระท ากบั
อวยัวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผูอ่ื้น หรือการ
ใช้ส่ิงอ่ืนใดกระท ากับอวยัวะเพศหรือทวารหนักของ
ผูอ่ื้น. (ข. เชฺรา, ช เรา, ว่า ท่ีลึก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๓๗๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่าช าเรา ว่าหมายถึงการข่มขืน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายว่าข่มขืนแล้ว ยงัหมายถึง
ลกัษณะท่ี ลึก, ลบั หรือ ล่วงเขา้ไป อีกดว้ย 

 
ชุน 
 ชุน   นั้นคือเปนไมแ้ลงาแลเฃาท่ีเขาท าส าหรับถกัถุงแลถกัผา้ 

นั้นก็เรียกว่าชุน เหมือนค าพูดว่าขา้จะแกะชุนถกัถุงสัก
อนัหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๒๕๙) 

ชุน เปนช่ือเคร่ืองมือส ารับควกัถุง เปนตน้, ท าดว้ยงาชา้งบา้ง 
ท าดว้ยไมบ้า้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๘๓) 

ชุน ก. ถัก, ถักปะรอยผา้ให้เป็นเน้ือเดียวกัน น. เคร่ืองมือ
ส าหรับถกั. (ข. ชุลฺ) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๔๑) 

 
 



๒๕๙ 

 

   ชุน   ก. ซ่อมผา้หรือแหเป็นตน้ท่ีขาดทะลุเป็นรูใหเ้ป็นเน้ือ 
เดียวกนั ดว้ยการถกัหรือดว้ยวธีิอ่ืน ๆ. น. เคร่ืองมือ
ส าหรับถกั. (ข. ชุล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗๔) 

   ชุน   ก. ซ่อมผา้หรือแหเป็นตน้ท่ีขาดทะลุเป็นรูใหเ้ป็นเน้ือ 
เดียวกนั ดว้ยการถกัหรือดว้ยวธีิอ่ืน ๆ. น. เคร่ืองมือ
ส าหรับถกั. (ข. ชุล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๖๗) 

ชุน   ก. ซ่อมผา้หรือแหเป็นตน้ท่ีขาดทะลุเป็นรูใหเ้ป็นเน้ือ 
เดียวกนั ดว้ยการถกัหรือดว้ยวธีิอ่ืนๆ. น. เคร่ืองมือ
ส าหรับถกัตาข่ายหรือแหเป็นตน้. (ข. ชุล). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๓๘๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
ชุน ว่าหมายถึงเคร่ืองมือท่ีใช้ส าหรับถกัถุงหรือผา้ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง การซ่อมผา้หรือแหท่ีขาดเป็นรู
ให้กลบัเป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยการถกัหรือวิธีอ่ืนๆ รวมทั้งหมายถึงเคร่ืองมือส าหรับ
การถกัผา้หรือแหดงักล่าวดว้ย 

 
 ชุม 

ชุม   นั้นคือมีมาก เหมือนค าพูดถามกนัวา่มะม่วงมีชุม  
อยูห่ฤๅๆวา่ไม่ชุม (คสัเวล, หนา้ ๒๖๗) 

ชุม   To Abound. (สัพะฯ, หนา้ ๘๙๕) 
ชุม ชุก, มีมาก, คือการท่ีส่ิงของมีมาก, เหมือนอยา่งน่าผลไม ้

เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๘๖) 
ชุม ก. มารวมกนั เช่น เตรียบตงังโชมโรมราชา ชุมทบั

พลบัพลา แลร้งงยงงฝ่ังสระสนาน (สรรพสิทธ์ิ) ;  
ว. ดาษด่ืน, มีมาก, เช่น ขโมยชุม ยงุชุม. (ข. ชุ ).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๘๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ชุม ว่าหมายถึง มีมาก ดาษด่ืน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากความหมายว่ามีมาก ดาษด่ืน แล้ว ยงั
หมายถึง มารวมกนั อีกดว้ย 



๒๖๐ 

 

 เชลย 
เชลย   Booty carried off from the enemy. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
ชะเลย คือเปนช่ือคนท่ีเขาตีทบัจบัไดม้านั้น, เหมือนอยา่งทาส

ชะเลย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๓) 
เชลย [ชะเลย] น. พวกขา้ศึกท่ีจบัมาได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, 

หนา้ ๓๔๓) 
   เชลย   [ชะเลย] น. ผูท่ี้ถูกขา้ศึกจบัตวัได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
      หนา้ ๒๗๖) 
   เชลย   [ชะเลย] น. ผูท่ี้ถูกขา้ศึกจบัตวัได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๓๗๐) 

เชลย [ชะเลย] น. ผูท่ี้ถูกฝ่ายตรงข้ามจับตัวได้, (ปาก) ส่ิงท่ี
ไดม้าโดยไม่รู้เจา้ของหรือเจา้ของลืมทิ้งไว ้เช่น ไก่บา้น
ใครไม่รู้หลงมาอยูบ่า้นเรา เลยยึดไวเ้ป็นไก่เชลย ฉนัเก็บ
ถงัเชลยมาไดใ้บหน่ึง. (ข. เฌฺลิย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๓๘๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
เชลย วา่หมายถึง คนท่ีถูกขา้ศึกจบัไดใ้นสงคราม แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากความหมายว่าผูท่ี้ถูกข้าศึก            
จบัตวัไดแ้ลว้ ยงัหมายถึง ส่ิงท่ีไดม้าโดยไม่รู้เจา้ของหรือเจา้ของลืมทิ้งไว ้อีกดว้ย 

 
 ต ารง 

ต ารง   นั้นคือทรงกายข้ึนเรียกวา่ต ารง (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
ด ารง To make straight, to direct ; to stand. (สัพะฯ, หนา้ 

๑๐๗) 
ต ารง   To moderate, to govern. (คสัเวล, หนา้ ๗๗๘) 
ด ารง   คือความท่ีทรงไว,้ รองไว,้ จุนไว,้ ค  ้าไว,้ เหมือนอยา่ง 

ด ารงราชสมบติั เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๐๘) 
ต ารงค ์   คือการท่ีทรงอยูฤ่ๅตั้งอยูเ่สมอนั้น เหมือนอยา่งท ามา 

หากินภอต ารงกายอยูน่ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๐๘) 
 



๒๖๑ 

 

ด ารง   ก. ทรงไว,้ ชูไว,้ ท าใหค้งอยู,่ เช่น ด ารงวงศต์ระกูล.  
ว. ตรง, เท่ียง. (แผลงมาจาก ตรง). (ข. ฎ รง่, ตมฺรง่).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐๔) 

ด ารง   ก. ทรงไว,้ ชูไว,้ ท าใหค้งอยู,่ เช่น ด ารงวงศต์ระกูล.  
ว. ตรง, เท่ียง. (แผลงมาจาก ตรง). (ข. ฎ รง่, ตมฺรง่).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๐๖) 

ด ารง   ก. ทรงไว,้ ชูไว,้ ท าใหค้งอยู,่ เช่น ด ารงวงศต์ระกูล  
ด ารงธรรม, คงอยู่ เช่น ประเทศชาติจะด ารงอยู่ได้ด้วย
ความสามคัคี. ว. ตรง, เท่ียง, มัน่คง, เช่น ไผทของไทย
ทุกส่วน อยูด่  ารงคงไวไ้ดท้ั้งมวล. (แผลงมาจาก ตรง).  
(ข. ฎ รง่, ตมฺรง่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๓๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
ต ารง ว่า ทรงไวห้รือค ้าไว ้เป็นลกัษณะท่ีตั้งตรง หรือคงอยู่ แต่พจนานุกรมสมยั               
ท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากความหมายว่า                  
ทรงไว ้หรือ ชูไว ้แลว้ ยงัหมายถึง ท าให้คงอยู ่รวมไปถึงความหมายว่า ตรง เท่ียง 
มัน่คง อีกดว้ย 

 
 ตระแบง 

ตะแบง นั้นคือเปนช่ือแห่งผกูผา้แลเชือกอยา่งหน่ึง เรียกวา่ผกู
ตะแบงมาร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๗) 

ตะแบง กะแบง, คืออาการห่มผา้ออ้มตวัแลว้เอาชายทั้งสองไค่ว
ไปผกูไวเ้หนือบ่าท่ีตน้คอนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๗) 

  ตระแบง ๒  [ตฺระ-] ก. ผกูไขว,้ ผกูบิด. (ข. ตฺรแบง วา่ ผกูไขวด้ว้ยไม ้
     ขนัชะเนาะ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๗) 

ตระแบง ๒ [ตฺระ-] ก. ผกูไขว,้ ผกูบิด, เช่น ผา้ประเจียดประจงจีบ
ซอ้นสวมเศียรแสร้งตระแบงบิดโพกพนั (ม. ร่ายยาว ชู
ชก). (ข. ตรฺแบง วา่ ผกูไขวด้ว้ยไมข้นัชะเนาะ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

 



๒๖๒ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ตระแบง ว่าหมายถึง การผูกเชือกหรือผา้แบบหน่ึง โดยห่มผา้ออ้มตวัแลว้เอาชาย               
ทั้งสองไขวไ้ปผูกท่ีตน้คอ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า ผูกไขว ้ผูกบิด โดยไม่ไดร้ะบุว่าไขวอ้ย่างไร
หรือไขวไ้ปผกูท่ีใดเช่นในสมยัแรก 

 
ตะแบง 

ตะแบง นั้นคือเปนช่ือแห่งผกูผา้แลเชือกอยา่งหน่ึง เรียกวา่ผกู
ตะแบงมาร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๗) 

กแบง To tie. (ยกตวัอยา่ง ห่มผา้กแบงมาน – To wrap one’s 
clock about one account of the cold, to put on one’s 
scarf as women do.) (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๒) 

ตะแบง ๑ ก. ผกูไขว,้ ผกูบิด, เช่น ผา้ประเจียดประจงจีบซอ้นสวม
เศียรแสร้งตะแบงบิดโพกพนั (ม. ร่ายยาว ชูชก).  
(ข. ตรฺแบง วา่ ผกูไขว,้ ผกูบิดอยา่งขนัชะเนาะ).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๗๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ตะแบง ว่าหมายถึง การผูกเชือกหรือผา้แบบหน่ึง โดยห่มผา้ออ้มตวัแล้วเอาชาย               
ทั้งสองไขวไ้ปผูกท่ีตน้คอ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก โดยมีความหมายว่า ผูกไขว ้ผูกบิด โดยไม่ไดร้ะบุว่าไขวอ้ย่างไร
หรือไขวไ้ปผกูท่ีใดเช่นในสมยัแรก  

 
 ตะแลงแกง 

ตระแลงแกง  นั้นคือเปนช่ือเรียกประเทศท่ีส าหรับฆ่าคน นั้นเรียกวา่ 
ตระแลงแกง (คสัเวล, หนา้ ๔๒๙) 

ตะแลงแกง น. เคร่ืองหมายกากบาท เช่น หญิงนอกใจผวัจะไถ่โทษ
โกนตะแลงแกง (สามดวง) ; ทางส่ีแยก เช่น จีงล่งชาง 
ออกใปยณทางตะแลงแกง (พงศ. ประเสริฐ), ต่อมาเลือน
ไปหมายถึงท่ีส าหรับฆ่านกัโทษในสมยัโบราณ.  



๒๖๓ 

 

(ข. ตฺรแลงแกง, ตฺรแฬงแกง วา่ ส่ีแยก, อาคารท่ีมีผงัเป็น
รูปกากบาท). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๘๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ตระแลงแกง ว่าเป็นท่ีส าหรับฆ่าคน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากความหมายวา่ท่ีส าหรับฆ่าคน ซ่ึงหมายถึง
นกัโทษสมยัโบราณ แลว้ ยงัหมายถึง เคร่ืองหมายกากบาท และ ทางส่ีแยก อีกดว้ย 

 
 ต ารับ 

ต าหรับ   คือต ารานั้น, เหมือนอยา่งเขาพูดกนัวา่ต าหรับต ารามีมาก  
เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 

ต ารับ [-หรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย 
เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ
แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๓๔๙) 

ต ารับ [-หฺรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย 
เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ
แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

 หนา้ ๔๖๓) 
ต ารับ [-หรับ] น. ต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ืองละราย 

เช่น ต ารับหอสมุดแห่งชาติ ; ใบสั่งยา (ใชเ้ฉพาะ
แพทยศาสตร์). (ข. ฎ ราบ่, ตมฺราบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๔๙๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ต ารับ หรือ ต าหรับ ว่าหมายถึง ต ารา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยความหมายวา่ ต ารา ยงัคงอยู ่แต่อธิบายเฉพาะลงไป
วา่เป็นต าราท่ีก าหนดไวเ้ป็นเฉพาะแต่ละเร่ือง และมีความหมายวา่ ใบสั่งยา เพิ่มเขา้
มาอีกความหมายหน่ึง 

 
 

 



๒๖๔ 

 

 ต าหนกั 
ต าหนกั นั้นคือประเทษท่ีเปนอยูข่องกระษตัรนั้นเรียกวา่ต าหนกั 

(คสัเวล, หนา้ ๓๗๐) 
ต าหนกั   Pavillion. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๗) 
ต าหนกั เปนช่ือเรือนท่ีอยูแ่ห่งเจา้ทั้งปวงนั้น, เหมือนอยา่งเรือน

ขนุนาง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
   ต าหนกั    น. เรือนของเจา้นาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช.  
      (ข. ฎ ณาก่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๕๐) 
   ต าหนกั    น. เรือนของเจา้นาย, กุฏิของสมเด็จพระสังฆราช.  
      (ข. ฎ ณาก่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖๓) 

ต าหนกั   น. ท่ีประทบัของเจา้นาย เช่น ต าหนกัปลายเนิน หรือของ 
สมเด็จพระสังฆราช เช่น ต าหนกัเพชร, ถา้เป็นท่ีประทบั
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เรียกวา่ พระต าหนกั 
เช่น พระต าหนกัจิตรลดารโหฐาน พระต าหนกัวาสุกรี. 
(ข. ฎ ณาก่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๙๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ต าหนกั วา่เป็นท่ีอยู่ของกษตัริยห์รือเจา้นาย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากความหมายว่าประทบัหรือ
เรือนของเจา้นายแลว้ ยงัหมายถึง กุฏิของสมเด็จพระสังฆราชอีกดว้ย 

 
 ถนอม 

ถนอม   นั้นคือรักษาไวใ้หดี้นั้นเรียกวา่ถนอม เหมือนค าพูดวา่ 
ลูกขา้ๆอษาห์ถนอมไว ้(คสัเวล, หนา้ ๓๗๖) 

ถนอม To entertain, to conserve, to take care of. (สัพะฯ, หนา้ 
๗๙๙) 

สนอม To keep, to conserve, to take care of, to embrace. 
(สัพะฯ, หนา้ ๗๑๖) 

ถนอม สนอม, รักษาไวด้ดี, สงวนไว,้ คือการท่ีค่อย
ประคบัประคองรักษาไวใ้หดี้, เช่นลูกอ่อนเล็กๆนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๒๗๐) 



๒๖๕ 

 

ทะหนอม สนอม, คอยระวงั, คอยรักษา, คือการท่ีคอยระวงัรักษา
เปนอนัดีนั้น, เช่น แม่ถนอมลูกอ่อนอนัเปนท่ีรัก.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๒๙๐) 

ถนอม [ถะหฺนอม] ก. คอยระวงัประคบัประคองไวใ้ห้ดี เช่น 
ถนอมน ้ าใจ, ใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ให้เสียหรือหมด
เร็ว เช่น ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง, เก็บไวอ้ยา่งดี 
เช่น ถนอมเอาไวก่้อน, สนอม ก็ว่า. (ข. ถฺนม). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๓๖๗) 

   ถนอม   [ถะหฺนอม] ก. คอยระวงัประคบัประคองไวใ้หดี้ เช่น  
ถนอมน ้าใจ,ใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้สียหรือ 
หมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช ้ถนอมแรง, เก็บไว้
อยา่งดี เช่น ถนอมเอาไวก่้อน, สนอมก็วา่. (ข. ถฺนม). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๘๕) 

ถนอม   [ถะหฺนอม] ก. คอยระวงัประคบัประคองไวใ้หดี้ เช่น  
ถนอมน ้าใจ, ใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้สียหรือ 
หมดเร็ว เช่น ถนอมของกินของใช ้ถนอมแรง, เก็บไว้
อยา่งดี เช่น ถนอมเอาไวก่้อน, สนอม ก็วา่. (ข. ถฺนม). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ถนอม วา่หมายถึง การคอยระวงัรักษาไวเ้ป็นอยา่งดี แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากยงัคงมีความหมายว่าคอย
ระวงัประคบัประคองไวใ้ห้ดี ซ่ึงสอดคล้องกบัความหมายท่ีปรากฏในสมยัแรก
แลว้ ยงัหมายถึง ใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพื่อไม่ใหเ้สียหรือหมดเร็ว อีกดว้ย 

 
 แทรก 

แซก นั้นคือเบียดเขา้ยดัเขา้ เรียกวา่แซกเขา้ (คสัเวล, หนา้ 
๓๐๓) 

แทรก ความเหลาน้ีไปดูเอาท่ีอกัษร ซ นั้นเถีษ (คสัเวล, หนา้ 
๘๔๙) 

แซก   To penetrate, to insinuate. (สัพะฯ, หนา้ ๗๒๙) 



๒๖๖ 

 

แทรก ช าแรก, เปนช่ือเบียดเสียดแซรกเขา้ไปนั้น, เช่น คนเบียด
แซรกเขา้ไปในพวกคนมาก. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๓) 

แซก เสียด, คือการท่ีคนเขาจดัใหย้นื, ฤๅนัง่เปนแถวกนั 
อยูแ่ลว้, มีคนอ่ืนเบียดเสียดเขา้ไปยนื, ฤๅนัง่ในระหวา่ง 
นั้นอีก. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๙๒) 

แทรก ๑ [แซก] ก. เขา้ไปอยูร่ะหวา่งส่ิงอ่ืนในลกัษณะท่ี
เบียดเสียดหรือสอดเป็นตน้ เช่น แทรกตวั ; เจือเพียงนิด
หน่อย เช่น แทรกยาด า แทรกพิมเสน, เกิดข้ึนในระหวา่ง 
เช่น มีโรคปอดบวมแทรก ; เติมเขา้ไปในระหวา่ง เช่น 
แทรกเน้ือความ ; โดยปริยายหมายถึงกิริยาอาการท่ี
คลา้ยคลึงเช่นนั้น เช่น พูดแทรก. น. เรียกมา้หลวงหรือ
ชา้งหลวงพวกหน่ึง ท่ีจดัให้เดินคัน่ระหวา่งกระบวนแห่
หรือกองทพัแต่ละกระบวน วา่ มา้แทรก ชา้งแทรก.  
(ข. แชฺรก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๘๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ               
ค  าวา่ แทรก วา่หมายถึงอาการท่ีเบียดเขา้ไป เสียด แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงอาการท่ีเข้าไปอยู่
ระหว่างส่ิงอ่ืนในลักษณะท่ีเบียดเสียดหรือสอด ซ่ึงเป็นความหมายเดียวกับใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ แล้ว ยงัหมายถึงลกัษณะการเจือเพียงนิดหน่อย เช่น แทรก           
ยาด า และหมายถึง เกิดข้ึนในระหว่าง เช่น มีโรคปอดบวมแทรก หรือ เติมเขา้ไป
ในระหว่าง เช่น แทรกเน้ือความ และยงัมีความหมายโดยปริยายท่ีหมายถึงกิริยา
อาการท่ีคลา้ยคลึงเช่นนั้น เช่น พูดแทรก อีกดว้ย 

 
ใน 

ใน นั้นคือไม่อยูข่า้งนอก เหมือนค าพูดวา่คนนั้นอยูใ่นบา้น
นั้น (คสัเวล, หนา้ ๔๓๕) 

ใน   In, within, into, interior. (สัพะฯ, หนา้ ๔๕๗) 
ใน คือมิใช่นอกนั้น, เช่นค าวา่ชาวใน ฝ่ายใน, ขา้งใน, 

ภายใน. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๒๑) 



๒๖๗ 

 

ใน บ. ตรงกนัขา้มกบันอก. (ข. ใน วา่ แห่ง, ของ). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๕๑๘) 

   ใน   บ. ตรงกนัขา้มกบั นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบา้น  
ในเมือง ; แห่ง, ของ, เช่น พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. (ข. ใน วา่  
แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๕๐) 

   ใน    บ. ตรงกนัขา้มกบั นอก, ไม่ใช่นอก, เช่น ในบา้น  
ในเมือง ; แห่ง, ของ, เช่น พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั.   
(ข. ใน วา่ แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๐๐) 

ใน ๒   บ. แห่ง, ของ, เช่น สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจา้ฟ้า 
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพณัณวดี พระราชธิดาใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั. (ข. ไน วา่  
แห่ง, ของ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔๖) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค าวา่ ใน วา่หมายถึง ไม่ใช่ดา้นนอก๘ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากยงัคงมีความหมายวา่ตรงกนัขา้มกบั นอก 
ไม่ใช่นอกแลว้ ยงัหมายถึง แห่ง ของ อีกดว้ย  

 
 บงัคบั 

บงัคบั นนัคือสั่งคือวา่ เหมือนค าพูดวา่นายท่านบงัคบัไวใ้หท้  า
อยา่งน้ี (คสัเวล, หนา้ ๔๖๒)  

บงัคบั   To order, to command. (สัพะฯ, หนา้ ๔๔) 
บงัคบั คือสั่งก าชบั, คนมีวาศนาวา่ก าชบัสั่ง, ใหค้นท าการตาม

ชอบใจตวัจงได.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๙) 

                                           
๘ ค าวา่ “ใน” ในความหมายวา่ ตรงขา้มกบันอก ตรงค ากบัค าวา่  ក្ន ុង ในภาษาเขมร ซึง่ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “ใน” 

ท่ีหมายถึง แห่ง, ของ  แต่การจดัท าพจนานุกรมไทยเพิ่งแยกค าว่า “ใน” ท่ีมีความหมายต่างกนัดงักล่าวออกเป็นค าตั้งต่างค ากนั
ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นคร้ังแรก จึงท าให้เม่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความหมายตาม                 
ยคุสมยั ยงัคงปรากฏลกัษณะการเปล่ียนแปลงความหมายดงักล่าว 



๒๖๘ 

 

บงัคบั น. (โบ) การว่ากล่าวปกครอง, อ านาจศาลสมยัมีสภาพ
นอกอาณาเขต, เช่น คนในบังคับอังกฤษ ; กฏเกณฑ ์                 
ของการประพันธ์ ท่ีบัญญัติใช้ในฉันทลักษณ์  เช่น                     
บงัคบัครุลหุ บงัคบัเอกโท บงัคบัสัมผสั. ก. ใช้อ านาจ                
สั่งให้ท าหรือให้ปฏิบัติหรือให้จ  าต้องท า เช่น เขาถูก
สถานการณ์บงัคบั, ให้เป็นไปตามความประสงค์ เช่น 
บงัคบัเคร่ืองบินให้ข้ึนลง ; ท าให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์
การใช้ภาษา เช่น บงัคบัให้ใช้เคร่ืองหมายอญัประกาศ
เม่ืออ้างถึงค าพูดของผูอ่ื้น ภาษาไทยไม่บังคับการใช้
เคร่ืองหมายมหัพภาคเคร่งครัดนัก ; ท าตามสภาพท่ีถูก
ก าหนดไว ้เช่น ทางน้ีบงัคบัให้เล้ียวซ้าย ประตูน้ีบงัคบั
ใหผ้ลกัเขา้. (ข. บงฺคาบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
บงัคบั วา่หมายถึงค าสั่ง หรือค าสั่งของผูมี้อ  านาจมากกวา่ท่ีสามารถสั่งให้ผูน้อ้ยท า
ตามตนได ้แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก
คือหมายถึง การว่ากล่าวปกครอง การใช้อ านาจสั่งให้ท าหรือให้ปฏิบติัหรือให้
จ  าตอ้งท า ท าตามสภาพท่ีถูกก าหนดไว ้รวมทั้งหมายถึงกฏเกณฑ์ของการประพนัธ์
ท่ีบญัญติัใชใ้นฉนัทลกัษณ์อีกดว้ย 

 
 บ าเหน็จ 

บ าเหนจ ์  นั้นคือค่าจา้งก็วา่ คือรางวนัก็วา่ (คสัเวล, หนา้ ๔๕๘) 
บ าเหน็จ   คือคนจา้งช่างทองเขาท าเคร่ืองส ารับแต่งตวั, มีแหวน  

เปนตน้, ของแลว้ให้เงินค่าจา้งเขา, วา่ใหบ้  าเหน็จแก่ช่าง. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๔) 

บ าเหน็จ น. รางวลั, ค่าเหน่ือย, ค่าความชอบเป็นพิเศษ, เช่น ปูน
บ าเหน็จ, เงินตอบแทนท่ีได้รับราชการหรือท างานมา    
ซ่ึงจ่ายคร้ังเดียวเม่ือออกจากงาน, (กฎ) เงินตอบแทน
ความชอบท่ีได้รับราชการมาซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว เม่ือออก
จากราชการแล้ว. (ข. บฺณาจ่ ว่า ฝีมือ, สินน ้ าใจ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๖๗๒) 



๒๖๙ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่าบงัคบั ว่าหมายถึงเงินค่าจา้งหรือเงินรางวลั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก คือนอกจากจะหมายถึง รางวลัหรือ                     
ค่าเหน่ือย ค่าตอบแทนแล้ว ยงัมีความหมายเฉพาะท่ีหมายถึงเงินตอบแทน
ความชอบท่ีไดรั้บราชการมาซ่ึงจ่ายคร้ังเดียว เม่ือออกจากราชการแลว้อีกดว้ย 

 
 ประกาย 

ปะกาย นั้นคือส่ิงท่ีออกมาจากเหลก แลหินเหมือนกบัช่อไฟ
พะเนียง นั้นเรียกวา่ปะกาย เหมือนกบัปะกาย เหมือนกบั
ปะกายแห่งเหลกไฟนั้น (คสัเวล, หนา้ ๔๙๓) 

ปะกาย   Spark. (สัพะฯ, หนา้ ๕๑๓) 
ประกาย   Spark of fire. (สัพะฯ, หนา้ ๖๑๘) 
ปะกาย   คือการท่ีคนตีเหล็กแดงชกัเหล็กแดงออกจากเตาแลว้เอา 

คอ้นตีลง, ท่ีมนัแตกกระจายไป เรียกวา่ ปะกาย.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๘๒) 

ประกาย   เปนช่อ, ช่อไฟแดงๆนั้น, เขาตีเหล็กไฟฤๅตีเหล็กท่ีมนั 
กระจายเปนช่อแดงแตกออกนั้นวา่ ประกาย. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๔๐๘) 

ประกาย น. แสงท่ีกระเด็นกระจายออกไป ; แสงท่ีกระเด็น
กระจายออกไปจากส่ิงท่ีติดไฟ ; ดาว (แผลงมาจาก 
ผกาย). ประกายพรึก  น. ดาวพระศุกร์เม่ือข้ึนเวลาเชา้มืด, 
เม่ือข้ึนหวัค ่าเรียก ดาวประจ าเมือง, ดาวรุ่ง. (ข. ผกาย วา่ 
ดาว + พรึก วา่รุ่ง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๖๐) 

ประกาย   น. แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจากวตัถุท่ีลุกเป็นไฟ 
เช่น ประกายลูกไฟ, แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจาก
ของแขง็บางอยา่งท่ีกระทบกนัอยา่งแรง เช่น ดาบ
กระทบกนัเป็นประกาย ตีเหล็กไฟเป็นประกาย, ความ
แวววาวท่ีเหล่ียมเพชรเป็นตน้ กระทบแสง, แสงแปลบ
ปลาบอยา่งแสงฟ้าแลบ, โดยปริยายหมายถึงแสงท่ีมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงเช่นนั้น เช่น ตาเป็นประกาย, แสง



๒๗๐ 

 

สะทอ้นจากส่ิงท่ีเป็นมนัเป็นเงา เช่นประกายแสงจาก
กระเบ้ืองหลงัคาโบสถ.์ (แผลงมาจาก ผกาย). (ข. ผกาย 
วา่ ดาว). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๙๙) 

ประกาย   น. แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจากวตัถุท่ีลุกเป็นไฟ 
เช่น ประกายลูกไฟ, แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจาก
ของแขง็บางอยา่งท่ีกระทบกนัอยา่งแรง เช่น ดาบ
กระทบกนัเป็นประกาย ตีเหล็กไฟเป็นประกาย, ความ
แวววาวท่ีเหล่ียมเพชรเป็นตน้ กระทบแสง, แสงแปลบ
ปลาบอยา่งแสงฟ้าแลบ, โดยปริยายหมายถึงแสงท่ีมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงเช่นนั้น เช่นตาเป็นประกาย, แสง
สะทอ้นจากส่ิงท่ีเป็นมนัเป็นเงา เช่นประกายแสงจาก
กระเบ้ืองหลงัคาโบสถ.์ (แผลงมาจาก ผกาย). (ข. ผกาย 
วา่ ดาว + พรึก วา่ รุ่ง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๕๓) 

ประกาย น. แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจากวตัถุท่ีลุกเป็นไฟ 
ประกายลูกไฟ, แสงท่ีเห็นกระเด็นกระจายออกจาก
ของแขง็บางอยา่งท่ีกระทบกนัอยา่งแรง เช่น ดาบ
กระทบกนัเป็นประกาย ตีเหล็กไฟเป็นประกาย, ความ
แวววาวท่ีเหล่ียมเพชรเป็นตน้ กระทบแสง, แสงแปลบ
ปลาบอยา่งแสงฟ้าแลบ, โดยปริยายหมายถึงแสงท่ีมี
ลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงเช่นนั้น เช่นตาเป็นประกาย, แสง
สะทอ้นจากส่ิงท่ีเป็นมนัเป็นเงา เช่นประกายแสงจาก
กระเบ้ืองหลงัคาโบสถ.์ (แผลงมาจาก ผกาย). (ข. ผกาย 
วา่ ดาว + พรึก วา่ รุ่ง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๐๐)  

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ประกาย วา่หมายถึงช่อไฟหรือสะเก็ดไฟท่ีเกิดข้ึนจากการการกระทบกนัของวตัถุ 
เช่น การตีเหล็ก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                 
กว้างออก คือนอกจากจะหมายถึงแสงหรือสะเก็ดไฟท่ีเกิดข้ึนเช่นเดียวกับ
ความหมายในสมยัท่ี ๑ แลว้ ยงัมีความหมายโดยปริยายรวมไปถึงแสงท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงแสงดงักล่าวดว้ยอีกดว้ย เช่น ตาเป็นประกายหรือประกายแสงกระเบ้ือง
หลงัคาโบสถ ์นอกจากน้ียงัมีความหมายวา่ ดาว อีกความหมายหน่ึงดว้ย 



๒๗๑ 

 

 ผงร 
ผงก นั้นคือยกข้ึน เหมือนกบัคนเปนตน้แลนอนอยูแ่ลว้ยกข้ึน

ซ่ึงศีศะแลดูส่ิงต่างๆนั้นก็เรียกวา่ผงกหวัข้ึนซ่ึงศีศะแลดู 
(คสัเวล, หนา้ ๔๙๓) 

ผงก   ผงกหัวขึน้ - To lift up the head. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๑) 
ผะงก กะดก, เผยอข้ึน, คือยกศีศะข้ึน, คนนอนอยูแ่ละไดย้นิ

เสียงอนัใดไม่สนดยกเผยอหวัข้ึนฟังนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๔๓๒) 

ผงร   ก. หงาย, ชูข้ึน, ทรงไว ้เช่น ขา้แต่พระผูผ้งรแผน่แผว้  
(ม. ค าหลวง จุลพน) ; ชะเงอ้ข้ึน เช่น เสือผกผงร  
(เสือโค). (ข. ผงารฺ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๖) 

ผงร [ผะหฺงอน] ก. หงาย, ชูข้ึน, ทรงไว ้เช่น ขา้แต่พระผูผ้งร
แผน่แผว้ (ม. ค าหลวง จุลพน) ; ชะเงอ้ข้ึน เช่น เสือผก
ผงร (เสือโค). (ข. ผงารฺ) (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๑) 

   ผงร   [ผะหฺงอน] ก. หงาย, ชูข้ึน, ทรงไว,้ เช่น ขา้แต่พระผูผ้งร 
แผน่แผว้ (ม. ค าหลวง จุลพน) ; ชะเงอ้ข้ึน เช่น เสือผก
ผงร. (เสือโค). (ข. ผฺงาร). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๔) 

ผงร   [ผะหฺงอน] ก. หงาย, ชูข้ึน, ทรงไว,้ เช่น ขา้แต่พระผูผ้งร 
แผน่แผว้ (ม. ค  าหลวง จุลพน) ; ชะเงอ้ เช่น เสือผงกผงร 
(เสือโค). (ข. ผฺงาร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ผงร ว่าหมายถึง ยกข้ึน เผยอข้ึน เช่นยกศีรษะข้ึนจากท่าท่ีนอนอยู ่แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมาย
วา่ ชูข้ึน และ ชะเงอ้ เช่น เสือผงกผงร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายในสมยัแรกแลว้ 
ยงัหมายถึง หงาย และ ทรงไว ้อีกดว้ย  

 
 เผชิญ 

ผะเชิญ   To confront the witnesses. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๘) 
เผชิญ ก. ประเชิญ, ชนกนั, ปะทะกนั, ต่อกนั (ข.)  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๒๖) 



๒๗๒ 

 

เผชิญ [ผะเชิน] ก. ประเชิญ, ชนกนั, ปะทะกนั, ต่อกนั. (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๖๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่าเผชิญ ว่าหมายถึง การประจนัหน้ากบัพยานแต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก ในความหมายว่าประจนัหน้า ไม่ไดร้ะบุ         
ว่าเป็นการประจัญหน้ากับใคร แต่มีความหมายโดยรวมถึงการประจันหน้า 
ประเชิญ, ชนกนั, ปะทะกนั, ต่อกนั 

 
พรวน  

พรวน   นั้นคือส่ิงท่ีท าดว้ยทองเหลืองเปนตน้ ท ากลมๆท า 
ส าหรับผกูฅอววัควายเปนตน้ใหด้งันั้น เรียกวา่ลูกพรวน 
(คสัเวล, หนา้ ๕๕๕) 

กพรวน   Little bell. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๒) 
พรวน   Little bell. (สัพะฯ, หนา้ ๕๘๕) 
พรวน   กะดึงเล็ก, คือลูกพรวน, เขาท าดว้ยทองเหลือง มีเมด็ 

ทองเหลืองอยูใ่น สั่นดงักร่ิงๆ. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗๘) 
พรวน น. โลหะท าเป็นรูปกลมกลวงมีลูกกล้ิงอยูข่า้งในเพื่อให้

เกิดเสียง ใช้ผูกคอสัตว ์เรียกว่า ลูกพรวน ; ตน้ไมช้นิด
หน่ึงตน้เล็ก มีลูกคลา้ยลูกพรวน ; ช่ือมะม่วงชนิดหน่ึง ; 
กระจุก, กลุ่ม, พวง ; ช่ือปลาน ้ าจืดชนิดหน่ึง รูปร่างคลา้ย
ปลานวลจนัทร์ (ข.). ก. คุ ้ยดินให้เป็นกลุ่มล้อมต้นไม ้  
ท าดินให้โปร่ง เรียกว่า พรวนดิน. (ราชฯ ๒๔๙๓, หน้า 
๖๓๙) 

พรวน ๓   [พฺรวน] น. ช่ือปลาน ้าจืดชนิด (Labeo pruol) ในวงศ ์ 
   Cyprinidae รูปร่างคลา้ยปลานวลจนัทร์. (ข.). (ราชฯ  
   ๒๕๒๕, หนา้ ๕๖๘) 

  พรวน ๓   [พฺรวน] น. ช่ือปลาน ้าจืดชนิด Labeo pruol ในวงศ ์ 
     Cyprinidae รูปร่างคลา้ยปลานวลจนัทร์ ซ่ึงอยูใ่นวงศ ์
     เดียวกนั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๖๐) 
 



๒๗๓ 

 

พรวน ๓  [พฺรวน] น. ช่ือเรียกปลานวลจนัทร์น ้าจืดในนภาษาเขมร.  
(ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๐๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
พรวน วา่หมายถึง กระดึงเล็กๆชนิดหน่ึง มีลูกปัดอยูภ่ายใน สั่นมีเสียงดงักร่ิงๆ แต่
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมี
ความหมายเช่นเดียวกบัสมยัแรก คือ โลหะท าเป็นรูปกลมกลวงมีลูกกล้ิงอยูข่า้งใน
เพื่อให้เกิดเสียงแลว้ ยงัมีความหมายอ่ืนเพิ่มเขา้มาอีกหลายความหมาย คือ ตน้ไม้
ชนิดหน่ึงตน้เล็ก มีลูกคล้ายลูกพรวน, ตน้มะม่วงชนิดหน่ึง, กระจุก, กลุ่ม, พวง 
และยงัหมายถึงปลาน ้าจืดชนิดหน่ึงท่ีมีรูปร่างคลา้ยปลานวลจนัทร์อีกดว้ย๙ 

 
 เพนียด 

เพนียด นั้นคือส่ิงท่ีท าไวส้ าหรับจบัสัตวต่์างๆนั้น เรียกวา่เพนียด 
มีเพนียดชา้งแลพะเนียดนก เปนตน้ (คสัเวล, หนา้ ๔๙๙) 

เพนียด   Enclosure of walls for shutting up newly taken   
elephants. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๑) 

เพนียด คือท่ีเขาท าคอกเลา้,ใหญ่กวา้งเส้นเสศ ยาวสักสามสิบวา, 
ปักลอ้มดว้ยไมซุ้งรอบ ส ารับจบัชา้งนั้น, อยา่งหน่ึงท า
คลา้ยกรงต่อนก. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๒) 

เพนียด   น. กรงต่อนกเขา ; ท่ีพกัแรม ; คอกส าหรับจบัชา้ง (ข.)  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๖๗) 

เพนียด   [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 
คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๐๐) 
 

                                           
๙ ในสมยัท่ี ๓  พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓ ให้ความหมายของค าวา่พรวนไวถึ้ง ๖ ความหมาย 

แต่พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, ๒๕๔๒ และ ๒๕๕๔ ไดมี้การเปล่ียนแปลงการแยกค าตั้ง ท าให้ค  าว่า
พรวนในความหมายต่างๆในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ. ๒๔๙๓ แยกไปเป็นค าตั้งตามความหมายต่างๆดงักล่าว 
และค าท่ีระบุท่ีมาว่าเป็นค ายืมภาษาเขมร มีเพียงค าว่า “พรวน ๓” ซ่ึงหมายถึงปลานวลจนัทร์เท่านั้น แต่ในการศึกษาน้ีเป็น
การศึกษาความหมายของค าท่ีจ าแนกตามยุคสมยั จึงนับความหมายในสมยัเดียวกนัรวมกนัเป็นความหมายทั้งหมดของค าท่ี
ศึกษาในสมยันั้นๆ ค าว่าพรวนในสมยัท่ี ๓ จึงถือว่ามีความหมายอื่นเช่นท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๔๙๓ 



๒๗๔ 

 

เพนียด    [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 
คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๙๘) 

เพนียด   [พะเนียด] น. กรงต่อนกเขา ; วงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับ 
คลอ้งชา้ง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๔๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เพนียด ไวว้่าหมายถึงส่ิงท่ีไวส้ าหรับจบัสัตว ์ได้แก่ กรงต่อนกหรือนกเขา และ      
คอกท่ีสร้างข้ึนส าหรับจบัช้าง และได้ระบุลกัษณะไวใ้นอกัขราภิธานศรับท์ว่า 
กวา้งประมาณเส้นเศษ และยาวประมาณสามสิบวา ปักลอ้มดว้ยซุง แต่พจนานุกรม                    
สมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยมีความหมาย
เช่นเดียวกบัสมยัแรก คือ กรงต่อนกเขาและวงลอ้มท าเป็นคอกส าหรับคล้องช้าง 
แต่ไม่มีการระบุขนาดและวสัดุท่ีใช้สร้างคอกล้อม นอกจากน้ียงัมีความหมายว่า               
ท่ีพกัแรม เพิ่มข้ึนอีกหน่ึงความหมายดว้ย 

 
 ระแนง 

ระแนง   Laths that support the tiles. (สัพะฯ, หนา้ ๖๕๒) 
ระแนง คือไมร้ะแนงท่ีพาดไวบ้นกลอนส ารับมุงกระเบ้ืองนั้น, 

ระแนงโรงธรรม เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๗๑) 
ระแนง น. ไมก้ลอนท่ีพาดไปตามยาวส าหรับรับกระเบ้ือง

หลงัคา. ก. เรียง, ร่อน เช่น เอาแป้งมาระแนงให้เป็นผง. 
(ขนุชา้งขนุแผน). (ข. แรง วา่ ร่อน). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๗๖๐) 

   ระแนง   น. ไมท่ี้พาดไปตามยาวส าหรับรับกระเบ้ืองหลงัคา.  
ก. เรียง ; ร่อน เช่น เอาแป้งมาระแนงใหเ้ป็นผง. (ขุนชา้ง
ขนุแผน). (ข. แรง วา่ ร่อน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๖๘๔) 

   ระแนง    น. ไมส่ี้เหล่ียมขนาดยาว หนา้ ๑'' x ๑'' ใชตี้ทบับนกลอน 
 หรือจนัทนัส าหรับมุงกระเบ้ืองหรือตีทบัคร่าวเพื่อท าร้ัว 

หรือท าแผงพรางแดดส าหรับเรือนกลว้ยไม.้ ก. เรียง ; 
ร่อน เช่น เอาแป้งมาระแนงใหเ้ป็นผง. (ขนุชา้งขนุแผน). 
(ข. แรง วา่ ร่อน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๓๓) 



๒๗๕ 

 

ระแนง น. ไมส่ี้เหล่ียมขนาดยาว หนา้ ๑" x ๑" ใชตี้ทบับนกลอน
หรือจนัทนั ส าหรับมุงกระเบ้ือง หรือตีทบัคร่าวเพื่อท า
ร้ัว หรือท าแผงพรางแดดส าหรับเรือนกลว้ยไม.้ ก. เรียง ; 
ร่อน เช่น เอาแป้งมาระแนงใหเ้ป็นผง (ขนุชา้งขนุแผน). 
(ข. แรง วา่ ร่อน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๗๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าวา่
ระแนง วา่หมายถึงไมพ้าดไวส้ าหรับมุงกระเบ้ือง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงไมท่ี้ไวส้ าหรับพาด
ตามแนวยาวเพื่อมุงกระเบ้ืองแลว้ ยงัหมายถึง เรียง หรือ ร่อน อีกดว้ย 

 
 รัญจวน 

ร าจวน นั้นคือคิดถึงครวนถึงเรียกวา่ร าจวนถึง เหมือนค าพูดวา่
เราร าจวนถึงคนนั้นนกั (คสัเวล, หนา้ ๖๓๖) 

   รัญจวน   ก. ป่วนใจ, สะเทือนใจดว้ยความกระสันถึง. (เทียบ  
      ข. ร ชวล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๖) 
   รัญจวน   ก. ป่วนใจ, สะเทือนใจดว้ยความกระสันถึง. (เทียบ  
      ข. ร ชวล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๘๙) 
   รัญจวน    ก. ป่ันป่วนใจ เช่น กล่ินหอมรัญจวนใจ, สะเทือนใจดว้ย 
      ความกระสันถึง. (เทียบ ข. ร ชวล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
      ๙๔๑)  
   รัญจวน    ก. ป่ันป่วนใจ เช่น กล่ินหอมรัญจวนใจ, สะเทือนใจดว้ย 
      ความกระสันถึง. (เทียบ ข. ร ชวล). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
      ๙๘๖) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าวา่ รัญจวน วา่ คิดถึง หรือ ครวญถึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงอาการป่วนใจด้วยความคิดถึง
กระสันถึง ซ่ึงเป็นความหมายท่ีตรงกับพจนานุกรมสมัยท่ี ๑ แล้ว ยงัหมายถึง 
อาการป่ันป่วนใจ ท่ีไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเกิดจากความคิดถึงอีกด้วย เช่น กล่ิน
หอมรัญจวนใจ  

 



๒๗๖ 

 

 เรียม 
เรียม   นั้นความเหมือนฃา้เหมือนเรา เปนค าแต่งในหนงัสือ  

เปนค าเก้ียวหญิง (คสัเวล, หนา้ ๖๕๔) 
เรียม เรา, คือเรา, เรียมเปนค าชายหนุ่มเก้ียวหญิงสาว, วา่เรียม

รักเจา้ ฤๅพี่รักเจา้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๐๓) 
เรียม สรรพนามบุรุษท่ีหน่ึง ส าหรับผูช้ายพูดกบัหญิงท่ีรัก.   

[ข. (ราชา) ราม(เรียม) : พี่]. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๘๑) 
เรียม สรรพนามบุรุษท่ี ๑ ส าหรับผูช้ายพูดกบัหญิงท่ีรัก.   

[ข. (ราชา) ราม(เรียม) : พี่]. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๐๒) 
   เรียม   ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก,  
      เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑. [ข. (ราชา) เร่ิยม = พี่]. (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๙๖๙) 

เรียม ส. ค าใชแ้ทนตวัผูพู้ด ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก, 
เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑.  [ข. (ราชา) เร่ิยม วา่ พี่]. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๑๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ               
ค  าว่า เรียม ไว้ว่า เป็นค าแทนตัวเองท่ีผู ้ชายใช้เก้ียวผู ้หญิง แต่พจนานุกรม                    
สมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยยงัคงหมายถึงค า             
สรรพนามแทนตัวผู ้ชายท่ีใช้พูดกับผู ้หญิง แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าใช้ในการ               
“เก้ียวหญิง” เพียงแต่อธิบายวา่ ส าหรับผูช้ายพูดกบัผูห้ญิงท่ีรัก  

 
 ละหาน 

ลหาร   Marsh. (สัพะฯ, หนา้ ๓๗๒) 
ละหาน   ล ามาบ, ล าหว้ย, คือล าธารท่ีในป่าในดง, บางทีเรียกวา่ 

ล าหว้ย มีอยูท่ี่แดนป่าไมร้ะหงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๖๑๘) 

  ละหาน ๑   น. หว้งน ้า. (เทียบ ข. วา่ รหาล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
     ๑๐๐๐) 
 
 



๒๗๗ 

 

ละหาน ๑  น. หว้งน ้า. (เทียบ ข. วา่ รหาล). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๑๐๔๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ละหาน ว่า ล าห้วย หรือ บึงน ้ า ล าธารท่ีอยู่ในป่า แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือยงัคงความหมายเก่ียวกับแหล่งน ้ า                   
แต่ไม่ได้จ  ากัดว่าเป็นแหล่งน ้ าท่ีพบในป่า หรือหนอง บึง ซ่ึงเป็นแหล่งน ้ าตาม
ธรรมชาติท่ีมีขนาดกวา้งใหญ่พอประมาณ แต่ให้ความหมายไวว้่า ห้วงน ้ า ซ่ึง
หมายถึง ทะเลหรือแม่น ้ าตอนท่ีกวา้งใหญ่ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีไม่ไดร้ะบุลกัษณะ
ของแหล่งน ้ าว่าเป็นล าธาร คลอง หรือบึง แต่เป็นความหมายกวา้งๆว่าตอนหน่ึง
ของแหล่งน ้าท่ีกวา้งใหญ่ 

 
 เลอ    
  เลอ   The most, at the highest degree. (สัพะฯ, หนา้ ๔๐๕) 

เลอ บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๘๑๔) 

เลอ บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๗๓๔)  

เลอ บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๐๓๔) 

เลอ บ. เหนือ, ขา้งบน, พน้. ว. ยิง่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๐๘๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เลอ ว่า ท่ีสุด หรือระดับท่ีสูงท่ีสุด แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก  คือยงัคงมีความหมายสอดคลอ้งกบัพจนานุกรมสมยั              
ท่ี ๑ แต่ขยายปริบทของความหมายออกไปไดห้ลายลกัษณะมากข้ึน คือหมายถึง 
เหนือ, ขา้งบน, พน้, ยิง่ 

 
 
 
 



๒๗๘ 

 

 สกดั 
  สกดั   นั้นคือเปนช่ือแห่งเหลกท่ีเขาตอกแลตดัอยา่งหน่ึง  

อน่ึงคือเหมือนคนกระท าให้น ้ามนัลูกไมอ้อกนั้นก็
เรียกวา่สะกดัน ้ามนั (คสัเวล, หนา้ ๒๘๗) 

สกดั To hinder, to offer opposition, to obstruct. (สัพะฯ, 
หนา้ ๖๙๔) 

สกดั   คือเหล็กมีปากเหมือนส่ิว เขาเอาไมท้  าตบัคาบเขา้ส าหรับ 
ตอกเหล็กตะไบ เปนตน้, อยา่งหน่ึงคนวิง่ออกรับ
ตา้นทานคนฤๅสัตวท่ีวิง่มานั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๗) 

สกดั ก. กั้น, ขวาง, เช่น สกดัหนา้, ตดัของแข็ง เช่น เหล็ก หิน 
ให้เป็นร่องรอย หรือให้ขาดออกจากกนั, เรียกเหล็กท่ีใช้
ตดัของแข็งนั้นว่า เหล็กสกดั, เคน้แยกเอาออกมา เช่น 
สกดัน ้ามนั, สกดัยาง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๑) 

สกดั ก. กั้น, ขวาง, เช่น สกดัหนา้, ตดัของแข็ง เช่น เหล็ก หิน 
ให้เป็นร่องรอย หรือให้ขาดออกจากกนั, เรียกเหล็กท่ีใช้
ตดัของแข็งนั้นว่า เหล็กสกดั, เคน้แยกเอาออกมา เช่น 
สกดัน ้ามนั, สกดัยาง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๗๖) 

สกดั ก. กั้น, ขวาง, เช่น สกดัหน้า ; ตดัหรือกะเทาะของแข็ง
เช่น เหล็ก หิน ให้เป็นร่อง รอย ทะลุ หรือใหข้าดจากกนั, 
เรียกเหล็กท่ีใช้ตดัหรือกะเทาะของแข็งเช่นนั้นว่า เหล็ก
สกัด ; เค้นหรือแยกเอาออกมา เช่นสกัดน ้ ามัน สกัด
น ้ าหอมจากดอกกุหลาบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หน้า 
๑๑๑๐) 

สกดั ก. กั้น, ขวาง, เช่น สกดัหน้า ; ตดัหรือกะเทาะของแข็ง 
เช่น เหล็ก หินให้เป็นร่อง รอย ทะลุ หรือให้ขาดออก     
จากกนั, เรียกเหล็กท่ีใช้ตดัหรือกะเทาะของแข็งเช่นนั้น 
วา่ เหล็กสกดั ; เคน้หรือแยกเอาออกมา เช่น สกดัน ้ ามนั 
สกดัน ้าหอมจากดอกกุหลาบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๑๕๓) 



๒๗๙ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                     
ค  าวา่ สกดั ไว ้๓ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงหมายถึงเหล็กท่ีมีปลายเหมือนส่ิว 
ใช้ส าหรับตอกหรือตดั ความหมายท่ีสอง หมายถึงการท าให้ได้น ้ ามนัในลูกไม้
ออกมา และความหมายท่ีสามหมายถึง ขดัขวาง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก  คือนอกจากยงัคงความหมายทั้ ง ๓ 
ความหมายตามพจนานุกรมสมัยท่ี ๑ แล้ว ยงัมีความหมายว่า ตดัหรือกะเทาะ
ของแขง็  เพิ่มข้ึนมาอีกความหมายหน่ึงดว้ย 

 
 สดบั 

สดบั   นั้นคือฟังดว้ยหู เรียกวา่สดบั (คสัเวล, หนา้ ๒๘๙) 
สดบั   To hear. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
สดบั อะธิบายวา่ฟัง, คนไดฟั้งส าเนียงเสียงอนัใดๆดว้ยโสตร

นั้น, วา่ไดส้ะดบั. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๙) 
สดบั [สะดบั] ก. ฟัง, เง่ียหูฟัง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๘๖๓) 
สดบั [สะดบั] ก. เง่ียหูฟัง, ตั้งใจ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๗๗๘) 
สดบั [สะดบั] ก. ตั้งใจฟัง เช่น สดบัพระธรรมเทศนา, มกัใช้

เขา้คู่กบัค า ตรับฟัง เป็น สดบัตรับฟัง ; (วรรณ) ไดย้นิ 
เช่น ถึงแมว้า่จะสนิทนิทรา ก็ผวาเม่ือสดบัศพัทเ์สียงพี่.   
(ววิาหพระสมุทร). (ข. สฎาบ่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๑๑๔) 

สดบั [สะดบั] ก. ตั้งใจฟัง เช่น สดบัพระธรรมเทศนา, มกัใช้
เขา้คู่กบัค า ตรับฟัง เป็น สดบัตรับฟัง ; (วรรณ) ไดย้นิ 
เช่น ถึงแมว้า่จะสนิทนิทรา ก็ผวาเม่ือสดบัศพัทเ์สียงพี่  
(ววิาหพระสมุทร). (ข. สฎาบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๑๕๖) 
 
 



๒๘๐ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สดบั วา่หมายถึง ฟัง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กว้างออก  คือนอกจากมีความหมายว่า ฟัง แล้ว ยงัมีความหมายท่ีสามารถ
เฉพาะเจาะจงการฟังเพิ่มข้ึนดว้ย คือความหมายวา่ ตั้งใจฟัง หรือ เง่ียหูฟัง 

 
สนอง 

สนอง นั้นความก็เหมือนกล่าว เหมือนค าพูดวา่สารสนองมาถึง 
(คสัเวล, หนา้ ๒๙๐) 

 สนอง   To answer, to favour some one. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๖)
สนอง   คือตอบแทนคุณ, คนเปนลูกเปนตน้, แลเปนคนกตญูั 

ตอบแทนคุณพอ่แม่นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๐) 
สนอง   ก. รอง, รองรับ, แทน, ตอบแทน ; โตต้อบ (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓,  หนา้ ๘๖๖)   
  สนอง   [สะหฺนอง] ก. แทน ในค าวา่ ตอบสนอง หรือ รับสนอง ;  
     โตต้อบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๐) 
   สนอง   [สะหฺนอง] ก. ท าตามท่ีไดรั้บค าสั่งหรือค าขอร้อง  
      เป็นตน้ เช่น สนองโครงการในพระราชด าริ สนอง 
      นโยบายของรัฐบาล ; โตต้อบ  เช่น กรรมตามสนอง,  
      ตอบรับการเสนอ เช่น เสนอขายสนองซ้ือ. (ข. สฺนง).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๙) 
   สนอง   [สะหฺนอง] ก. ท าตามท่ีไดรั้บค าสั่งหรือค าขอร้อง  
      เป็นตน้ เช่น สนองโครงการในพระราชด าริ สนอง 
      นโยบายของรัฐบาล ; โตต้อบ  เช่น กรรมตามสนอง,  
      ตอบรับการเสนอ เช่น เสนอขายสนองซ้ือ. (ข. สฺนง).  
      (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า  
สนอง ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง กล่าว ความหมายท่ีสองคือ ตอบ 
หรือ โต้ตอบ ส่วนความหมายท่ีสามคือ ตอบแทนคุณ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓                  
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก กล่าวคือ ความหมายว่า กล่าว ไม่
ปรากฏในสมยัน้ี แต่ความหมายว่า ตอบ หรือ โตต้อบ ยงัคงมีอยู่เช่นเดียวกบัใน



๒๘๑ 

 

สมยัท่ี ๑ ส่วนความหมายวา่ ตอบแทนบุญคุณนั้น ขยายออกเป็นความหมายท่ีกวา้ง
ข้ึนว่า ตอบแทน นอกจากน้ียงัมีความหมายว่า รอง รองรับ และหมายถึงการท า
ตามท่ีไดรั้บค าสั่งหรือค าขอร้องหรือตอบรับการเสนออีกดว้ย 

 
 สบ 

สบ   To meet, to find. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๓) 
สบ   ปะกบ, คือภบปะกนัแลภอจ าเภาะภอดีกนั, คนไปตาม 

ทางภอภบกนัเขา้นั้น, อยา่งหน่ึงเขาเจาะรู้จะใส่ด ้าภอดี
กนันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓๒) 

สบ   น. ปาก. ก. พบ, ปะ, ถูก ; ประสมใหเ้ขา้กนั, พอดีกนั  
เช่น เค้ียวหมากสบ ; ตอนท่ีแม่น ้ามาประสบร่วมกนั     
ว. ทุก, เสมอ, เช่น สบไถง วา่ ทุกวนั, สบสมยั วา่ ทุก
สมยั (ข.). (ราชฯ หนา้ ๘๖๗) 

   สบ   ก. พบ เช่น สบโชค, ปะ เช่น สบเหมาะ, ถูก เช่น สบใจ.  
น. บริเวณท่ีแม่น ้าตั้งแต่ ๒ สายข้ึนไปมาประจบรวมกนั. 
ว. ทุกๆ, เสมอ, เช่น สบไถง วา่ ทุกวนั, สบสมยั วา่ ทุก
สมยั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๑) 

   สบ   ก. พบ, ปะ, เช่น สบโชค สบตา สบเหมาะ ฟันบนสบ 
ฟันล่าง, ถูก, ตอ้ง เช่น สบใจ สบปาก สบอารมณ์.  
น. บริเวณท่ีแม่น ้าตั้งแต่ ๒ สายข้ึนไปมาบรรจบกนั เช่น 
สามสบ คือบริเวณท่ี แม่น ้าบีค่ีใหญ่หว้ยซองกะเลีย และ
แม่น ้ารันตี รวม ๓ สาย มาสบกนั แลว้ไหลลงสู่แม่น ้า
แควนอ้ย. ว. ทุก ๆ, เสมอ, เช่น สบไถง วา่ ทุกวนั, สบ
สมยั วา่ ทุกสมยั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๑) 

   สบ   ก. พบ, ปะ, เช่น สบโชค สบตา สบเหมาะ ฟันบนสบ 
      ฟันล่าง, ถูก, ตอ้ง, เช่น สบใจ สบปาก สบอารมณ์.  

น. บริเวณท่ีแม่น ้าตั้งแต่ ๒ สายข้ึนไปมาบรรจบกนั เช่น 
สามสบ คือบริเวณท่ี แม่น ้าบีค่ีใหญ่หว้ยซองกาเลีย และ
แม่น ้ารันตี รวม ๓ สาย มาสบกนั แลว้ไหลลงสู่แม่น ้า



๒๘๒ 

 

แควนอ้ย. ว. ทุก ๆ, เสมอ, เช่น สบไถง วา่ ทุกวนั, สบ
สมยั วา่ ทุกสมยั. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สบ ไว้ ๒ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงหมายถึง พบ และความหมายท่ีสอง
หมายถึง พอดี แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                 
กวา้งออก  คือนอกจากมีความหมายว่า พบ ปะ เช่นเดียวกับในสมัยท่ี ๑ แล้ว                 
ยงัหมายถึง ถูก ตอ้ง รวมทั้งหมายถึงบริเวณท่ีแม่น ้ าตั้งแต่ ๒ สายข้ึนไปมาบรรจบ
กนั และหมายถึง ทุกๆ หรือ เสมอ อีกดว้ย 

 
 สรเหนาะ 

เสนาะ   Melodious, agreeable to hear. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๕) 
เสนาะ คือเพราะไพรเราะห์, เช่น เสียงท่ีเพราะ มีเสียงขบัร้องแล

เสียงส าแดงธรรม เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 
  สรเหนาะ, สระเหนาะ [สฺรเหฺนาะ] (กลอน) ว. เสนาะ, ไพรเราะ ; วงัเวงใจ,  

เศร้าใจ, เช่น สรเหนาะนิราษนอ้ง ลงเรือ (โคลง
ก าสรวล), สระเหนาะน ้าควว้ง ควว้ง คววิ แค. (โคลง
ก าสรวล).  
(ข. สฺรโณะ วา่ นึกสังเวช สงสาร วงัเวงใจ อาลยัถึง.). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๕) 

สรเหนาะ, สระเหนาะ [สฺระเหฺนาะ] (กลอน) ว. เสนาะ, ไพเราะ ; วงัเวงใจ,  
เศร้าใจ, เช่น สรเหนาะนิราษนอ้ง ลงเรือ (โคลง
ก าสรวล), สระเหนาะน ้าควว่งควว้ง คววิแด (โคลง
ก าสรวล). (ข. สฺรโณะ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๗๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
สรเหนาะ ว่าหมายถึง ไพเราะ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก  คือนอกจากมีความหมายว่า ไพเราะ แลว้ ยงัหมายถึง 
วงัเวงใจ เศร้าใจ อีกดว้ย 

 
 

 



๒๘๓ 

 

 สะกด 
สะกด   นั้นคือตามไปในเบ้ืองหลงั เหมือนค าพูดวา่สะกดรอย 

ตามไป (คสัเวล, หนา้ ๒๘๘) 
สะกด   To retain, to repress. (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๖) 
สะกด เช่น ชะบบัอกัษรตั้งแต่กกจนถึงแม่เกยนั้น, มีตวัอกัษร

สะกดต่างๆกนั มีตวักอนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๗) 
สะกด   ก. กลั้นไว,้ ข่ม, เช่น สะกดใจ, เอาพยญัชนะประสมเป็น 

ตวัทา้ยค า เช่น ตวัสะกด ตามไปติดๆโดยไม่ให้รู้ตวั เช่น  
สะกดรอย, ท าใหห้ลบั เช่น สะกดทพั. น. เรียกลูกประค า
ท่ีเป็นลูกคัน่ วา่ ลูกสะกด. (เทียบ ข. สงฺกด). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๕) 

สะกด   ก. กลั้นใจ, ข่มไว,้ เช่น สะกดใจ ; เขียนหรือบอก 
ตวัอกัษรท่ีประกอบกนัเป็นค า, เรียกพยญัชนะท่ีบงัคบั
ตวัอกัษรขา้งหนา้ให้เป็นมาตราต่างๆ เช่น แม่กน น 
สะกด แม่กด ด สะกด ; บงัคบัใหห้ลบัโดยอ านาจจิต 
เป็นส่ือใหผู้ห้ลบักระท าตาม เรียกวา่ สะกดจิต, บงัคบัให้
หลบัโดยอ านาจเวทมนตร์ เช่น สะกดทพั, ตามไปติดๆ 
โดยไม่ใหรู้้ตวั เช่น สะกดรอย. น. เรียกลูกประค าท่ีเป็น
ลูกคัน่วา่ ลูกสะกด. (เทียบ ข. สงฺกต). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๗๘๔) 

สะกด ก. กลั้นใจ, ข่มไว,้ เช่น สะกดใจ ; เขียนหรือบอก
ตวัอกัษรท่ีประกอบกนัเป็นค า, เรียกพยญัชนะท่ีบงัคบั
ตวัอกัษรขา้งหนา้ให้เป็นมาตราต่างๆ เช่น แม่กน น 
สะกด แม่กด ด สะกด ; บงัคบัใหห้ลบัโดยอ านาจจิต 
เป็นส่ือใหผู้ห้ลบักระท าตาม เรียกวา่ สะกดจิต, บงัคบัให้
หลบัโดยอ านาจเวทมนตร์ เช่น สะกดทพั, ตามไปติดๆ 
โดยไม่ใหรู้้ตวั เช่น สะกดรอย. น. เรียกลูกประค าท่ีเป็น
ลูกคัน่วา่ ลูกสะกด. (เทียบ ข. สงฺกต). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๗๙๗) 



๒๘๔ 

 

สะกด ก. กลั้นไว,้ ข่มไว,้ เช่น เม่ือเกิดความไม่พอใจ ก็รู้จกั
สะกดอารมณ์ไวบ้า้ง ; เขียนหรือบอกตวัอกัษรท่ี
ประกอบกนัเป็นค า, เรียกพยญัชนะท่ีบงัคบัตวัอกัษร
ขา้งหนา้ใหเ้ป็นมาตราต่างๆ เช่น แม่กน น สะกด แม่กด 
ด สะกด. น. เรียกลูกประค าท่ีเป็นลูกคัน่ วา่ ลูกสะกด. 
(เทียบ ข. สงฺกด). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๙๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สะกด ไว ้๓ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงหมายถึง ตามไปขา้งหลงั ความหมาย               
ท่ีสองหมายถึง กลั้น อดกลั้น และความหมายท่ีสามหมายถึงการประสมอกัษร แต่
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก  คือนอกจากมี
ความหมายว่า กลั้นไว ้ข่มไว ้รวมทั้ งความหมายว่าเขียนหรือบอกตัวอักษรท่ี
ประกอบกันเป็นค า และหมายถึงตามไปติดๆ โดยไม่ให้รู้ตัว ตามความหมาย              
ทั้ง ๓ ความหมายในสมยัท่ี ๑ แลว้ ยงัมีความหมายวา่ บงัคบัให้หลบัโดยอ านาจจิต
เป็นส่ือให้ผูห้ลบักระท าตาม หรือ บงัคบัให้หลบัโดยอ านาจเวทมนตร์ และใชเ้ป็น
ช่ือเรียกเรียกลูกประค าท่ีเป็นลูกคัน่วา่ ลูกสะกด อีกดว้ย 

 
 สัดจอง 

สัดจอง เรือเล็กๆท่ีเขาเอาใส่ไปในเรือก าป่ันฤๅส าเภา เปนตน้, 
เพื่อจะไดใ้ชส้รอยนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๒๐) 

สัดจอง   น. ทุ่น, แพ, เรือ. (ข.) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๙๔) 
สัดจอง น. ทุ่น, แพ, เรือนอ้ย, จดัจอง ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๘๐๕) 
สัดจอง (โบ) น. ทุ่น, แพ, เรือนอ้ย, จดัจอง ก็วา่. (ข.). (ราชฯ 

๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๖๓) 
สัดจอง (โบ) น. ทุ่น, แพ, เรือล าเล็กส าหรับพว่งไปทา้ยเรือใหญ่ 

ใชติ้ดต่อระหวา่งเรือใหญ่กบัฝ่ัง, จดัจอง ก็วา่. (ข. สาต่ 
วา่ ลอย, จง วา่ ผกู). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๐๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สัดจอง วา่เรือเล็กๆท่ีใส่ไปในเรือก าป่ันหรือส าเภาส าหรับใช้สอย แต่พจนานุกรม



๒๘๕ 

 

สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ หมายถึง ทุ่น, แพ หรือ
เรือล าเล็กส าหรับพว่งไปทา้ยเรือใหญ่ ใชติ้ดต่อระหวา่งเรือใหญ่กบัฝ่ัง 

 
ส าราญ 

ส าราญ    นั้นความก็เหมือนส าเรีง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๖)  
ส าราญ   Tranquil, satisfied, happy. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๖) 
ส าราญ คือสบายใจ มีความผาศุขสบาย, ไม่มีไภยอนัใดแลไม่มี

โรคในกาย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๖) 
ส าราญ   ก. สบายกายใจ, เบาใจ, เยน็ใจ. (ข. ส ราล). (ราชฯ  

๒๔๙๓, หนา้ ๙๑๐) 
ส าราญ   ก. สุขสบาย. (ข. ส ราล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๑๙) 
ส าราญ ก. สุขสบาย เช่น วนัอาทิตยจ์ะนอนใหส้ าราญเลย.  

ว. ท่ีท าใหมี้ความสุขสบาย เช่น เรือส าราญ. (ข. ส ราล).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๘๙) 

ส าราญ ก. สุขสบาย เช่น วนัอาทิตยจ์ะนอนใหส้ าราญเลย.  
ว. ท่ีท าใหมี้ความสุขสบาย เช่น เรือส าราญ. (ข. ส ราล).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๒๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                    
ค  าว่า ส าราญ ว่า สุขสบาย หรือความสุขสบาย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากมีความหมายว่า สุขสบาย            
แลว้ ยงัหมายถึง ท่ีท าให้มีความสุขสบาย ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นความรู้สึกหรือกิริยาอาการ
ลกัษณะของผูก้ระท า แต่หมายถึงส่ิงใดๆท่ีท าใหเ้กิดความสุขสบายนั้น 

 
 เสนาะ 

เสนาะ คือเพราะไพรเราะห์, เช่น เสียงท่ีเพราะ มีเสียงขบัร้องแล
เสียงส าแดงธรรม เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 

  เสนาะ ๑   [สะเหฺนาะ] ว. น่าฟัง, เพราะ, เช่น เพลงน้ีไพเราะ 
เสนาะหู ; (กลอน) วงัเวงใจ, เศร้าใจ, เช่น แถลงปาง
บ าราศหอ้ง โหยครวญ เสนาะเสน่ห์ก าสรวล สั่งแกว้.  



๒๘๖ 

 

(นิ. นรินทร์). (ข. สฺรโณะ วา่ นึกสังเวช สงสาร วงัเวงใจ 
อาลยัถึง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑๔) 

เสนาะ ๑  [สะเหฺนาะ] ว. น่าฟัง, เพราะ, เช่น เพลงน้ีไพเราะ 
เสนาะหู ; (กลอน) วงัเวงใจ, เศร้าใจ, เช่น แถลงปาง 
บ าราศหอ้งโหยครวญ เสนาะเสน่ห์ก าสรวล สั่งแกว้  
(นิ. นรินทร์). (ข. สรโนะ วา่ นึกสังเวช สงสาร วงัเวงใจ 
อาลยัถึง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๕๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เสนาะ ว่าหมายถึง ไพเราะ เพราะ คือน่าฟัง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายวา่ น่าฟัง, เพราะ
แลว้ ยงัมีความหมายวา่วงัเวงใจ, เศร้าใจ อีกดว้ย 

 
 เสนียด 

เสนียด นั้นคือส่ิงท่ีโลกยถื์อวา่เปนส่ิงไม่ดี ท่ีจะใหฉบหายนั้น
เรียกวา่เสนียด (คสัเวล, หนา้ ๒๙๐) 

เสนียด   Evil, misfortune. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๕) 
เสนียด เปนช่ือตน้ไมย้อ่มๆอยา่งหน่ึง, มนังอกเปนกอ, เขาท ายา

ได ้มีแต่ดอกไม่มีผล. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๑) 
เสนียด น. ช่ือตน้ไมช้นิดหน่ึงใชท้  ายาได ้; จญัไร ; เรียกหวอียา่ง

ละเอียดวา่ หวเีสนียด. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๒๔) 
   เสนียด ๓  [สะเหฺนียด] ว. จญัไร, อปัมงคล. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๘๓๓) 
   เสนียด ๒   [สะเหฺนียด] น. เรียกหวท่ีีมีซ่ีละเอียดทั้ง ๒ ขา้ง วา่ 
      หวเีสนียด. (ข. สฺนิต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑๕) 

เสนียด ๒  [สะเหฺนียด] น. เรียกหวท่ีีมีซ่ีละเอียดทั้ง ๒ ขา้ง วา่  
หวเีสนียด. (ข. สฺนิด). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๕๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
เสนียด ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรก คือ ส่ิงท่ีไม่ดี ความชัว่ร้าย ส่ิงท่ีเป็นโชค
ร้าย ความหมายท่ีสอง หมายถึงตน้ไมช้นิดหน่ึง ท่ีใชท้  ายาได ้แต่พจนานุกรมสมยั  
ท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมาย



๒๘๗ 

 

เช่นเดียวกับความหมายในสมัยท่ี  ๑ ทั้ งสองความหมายคือหมายถึง จัญไร                 
และ ต้นไม้ชนิดหน่ึงท่ีใช้ท ายาได้แล้ว ยงัมีหมายถึงช่ือของหวีท่ีมีซ่ีละเอียดทั้ ง              
๒ ขา้ง เรียกวา่ หวเีสนียด อีกดว้ย  

 
 อาสน 

อาสน   Bond to acknowledge_a  loan. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙) 
อาสน คือความปราถนา, เช่นค าวา่มีอาสนมากูเ้งินฤๅมีอาสนมา

ขายตวั เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๘๕) 
อาสน ๒  [อาสน] ก. ปรารถนา. (บรัดเล) : ขดัสน. (ข.). (ราชฯ  

๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๒๗) 
อาสน ๒  [อา-สน] ก. ปรารถนา. (ปรัดเล) ; ขดัสน. (ข. อาสนฺน).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๒๑) 
อาสน ๑   [อา-สน] ก. ปรารถนา. (ปรัดเล) ; ขดัสน. (ข. อาสนฺน). 
   (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๗๐) 
อาสน ๑   [อา-สน] ก. ปรารถนา. (ปรัดเล) ; ขดัสน. (ข. อาสนฺน).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔๑๑) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

อาสน ว่าหมายถึง ความปรารถนา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก  คือนอกจากมีความหมายวา่ ปรารถนา แลว้ ยงัหมายถึง 
ขดัสน อีกดว้ย 

 
ข. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมสมัยที ่๒ และสมัยที ่๓ แล้วมีการเปลีย่นแปลงความหมาย

แบบกว้างออกในสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๒๔ ค า ไดแ้ก่  
กระบอก 

กระบอก  ข. กลีบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๕) 
กระบอก  ข. กลีบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๘) 
กระบอก ๓   น. กลีบดอกไม.้ (ข.ตฺรบก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้๕๓) 
กระบอก ๓   น. กลีบดอกไม.้ (ข.ตฺรบก).  (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๖) 
กระบอก (กลอน) น. ดอกไม ้กลีบดอกไม ้เช่น กระบอกทิพยผ์กา

กวนกาเมศ กูเอย. (นิ.นรินทร์) กวา่กล่ินกระบอกบง-กช



๒๘๘ 

 

เกศ เอาใจ. (เสือโค), ใชว้า่ตระบอกก็มี. (อะหม บฺลอก ; 
ไทยใหญ่ หมอก ; ไทยขาว และไทยนุง บอก ; เขมร  
ตฺรบก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖) 

กระบอก ๓ (กลอน) น. ดอกไม,้ กลีบดอกไม,้ เช่น กระบอกทิพย์
ผกากวน กาเมศ กูเอย (นิ. นรินทร์), กวา่กล่ินกระบอก
บง- กชเกศเอาใจ (เสือโค), ใชว้า่ ตระบอก ก็มี. (เทียบ 
อะหม บฺลอก ; ไทใหญ่ หมอก ; ไทขาวและไทนุง บอก ; 
ข. ตรฺบก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๗) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า กระบอก  ว่าหมายถึง กลับ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงดอกไม้แล้ว ยงัหมายถึง กลีบ
ดอกไมอี้กดว้ย 

 
 กระออบ 
  กระออบ  ข. หอม (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗) 

กระออบ  ข. หอม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๐) 
กระออบ  ว. อบ, หอม. (ข. กฺรอูบ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖) 
กระออบ  ว. มีกล่ินหอม. (ข. กฺรอูบ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๙) 
กระออบ  ว. มีกล่ินหอม. (ข. กฺรอูบ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๓) 
กระออบ  ว. มีกล่ินหอม. (ข. กฺรอูบ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๓) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                      
ค  าว่า กระออบ  ว่าหมายถึง หอม แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง หอม หรือ มีกล่ินหอม แล้ว                   
ยงัหมายถึง อบ อีกดว้ย 

 
 ก าพง 
  ก าพง   ข. ท่าน ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐) 

ก าพง   น. ท่าน ้า, ต าบล เช่น มีทงงสมรรถพนจรม่งงมร 
ก าพงไพร (ม.ค าหลวง มหาพน). (ข.ก พง วา่ ท่า ; มลาย ู
กมัพง วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๒) 



๒๘๙ 

 

ก าพง น. ท่าน ้า, ต าบล เช่น มีทงงสมรรถพนจรม่งงมร ก าพง
ไพร (ม.ค าหลวง มหาพน). (ข.ก พง วา่ ท่า ; มลาย ูกมัพง 
วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๕) 

ก าพง   น. ท่าน ้า,ต าบล, เช่น มีทงงสมรรถพนจรรม่งงมร 
ก าพงไพร (ม. ค  าหลวงมหาพน). (ข. ก พง วา่ ท่าน ้า ; 
มลาย ูกมัพง วา่ ต าบล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๒) 

ก าพง   น. ท่าน ้า, ต าบล, เช่น มีทงงสมรรถพนจรรม่งงมร 
ก าพงไพร (ม. ค  าหลวง มหาพน). (ข. ก พง วา่ ท่าน ้า ;  
ม. กมัปง วา่ หมู่บา้น, ต าบล, บา้นเรือน). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๔) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่า ก าพง  ว่าหมายถึง ท่าน ้ า แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ท่าน ้ า แล้ว ยงัหมายถึง ต าบล              
อีกดว้ย 

 
 ก าเลา 

ก าเลา, เขลา  ข.ผ. โง่, อ่อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ก าเลา, เขลา  ข.ผ. โง่, อ่อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
ก าเลา   (แบบ) ว. โง่, อ่อน, ไม่รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ.  

(ข. ก เลา เจาก เขฺลา). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๕) 
ก าเลา   (แบบ) ว. โง่, อ่อน, ไม่รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ.  

(ข. ก เลา เจาก เขฺลา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๗) 
ก าเลา   (แบบ) ว. โง่,อ่อน, ไม่รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ, เช่น  

ดุจตกัแตนเตน้เห็นไฟ บมิใฝ่หนีไกล ก าเลาก าเลาะ 
หวงัเขญ (อนิรุทธ). (ข. ก เลา จาก เขฺลา). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๒๕) 

ก าเลา   (แบบ) ว. โง่, อ่อน, ไม่รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ, เช่น  
ดุจตัก๊แตนเตน้เห็นไฟ บมิใฝ่หนีไกล ก าเลาก าเลาะ 
หวงัเขญ (อนิรุทธ์). (ข. ก เลา จาก เขฺลา). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๒๗) 



๒๙๐ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า ก าเลา ว่าหมายถึง โง่, อ่อน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง โง่, อ่อน แลว้ ยงัหมายถึง ไม่รู้เท่า
ทนั, ไม่มีไหวพริบ อีกดว้ย 

 
 ก าเลาะ 

ก าเลาะ, เขลาะ  ข.ผ. หนุ่ม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒) 
ก าเลาะ, เขลาะ  ข.ผ. หนุ่ม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖) 
ก าเลาะ (แบบ) ว. หนุ่ม, สาว. (ข.ก เลาะ วา่ หนุ่ม). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๕) 
ก าเลาะ (แบบ) ว. หนุ่ม, สาว. (ข.ก โละ วา่ หนุ่ม). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๙๗) 
ก าเลาะ   (แบบ)  ว. หนุ่ม, สาว, เช่น หากก๔ก าเลาหลงกาม  

ไป่ค านึงความ แลโดยอ าเภอล าพงั (สุธน). (ข. ก โละ  
วา่ หนุ่ม). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ              
ค  าว่า ก าเลาะ ว่าหมายถึง หนุ่ม แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง หนุ่ม แล้ว ยงัหมายถึง สาว                    
อีกดว้ย 

 
 ขจาย 

กระจาย,  ขจาย  ข.ผ. เร่ียราย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๓) 
ขจาย  ขะจาย  ข. เร่ียราย หก (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
กระจาย, ขจาย  ข.ผ. เร่ียราย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๗) 
ขะจาย, ขจาย  ข. เร่ียราย, หก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
ขจาย [ขะ-] ก. เร่ียราย, แผไ่ป, กระจาย, ท าลาย (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๖) 
ขจาย [ขะ-] ก. กระจาย. (ข. ขฺจาย). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๑๒๕) 



๒๙๑ 

 

ขจาย  [ขะ-] ก. กระจาย, มกัใชเ้ขา้คู่กบัค า ขจร เป็น ขจรขจาย.   
(ข. ขฺจาย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๐) 

ขจาย [ขะ-] ก. กระจาย, มกัใชเ้ขา้คู่กบัค า ขจร เป็น ขจรขจาย. 
(ข. ขฺจาย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
ขจาย ว่าหมายถึง เร่ียราย, หก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง เร่ียราย แลว้ ยงัหมายถึง แผ่ไป, 
กระจาย, ท าลาย อีกดว้ย 

 
 ขยม 

ขยม, ขญม  ข. ขา้, ตู ,เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขยม, ขญม  ข. ขา้, ตู, เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 
ขยม   น. ขา้, บ่าว  ส. ฉนั. (ข.ขฺญ ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๑) 
ขยม   [ขะหฺยม] น. ขา้, บ่าว. ส. ฉนั. (ข.ขฺญ ). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๒๙) 
ขยม  [ขะหฺยม] น. ขยมุ, ขา้, บ่าว (โบ) ส. ขยมุ, ฉนั,  

เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑ (ข.ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๑๖๖) 

ขยม [ขะหฺยม] น. ขยมุ, ขา้, บ่าว. (โบ) ส. ขยมุ, ฉนั,  
เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑. (ข.ขฺญุ ). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๗๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                
ค าว่า ขยม หรือ ขญม ว่าเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี  ๑ หมายถึง ข้า ตู เรา ฉัน                   
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดย
ความหมายในสมัยท่ี  ๒  ว่า ฉัน ท่ี เป็นสรรพนามย ังคงอยู่ นอกจากนั้ นยงัมี
ความหมายวา่ ขา้ หรือ บ่าว อีกดว้ย 

 
 
 

 



๒๙๒ 

 

 ขาล 
ขาน, ขาล  ป. ข, (ปีขาล, ปีเสือ.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 

  ขาล    [ขาน] น. ช่ือปีท่ี ๓ ของรอบปีนกัษตัร มีเสือเป็น 
เคร่ืองหมาย ; เสือ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๘๔) 

ขาล [ขาน] น. ช่ือปีท่ี ๓ ของรอบปีนกัษตัร มีเสือเป็น
เคร่ืองหมาย; เสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๙๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ              
ค  าวา่ ขาล  วา่หมายถึง ปีขาล ซ่ึงเป็นปีท่ี ๓ ของปีนกัษตัร แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึงปีขาลซ่ึงมี
สัญลกัษณ์เป็นเสือแลว้ ยงัมีความหมายโดยตรงวา่ เสือ อีกดว้ย 

 
 เขลาะ 

เขลาะ   ข. หนุ่ม (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
ก าเลาะ, เขลาะ  ข.ผ. หนุ่ม. (ร.ศ ๑๑๐, หนา้ ๑๖) 
เขลาะ   ข. หนุ่ม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
ก าเลาะ, เขลาะ  ข.ผ. หนุ่ม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
เขลาะ ว. ก าเลาะ, หนุ่ม, สาว. (ข. เขฺลาะ วา่ หนุ่ม). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๑) 
เขลาะ [เขฺลาะ] ว. ก าเลาะ, หนุ่ม, สาว. (ข. เขฺลาะ วา่ หนุ่ม). 

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๓) 
เขลาะ  [เขฺลาะ] ว. ก าเลาะ,หนุ่ม,สาว. (ข. เขฺลาะ วา่ หนุ่ม). (ราช

ฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๙) 
เขลาะ [เขฺลาะ] ว. ก าเลาะ, หนุ่ม, สาว. (ข. เขฺลาะ). (ราชฯ 

๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๘) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                  

ค  าว่า เขลาะ ว่าหมายถึง หนุ่ม แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง หนุ่ม แล้ว ยงัหมายถึง สาว                    
อีกดว้ย 

 
 



๒๙๓ 

 

 โขยม 
ขยม, ขญม  ข. ขา้, ตู, เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขยม, ขญม  ข. ขา้, ตู, เรา, ฉนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔) 
โขยม [ขะโหฺยม] (โบ) น.ขยม, ขา้, บ่าว (“ไวโ้ขยมวดัสาม

ครัว” – พงศ. โยนก). (ข. ขฺญ ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๒๑๘) 

   โขยม   [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว. (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญ ). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๑๖๐) 

   โขยม   [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
      สามครัว. (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญ ). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๒๐๘) 

โขยม   [ขะโหฺยม] (โบ) น. ขยม, ขา้, บ่าว, เช่น ไวโ้ขยมวดั 
สามครัว (พงศ.โยนก). (ข. ขฺญ ). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๒๑๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                
ค าว่า โขยม ว่าเป็นค าสรรพนามบุรุษท่ี ๑ หมายถึง ขา้ ตู เรา ฉัน แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยความหมายในสมยั                  
ท่ี ๒ ยงัคงอยู่ คือ ขยม ซ่ึงหมายถึง ฉัน เป็นสรรพนามบุรุษท่ี ๑ นอกจากนั้ น               
ยงัมีความหมายวา่ ขา้ หรือ บ่าว อีกดว้ย 

 
 คม 

คม   ข. กม้, ค  านบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙๐) 
คม   ข. กม้, ค  านบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖๒) 
คม ๑   ก. กม้, ค านบั, ไหว.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๒๔) 
คม ๑   ก. กม้, ค านบั, ไหว.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๗) 
คม ๑ ก. กม้, ค านบั, ไหว,้ ราชาศพัทใ์ชว้า่ ทรงคม ใน

ความหมายวา่ ทรงไหว.้ (กร่อนมาจาก บงัคม). (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๑๘) 



๒๙๔ 

 

คม ๑ ก. ไหว,้ ราชาศพัทว์า่ ทรงคม ในความหมายวา่ ทรง
ไหว.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๒๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า คม ไว ้๒ ความหมาย คือ หมายถึง กม้ และ ค านบั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓   
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ก้ม และ               
ค  านบั แลว้ ยงัหมายถึง ไหว ้อีกดว้ย 

 
 จ างาย 

จ านาย, ฉนาย ข.ผ. กลางวนั, สาย, บ่าย, เกินเวลา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ 
๑๒๐) 

จ างาย, ฉงาย ข.ผ. กลางวนั, สาย, บ่าย, เกินเวลา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 
๘๒) 

จ างาย (โบ) น. สาย, บ่าย, ว. ห่าง, ไกล. (ข. จ  งาย). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้๒๙๐) 

จ างาย (โบ) น. สาย, บ่าย, ว. ห่าง, ไกล. (ข. จ  งาย). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้๒๒๙) 

จ างาย (โบ) น. สาย, บ่าย, เช่น ลูกไมบ้่ทนังาย จ างายราชอดยนื. 
(ม. ค  าหลวงมทัรี). ว. ห่าง, ไกล, เช่น หากใหเ้จา้ตู 
ฉิบหาย จ างายพรากพระบุรี ท่านน้ี. (ม. ค  าหลวง ชูชก).  
(ข. จ  งาย วา่ ระยะไกล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๐๗) 

จ างาย   (โบ) น. สาย, บ่าย, เช่น ลูกไมบ้่ทนังาย จ างายราชอดยนื  
(ม. ค  าหลวง มทัรี). ว. ห่าง, ไกล, เช่น หากใหเ้จา้ตู 
ฉิบหาย จ างายพรากพระบุรี ท่านน้ี (ม. ค  าหลวง ชูชก). 
(ข. จ  งาย วา่ ระยะไกล). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
จ  านาย  ไว ้๔ ความหมาย ความหมายแรกคือ กลางวนั ความหมายท่ีสองคือ                  
สาย ความหมายท่ีสามคือ บ่าย และความหมายท่ี ส่ี คือ เกินเวลา ซ่ึ งทั้ ง ๔ 
ความหมายเก่ียวข้องกับเร่ืองเวลาท่ีล่วงเลยไปแล้ว แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มี               
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึงเวลา สาย, บ่าย 
แลว้ ยงัมีความหมายเก่ียวกบัระยะทาง คือหมายถึง ห่าง, ไกล อีกดว้ย 



๒๙๕ 

 

 ฉบดั 
ฉะบดั, ฉบดั  ข. ชดั, สันทดั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๓) 
ฉะบดั, ฉบดั  ข. ชดั, สันทดั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๗) 
ฉบดั   ข. ชดั, สันทดั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๒) 
ฉบดั [ฉะ-] (กลอน) ว. ชดั, สันทดั, ทนัทีทนัใด เช่น เจา้ชา้งจ่ึง

รู้ฉบดั. (ลอ ๖๐๗) ; เร่งยอมอนุญาต เยาวฉบดั (สรรพ-
สิทธ์ิ). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 

ฉบดั [ฉะ-] (กลอน) ว. ชดั, สันทดั, ทนัทีทนัใด เช่น เจา้ชา้งจ่ึง
รู้ฉบดั. (ลอ ๖๐๗) ; เร่งยอมอนุญาต เยาวฉบดั (สรรพ-
สิทธ์ิ). (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๖) 

ฉบดั [ฉะ-] (กลอน) ว. ชดั, สันทดั, ทนัทีทนัใด, เช่น เจา้ชา้ง
จ่ึงรู้ฉบดั. (ลอ), เร่งยอมนุญาตเยาวฉบดั. (สรรพสิทธ์ิ). 
(ข. จฺบาส่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

ฉบดั [ฉะ-] (กลอน) ว. ชดั, สันทดั, ทนัทีทนัใด, เช่น เจา้ชา้ง
จ่ึงรู้ฉบดั. (ลอ), เร่งยอมนุญาตเยาวฉบดั (สรรพสิทธ์ิ).  
(ข. จฺบาส่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ               
ค  าวา่ ฉบดั ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ชดั ความหมายท่ีสองคือ  สันทดั 
แต่พจนานุกรมสมัย ท่ี  ๓  มีการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก                 
คือ นอกจากหมายถึง ชดั, สันทดั แลว้ ยงัหมายถึง ทนัทีทนัใด อีกดว้ย 

 
 เฌอ 

เฌอ   ข. ตน้ไม.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๗๘) 
เฌอ   ข. ตน้ไม.้  ต.เห็น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๓) 
เฌอ   น. ตน้ไม.้ (ข.). เฌอเอม น. ชะเอม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๓๕๖) 
เฌอ   น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้.  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๙๒) 
   เฌอ   น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้. 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๘๙) 



๒๙๖ 

 

เฌอ น. ไม,้ ตน้ไม.้ (ข. เฌี วา่ ไม,้ เฎิมเฌี วา่ ตน้ไม)้.  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๑๐) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                  
ค าว่า เฌอ ว่าตน้ไม ้แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออก นอกจากหมายถึง ตน้ไม ้แลว้ยงัมีความหมายวา่ ไม ้อีกดว้ย 

 
 ตระบอก 

ตระบอก  ข. กลีบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตระบอก  ข. กลีบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
ตระบอก (กลอน) น. กระบอก ; กลีบ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๓๘๖) 
ตระบอก (กลอน) น. กระบอก ; กลีบ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๓๒๑) 
ตระบอก [ตฺระ-] (กลอน) น. ดอกไม,้ กลีบดอกไม,้ เช่น ตระบอก

บววศรีไสกลีบกลย้ง. (ก าสรวล). (ข. ตฺรบก่). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๗) 

ตระบอก [ตฺระ-] (กลอน) น. ดอกไม,้ กลีบดอกไม,้ เช่น ตระบอก
บววศรีไส กลีบกลย้ง (ก าสรวล). (ข. ตฺรบก่). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                
ค  าว่า ตระบอก ว่าหมายถึง กลับ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงดอกไม้แล้ว ยงัหมายถึง กลีบ
ดอกไมอี้กดว้ย 

 
 ตงัวาย 

ตงัวาย  ถวาย  ข.ผ. ให.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๘) 
ตงัวาย, ถวาย  ข.ผ. ให.้ (ร.ศง ๑๒๐, หนา้ ๑๓๙) 
ตงัวาย (กลอน) (แผลงมาจาก ถวาย) ก. ให,้ ถวาย น. ของถวาย. 

(ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๐๗) 



๒๙๗ 

 

ตงัวาย  (กลอน ; แผลงมาจาก ถวาย) ก. ให,้ ถวาย. น. ของถวาย. 
(ข.) (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๓๙) 

ตงัวาย  (กลอน ; แผลงมาจาก ถวาย) ก. ให,้ ถวาย. น. ของถวาย. 
(ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๕๐) 

ตงัวาย (กลอน ; แผลงมาจาก ถวาย) ก. ให้, ถวาย. น. ของถวาย 
บางทีเขียนเป็น ดงวาย ก็มี เช่น แต่งกรยาดงวายของฝาก
หมาก(ป)ลามาไหว๋ (จารึกนครชุม). (ข.ฎงฺวาย, ตงฺวาย วา่ 
ของส าหรับถวายหรือของถวายแล้วเป็นค าราชาศพัท์). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๘๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
ตังวาย ว่า ให้  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                
กวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ให้ ซ่ึงเป็นค ากริยาท่ีใช้ในปริบททัว่ไปแลว้ ยงัมี
ความหมายว่า ถวาย ซ่ึงมีความหมายวา่ให้ท่ีใช้ในปริบทของค าราชาศพัท์ และยงั
หมายถึง ของถวาย อีกความหมายหน่ึงดว้ย 

 
เตรียบ 
 เตรียบ   ข. เคียง, เรียง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๖) 
 เตรียบ   ข. เคียง, เรียง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๕) 

เตรียบ [เตฺรียบ] ก. เทียบ เช่น เตรียบสมสูริย ์สถิต (สรรพสิทธ์ิ) 
; จดัไวเ้สร็จ, จดัไวพ้ร้อม, เช่น เตรียบตั้งต่อฉาน (ตะเลง-
พา่ย). (ข. เตฺรียบ วา่ เป็นแถว). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๕๑๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ              
ค  าว่า เตรียบ  ว่าหมายถึง เคียง หรือ เรียง   แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓  มีการ
เป ล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก คือนอกจากหมายถึง เทียบ ซ่ึงมี
ความหมายโดยปริยายเช่นเดียวกับความหมายว่า เคียง เรียง ในสมัยท่ี  ๑                      
คือ อาการเอามาให้ใกล้กนั หรือชิดกนัแล้ว ยงัหมายถึง จดัไวเ้สร็จ, จดัไวพ้ร้อม         
อีกดว้ย 

 
 



๒๙๘ 

 

 ถน า 
ถน า   ข. ยา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๘) 
ถน า ข. ยา. ท. ช่ือดินชนิดหน่ึง. เปนยา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๑๔๗) 
ถน า [ถะหฺน า] น. วา่เป็นช่ือดินชนิดหน่ึงสีเหลืองอ่อนใช ้           

ท ายา, ยา. ถน าทึก น. น ้ายา. (ข. ถน า วา่ ยา). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๔๓๐-๔๓๑) 

ถน า [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย, 
ยา. (ข. ถฺน า วา่ ยา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๖๗) 

ถน า [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย, 
ยา. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๘๕) 

ถน า [ถะหฺน า] น. ช่ือดินชนิดหน่ึง สีเหลืองอ่อน ใชท้  ายาไทย, 
ยา. (ข. ถฺน า วา่ ยา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ               
ค  าว่า ถน า  ว่า ยา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ       
กวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ยา ยงัหมายถึง ดินชนิดหน่ึงท่ีใชท้  ายาได ้อีกดว้ย 

 
 ไถง 

ไถง   ข. ดวงอาทิตย,์ ตระวนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๘) 
ไถง   ข. ดวงอาทิตย,์ ตระวนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๗) 
ไถง [ถะไหฺง] น. ตะวนั, วนั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๔๔๐) 
ไถง [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๓๗๗) 
ไถง [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 

๔๙๘) 
ไถง [ถะไหฺง] น. ตะวนั ; วนั. (ข. ไถฺง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 

๕๓๘) 
 



๒๙๙ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                 
ค  าวา่ ไถง วา่ ดวงอาทิตย ์หรือ ตะวนั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ตะวนั แล้ว ยงัหมายถึง วนั                  
อีกดว้ย 
 

 ทรรทึง 
  ทนัทึง   ข. คอย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๒) 

ทนัทึง   ข. คอย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๘) 
ทรรทึง ๑  [ทนั-] ก. คอย. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๔๔) 
ทรรทึง ๑ [ทนั-] ก. คอยท่า, ห่วงใย, ทรทึง ก็ใช.้ (ข.). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๓๘๐) 
ทรรทึง ๑ [ทนั-] (กลอน) ก. คอยท่า, ห่วงใย, ทรทึง ก็ใช.้  

(ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๐๒) 
ทรรทึง [ทนั-] (กลอน) ก. คอยท่า, ห่วงใย ; บ่นถึง ; ทรทึง ก็ใช.้ 

(ข. ทนฺทึง วา่ คอยท่า, รอคอย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๕๔๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                    
ค  าว่า ทันทึง หรือ ทรรทึง ว่า คอย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง คอย หรือ คอยท่า แลว้ยงัหมายถึง 
ห่วงใย หรือ บ่นถึง อีกดว้ย 

 

 ท างน 
ท างน ท าวล  ข. หนกั, ห่วงใย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๙) 
ท างน ท าวล ป. ต างน. ข. หนกั, ห่วงไย. ห่วงขวง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๑๕๖) 
ท างน ก. ห่วงใย, ยุง่ใจ. น. ภาระ. (ข. ทฺงน วา่ หนกั). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๔๖๒) 
ท างน ก. ห่วงใย, ยุง่ใจ. น. ภาระ. (ข. ท งน วา่ หนกั). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๓๙๙) 



๓๐๐ 

 

ท างน (กลอน) ก. ห่วงใย, ยุง่ใจ. น. ภาระ. (ข. ท งน วา่ หนกั). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๒๗) 

ท างน (กลอน) ก. ห่วงใย, ยุง่ใจ. น. ภาระ. (ข. ท งน วา่ น ้าหนกั, 
ความหนกั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๖๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                  
ค าว่า ท างน ไวว้่า หนัก ห่วงใย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก นอกจากจะยงัคงหมายถึง ห่วงใย แลว้ยงัมีความหมาย
วา่ ยุง่ใจ และ ภาระ อีกดว้ย 

 

 ธม 
ทม   ข. ใหญ่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๔) 
ทม   ข. ใหญ่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖๐) 
ธม ว. ใหญ่, หลวง เช่น นครธม. (ข. ธม). (ราชฯ ๒๔๙๓, 

หนา้ ๔๗๙) 
ธม ว. ใหญ่, หลวง เช่น นครธม. (ข. ธม). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๔๑๙) 
ธม ว. ใหญ่, หลวง เช่น นครธม. (ข. ธม). (ราชฯ ๒๕๔๒, 

หนา้ ๕๕๒) 
ธม ว. ใหญ่, หลวง เช่น นครธม. (ข. ธ ). (ราชฯ ๒๕๕๔, 

หนา้ ๕๙๖) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ               

ค  าวา่ ธม วา่หมายถึง ใหญ่ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก คือ นอกจากมีความหมายวา่ ใหญ่ แลว้ ยงัหมายถึง หลวง อีกดว้ย 

 
 ระเมียร 
  ระเมียร   ข. ดู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๔) 

ระเมียร   ข. ดู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๔) 
ระเมียร   ก. ดู, น่าดู. (ข. รมึล วา่ ดู). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๑) 
ระเมียร   ก. ดู, น่าดู. (ข. รมึล วา่ ดู). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๘๕) 

   ระเมียร   ก. ดู, น่าดู. (ข. รมึล วา่ ดู). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๓๕) 



๓๐๑ 

 

ระเมียร   ก. ดู, น่าดู. (ข. รมึล วา่ ดู). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๘๑) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                

ค  าวา่ ระเมียร วา่หมายถึง ดู แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก คือ นอกจากหมายถึง ดู แลว้ ยงัหมายถึง น่าดู อีกดว้ย 
 

 อนัโทล 
  อนัโทน   ข. ท่องเท่ียว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๔) 

อนัโทน   ข. ท่องเท่ียว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๖) 
อนัโทล   ก. ท่องเท่ียว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๐๑๒) 
อนัโทล   ก. ท่องเท่ียว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๑๑) 
อนัโทล [-โทน] ก. เวียนเกิดเวียนตาย, ท่องเท่ียวในสังสารวฏั, 

เช่น หากเท่ียวในสงสารภพอนัโทลเกิดไปมาแล (จารึก
วดัศรีชุม), นางก็อนัโทลไปมาในพิทธยาภพน้ี (ม. ค  า
หลวง ทศพร) ; ท่องเท่ียว เช่น อย่าดูถูกอนัโทลไพร จะ
เยียไยแก่อกเจา้ (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ์ กลบทเก่า). (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๕๕) 

อนัโทล [-โทน] ก. เวียนเกิดเวียนตาย, ท่องเท่ียวในสังสารวฏั, 
เช่น หากเท่ียวในสงสารภพอนัโทลเกิดไปมาแล (จารึก
วดัศรีชุม), นางก็อนัโทลไปมาในพิทธยาภพน้ี (ม. ค  า
หลวง ทศพร) ; ท่องเท่ียว เช่น อย่าดูถูกอนัโทลไพร จะ
เยียไยแก่อกเจา้ (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ์ กลบทเก่า). (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙๖) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า อันโทน หรือ อนัโทล ว่าหมายถึง ท่องเท่ียว แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มี                      
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือ หมายถึง เวียนเกิดเวียนตาย, 
ท่องเท่ียวในสังสารวฏั รวมทั้งความหมายว่า ท่องเท่ียว เช่นเดียวกบัความหมาย              
ในสมยัท่ี ๒ ดว้ย 

 
 



๓๐๒ 

 

ค. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมัย โดยมีความหมายคงเดิมในสองสมัยแรก แล้วมี
การเปลีย่นแปลงความหมายในสมัยที ่๓ พบทั้งหมด ๒ ค า ไดแ้ก่  

ตระกอง   
ตระกอง To embrace, to hold in one’s embraces. (สัพะฯ, หนา้ 

๘๓๔) 
ตระกอง กระกอง, เปนช่ืออาการท่ีประคองกอดเชยเชม, เช่น               

ผวัหนุ่มเมียสาว เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๓) 
ตระกอง   ข. กอด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตระกอง   ข. กอด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
ตระกอง   [ตฺระ-] ก. กอด. (ข.). (ราชฯ  ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๕) 

  ตระกอง   [ตฺระ-] ก. กอด, เก่ียวพนั, กระกอง ก็วา่. (ข. ตฺรกง).  
     (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๑) 
  ตระกอง   [ตฺระ-] ก. กอด, เก่ียวพนั, กระกอง ก็วา่. (ข. ตฺรกง). 
     (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๖) 

ตระกอง   [ตฺระ-] ก. กอด, เก่ียวพนั, เช่น ดุจมือไตรโลกยตระกอง  
เศิกเส้ียนยากปอง จะป่ายจะปีนเปลืองตน (อนิรุทธ์), 
กระกอง ก็วา่. (ข. ตฺรกอง วา่ หอบ). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๔๕๗) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑  และสมัยท่ี  ๒  นิยาม
ความหมายของค าว่า ตระกอง ไวว้่า กอด  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายว่า กอด แล้ว             
ยงัหมายถึง เก่ียวพนั อีกดว้ย 

 
ทรวง   

ซวง     นั้นคืออก ลางทีใชว้า่ทรวง (คสัเวล, หนา้ ๓๑๐) 
ทรวง   ความเล่าน้ี ไปดูเอาท่ีอกัษร ซ นั้นเถีด (คสัเวล,  

หนา้ ๘๕๐) 
ทรวง   Breast. (สัพะฯ, หนา้ ๗๕๔) 
 
 



๓๐๓ 

 

ซวง   คืออกนั้น, เหมือนอยา่งค าวา่ อุระทรวง เปนตน้นั้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๙๓) 

ทรวง อก, คืออะไวยวะท่ีหวา่งอกนั้น, เช่น พระมหากระษตัริย์
ทรงทราบเหตุผลเตม็พระทรวง. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๔) 

ทรวง   ข. อก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๒) 
ซวง   ข. อก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๗๖) 
ทรวง   ข. อก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๖) 
ซวง, ทรวง  ข. อก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๐) 
ทรวง   น. อก. (ข. ทฺรูง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๔๕) 
ทรวง [ซวง] น. อก, ใจ, มักใช้เข้าคู่กับค า อก เป็น ทรวงอก, 

โดยมากใช้ในบทกลอน , ท่ีใช้เป็นสามัญก็มีบ้าง เช่น    
เยน็ทรวง. (ข. ทฺรูง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๘๐) 

   ทรวง   [ซวง] น. อก, ใจ, มักใช้เข้าคู่กับค า อก เป็น ทรวงอก , 
      โดยมากใช้ในบทกลอน , ท่ีใช้เป็นสามัญก็มีบ้าง เช่น 
      เยน็ทรวง. (ข. ทฺรูง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๐๒) 

ทรวง   [ซวง] น. อก, ใจ, มกัใชเ้ขา้คู่กบัค า อก เป็น ทรวงอก.  
(ข. ทฺรูง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๔๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่า พจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ และสมัยท่ี  ๒  นิยาม
ความหมายของค าวา่ ทรวง ไวว้า่ อก  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายว่า อก แล้ว ยงัหมายถึง                   
ใจ อีกดว้ย 

 
๑.๑ .๒ .๓  การเปลี่ยนแปลงความหมายแบบ ย้ายที่ ที่ เกิดขึ้น ในสมั ยที่  ๓                

ประกอบดว้ย ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
ในสมัยท่ี ๒, ค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมัยท่ี ๒ และสมัยท่ี ๓ แล้วมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ และค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมีความหมาย
คงเดิมในสองสมยัแรก แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ เพียงคร้ังเดียว พบทั้งหมด 
๒๑ ค า ดงัน้ี 

 



๓๐๔ 

 

 ก. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๑ และสมัยที่ ๓ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย
แบบย้ายทีใ่นสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๑๕ ค า ไดแ้ก่ 
 กรม 

กรม   Division, cohort, troop, chief. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๑) 
กรม ๒   (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม (สมุทรโฆษ).  

[ส. ; ข. กฺรุ  (กฺรม) ; หมวด, หมู่, กอง, ครอบครัว เช่น  
มวยกฺรุ หมายถึง ครอบครัวหน่ึง]. (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๑๓) 

กรม ๒   [กฺรม] (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม  
[สมุทรโฆษ). [ส. ; ข. กฺรุ  (กฺรม) ; หมวด, หมู่, กอง, 
ครอบครัว เช่น  มวยกฺรุ  =  ครอบครัวหน่ึง]. (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๙) 

กรม ๒  น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม [ส. ; ข กฺรุ  หรือ กรม  
วา่ หมวด, หมู่, กอง ; ครอบครัว เช่น มวยกฺรุ = 
ครอบครัวหน่ึง]. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒)  

กรม ๒  [กฺรม] ก. (แบบ) น. ล าดบั เช่น จะเล่นโดยกรม (สมุทร
โฆษ). [ส. ; ข. กฺรุม (กรม) วา่ หมวด, หมู่, กอง ; 
ครอบครัว เช่น มวยกฺรุม] (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑-๑๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                    
ค  าวา่ กรม วา่ แผนก กอง กองทหาร หรือ หวัหน้า  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง               
ล าดบั 

 
 กระชบั 

กะชบั คือเอายางท่ีเหนียวๆทาเขา้เพื่อจะไม่ใหห้ลุดง่ายเร็วนั้น. 
(คสัเวล, หนา้ ๑๖) 

กระชบั ๒ ก. แน่น, เนียน, แนบกนัสนิท. (ข. ขฺชบั). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๓๔) 



๓๐๕ 

 

กระชบั ๒ ก. แน่น, แนบแน่น, แนบกนัสนิท, พอเหมาะ, แต่มี
ความหมายบอกวา่ มีลกัษณะท่ียิง่ข้ึนหรือทีเดียว เช่น 
กระชบัแน่น กระชบัตวั กระชบัความ กระชบัมือ.  
(ข. ขฺชาบ่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒) 

กระชบั ๒ ก. แน่น,แนบแน่น, แนบสนิทกนั, พอเหมาะ, แต่มี
ความหมายบอกวา่ มีลกัษณท่ียิง่ข้ึนหรือทีเดียว เช่น 
กระชบัแน่น กระชบัตวั กระชบัความ กระชบัมือ.  
(ข. ขฺชาบ่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๗) 

กระชบั ๒ ก. แน่น, แนบแน่น, แนบกนัสนิท, พอเหมาะ, แต่มี
ความหมายบอกวา่ มีลกัษณะท่ียิง่ข้ึนหรือทีเดียว เช่น 
กระชบัแน่น กระชบัตวั กระชบัความ กระชบัมือ.  
(ข. ขฺชาบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าวา่ กระชบั วา่หมายถึงการเอายางเหนียวๆทาเพื่อให้ไม่หลุดง่าย แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป 
หมายถึง แน่น, แนบแน่น, แนบกันสนิท, พอเหมาะ และมีความหมายบอกว่า                   
มีลกัษณะท่ียิง่ข้ึนหรือทีเดียว อีกดว้ย 

 
 กระพงั 

กะพงั นั้นคือประเทษท่ีเป็นสีลามีน ้าไหลออกมานั้น เรียกวา่ 
กะพงัสีลา เหมือนค าพูดวา่ไปตกัน ้าท่ีกะพงัสีลานั้น 
(คสัเวล, หนา้ ๗๘๕) 

กพงั   Projection of earth or of rocks. (สัพะฯ, หนา้ ๒๔๑) 
กระพงั ๑ น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพงั ตะพงั หรือ สะพงั ก็เรียก 

(เทียบ ข. ตฺรพา่ง : บ่อท่ีเกิดข้ึนเอง). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๖๐)  

กระพงั ๑ น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพงั ตะพงั สะพงั ก็เรียก. (เทียบ 
ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๐) 

กระพงั   น. แอ่ง, บ่อหนอง, ตระพงั ตะพงั หรือสะพงัก็เรียก.  
(ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๑) 



๓๐๖ 

 

กระพงั ๑ น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพงั ตะพงั หรือ สะพงั ก็เรียก. 
(เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๕๑) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าวา่ กะพงั วา่หมายถึง ท่ีท่ีสร้างข้ึนดว้ยหินและมีน ้ าไหลออกมา แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป 
หมายถึง แอ่ง, บ่อ, หนอง 

 
 กงัวล 
  กงัวล   นั้นคือธุระ เหมือนค าพูดวา่ขา้ธุระกงัวลอยู ่ยงัไปไม่ได ้ 

(คสัเวล, หนา้ ๗๘๙) 
กงัวล   Bussiness, important affair. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๘) 
กงัวล   ธุระทั้งปวงต่างๆวา่ กงัวล. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๐) 
กงัวล   ก. เก่ียวขอ้ง, ห่วงใย. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๒๒) 
กงัวล   ก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙) 
กงัวล   ก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๑๐๒) 
กงัวล ก. ห่วงใย, มีใจพะวงอยู.่ (ข. กงฺวล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, 

หนา้ ๑๐๒) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

กงัวล ว่า ธุระ  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 
คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง เก่ียวขอ้ง ห่วงใย หรือมีใจพะวงอยู ่

 
 โขลน 

โขลน  นั้นคือเป็นหญิงหน่ึงท่ีอยู่ในพระราชวงัส าหรับจะได้
ก ากบัหญิงชาย ท่ีจะเขา้ออกไปมานั้น หญิงเหล่านั้นแล
เรียกว่าโขลน เหมือนค าพูดว่าพวกโขลนเขาก ากบัคน 
เขา้ไป. (คสัเวลฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๙๓) 

โขลน   นั้นคือเปนช่ือแห่งหญิงพวกหน่ึงท่ีส าหรับดูแลขา้งในวงั 
นั้นเรียกวา่โขลน. (คสัเวลฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๐๐) 



๓๐๗ 

 

โขลน   Ladies of the palace. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๘) 
โขลน คือเปนช่ือคนผูห้ญิงส ารับท าราชการภายในพระราชวงั, 

หา้มผูค้นเหมือนต ารวจผูช้าย. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
โขลน ๑   [โขฺลน] (เลิก) น. ต าแหน่งผูค้วบคุมก าลงัทางทหาน ;  

เจา้หนา้ท่ีประจ าศาสนสถาน, เขียนเป็น โขลญ ก็มี  
เช่น มอบไวใ้นความดูแลของโขลญพล (จารึกสยาม).  
(ข. โขฺลญ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๘) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                 
ค  าว่า โขลน ว่าหมายถึง ผูห้ญิงท่ีท าหน้าท่ีดูแลการเข้าออกราชส านักฝ่ายใน                      
แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี คือนิยาม
ความหมายเปล่ียนไป หมายถึง ต าแหน่งผูค้วบคุมก าลังทางทหาร, เจ้าหน้าท่ี
ประจ าศาสนสถาน 

 
โขลนทวาร 

โขลนทะวาร  Female door-keepers of the palace. ๑๐ (สัพะฯ, หนา้  
๒๙๘) 

โขลนทวาร น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต าราพราหมณ์ คือท า      
เป็นประตูสะด้วยใบไม้ให้ทหารผู ้ไปทัพนั้ นลอดไป               
มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูงสองขา้งประตู คอยประ 
น ้ าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพท่ียกไป.                 
(ข. โขฺลงทวาร ว่า เป็นประตูใหญ่ท่ีมีเสาปักสองข้าง 
และมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๘) 

โขลนทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต ารา
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั 

                                           
๑๐ ค าวา่ “โขลนทวาร” ในสัพะ พะจะนะ พาสาไท ใหค้วามหมายไวว้า่เป็นผูห้ญิงท่ีมีหนา้ท่ีเฝ้าประตูวงั น่าจะเกิดจาก

ความเขา้ใจผิดของผูจ้ดัท าพจนานุกรมซ่ึงเป็นชาวต่างชาติท่ีสับสนกบัค าว่า “โขลน” ซ่ึงหมายถึงผูห้ญิงท่ีท าหนา้ท่ีควบคุมการ
เขา้ออกของฝ่ายใน รวมกบัค าวา่ “ทวาร” ท่ีหมายถึงประตู จึงเขา้ใจวา่หมายถึงโขลนหรือผูห้ญิงท่ีท าหนา้ท่ีเฝ้าประตูวงั  จึงท าให้
มีลกัษณะเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัค าวา่ “โขลนทวาร” ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓  



๓๐๘ 

 

นั้ นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึงนั่งบนร้านสูงสองข้าง
ประตูคอยประน ้ าเทพมนตร์ เพื่ อ เป็นชัยมงคลแก่       
กองทพัท่ียกไป. (ข. โขฺลงทวาร ว่า เป็นประตูใหญ่ท่ีมี
เสาปักสองขา้งและมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้๑๕๘) 

โขลนทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า , ประตูป่าท่ีท าตามต ารา
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั
นั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูง ๒ ขา้งประตู
คอยประน ้ าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชัยมงคลแก่กองทัพท่ี              
ยกไป. (ข. โขฺลงทฺวาร ว่า ประตูใหญ่ท่ีมีเสาปัก ๒ ขา้ง 
และมีไมข้วางขา้งบน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๐๙) 

โขลนทวาร [โขฺลนทะวาน] น. ประตูป่า, ประตูป่าท่ีท าตามต ารา
พราหมณ์ คือท าเป็นประตูสะดว้ยใบไมใ้หท้หารผูไ้ปทพั
นั้นลอดไป มีพราหมณ์คู่หน่ึงนัง่บนร้านสูง ๒ ขา้งประตู 
คอยประน ้ าเทพมนตร์ เพื่อเป็นชยัมงคลแก่กองทพัท่ียก
เขา้ไป เรียกวา่ เบิกโขลนทวาร. (ข. โขฺลงทฺวาร วา่ ประตู
ใหญ่ท่ีมีเสาปัก ๒ ข้าง และมีไม้ขวางข้างบน). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
โขลนทวาร หรือ โขลนทะวาร ว่าหมายถึง ผู ้หญิงท่ีท าหน้าท่ี เฝ้าประตู แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓  มีการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  คือนิยาม
ความหมายเปล่ียนไป หมายถึง พิธีกรรมอยา่งหน่ึงท่ีประกอบข้ึนเพื่อเป็นชยัมงคล
แก่กองทพั 

 
 ฉบบั 
  ฉบบั   นั้นคือหนงัสือทเปนแบบเปนอยา่งท่ีลอกแลเฃียนนั้น 

เรียกวา่ฉบบั เหมือนค าพูดวา่หนงัสือฉบบัน้ีเขาเฃียน 
ดีนกั (คสัเวล, หนา้ ๒๓๗) 

ฉะบพั   Pattern, example. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๐) 



๓๐๙ 

 

ฉบบั เปนช่ือแบบอยา่งนั้น, เหมือนคนจะหดัเขียนหนงัสือ, 
ตอ้งดูฉะบบัเดิมเปนอยา่งก่อนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๕๘) 

ฉบบั น.แบบ, เล่มหนงัสือ, เร่ือง. (ข.). (ราชฯ ๒๙๓, หนา้ 
๓๐๙) 

ฉบบั [ฉะ-] น. หนงัสือเร่ืองเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ความหรือ 
ส านวนแตกต่างกนั เป็นตน้ เช่น พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน, ตน้เดิมของหนงัสือท่ีพิมพห์รือเขียน 
เรียกวา่ ตน้ฉบบั ; ลกัษณนามเรียกหนงัสือเล่มหรือ
หนงัสือเป็นแผน่ท่ีถือวา่เป็นหน่วยหน่ึงๆ เช่น  จดหมาย 
๓ ฉบบั สลากกินแบ่ง ๕ ฉบบั หนงัสือสัญญา ๒ ฉบบั. 
(ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๖) 

ฉบบั [ฉะ-] น. หนงัสือเร่ืองเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ความหรือ 
ส านวนแตกต่างกนัเป็นตน้เช่น พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน, ตน้เดิมของหนงัสือท่ีพิมพห์รือเขียน 
เรียกวา่ ตน้ฉบบั ; ลกัษณนามเรียกหนงัสือเล่มหรือ
หนงัสือเป็นแผน่ท่ีถือวา่เป็นหน่วยหน่ึง ๆ เช่น จดหมาย 
๓ ฉบบั สลากกินแบ่ง ๕ ฉบบัหนงัสือสัญญา ๒ ฉบบั. 
(ข. จฺบาบ่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๒) 

ฉบบั [ฉะ-] น. หนงัสือเร่ืองเดียวกนัซ่ึงมีขอ้ความหรือ 
ส านวนแตกต่างกนัเป็นตน้ เช่น พจนานุกรม ฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน, ตน้เดิมของหนงัสือท่ีพิมพห์รือเขียน 
เรียกวา่ ตน้ฉบบั ; ลกัษณนามเรียกหนงัสือเล่มหรือ
หนงัสือเป็นแผน่ท่ีถือวา่เป็นหน่วยหน่ึงๆ เช่น จดหมาย 
๓ ฉบบั สลากกินแบ่ง ๕ ฉบบั หนงัสือสัญญา ๒ ฉบบั. 
(ข. จฺบาบ่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ฉบับ ไว ้๓ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงหมายถึง แบบ ต้นแบบ ความหมาย                   
ท่ีสองหมายถึง เล่มหนงัสือ ส่วนความหมายท่ีสามหมายถึง เร่ือง แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไป



๓๑๐ 

 

จากเดิม โดยมี ๓ ความหมายเช่นเดิม ความหมายแรกหมายถึง หนังสือเร่ือง
เดียวกันซ่ึงมีข้อความหรือส านวนแตกต่างกัน, ต้นเดิมของหนังสือท่ีพิมพ์หรือ
เขียน เรียกวา่ตน้ฉบบั ส่วนความหมายท่ีสอง คือลกัษณนามท่ีใช่เรียกหนงัสือเล่ม 
หรือหนงัสือเป็นแผน่ท่ีถือวา่เป็นหน่วยหน่ึงๆ 

 
  ตรุ  

ตรุ นั้ นคือประเทศท่ีท าไวด้้วยอิดปูนเปนต้น  ท าส าหรับ               
ใส่ส่ิงของต่างๆนั้นเรียกว่าตรุ อน่ึงความเหมือนกบักรุ
เหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๔๒๘) 

ตรุ เปนช่ือท่ีอยา่งหน่ึงส ารับไวข้อง, เช่น ฉาง เปนตน้, อน่ึง 
เปนช่ือการตรุฝา. (อกัขราฯ หนา้ ๑๖๒) 

ตรุ ๑ [ตฺรุ] น. ท่ีขงัคนซ่ึงขดุเป็นบ่อแหง้มีฝาปิด. (เทียบ ข. ทรุง 
วา่ ท่ีขงั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๖๔) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                     
ค  าว่า ตรุ ว่าหมายถึง ท่ีท่ีสร้างไวส้ าหรับเก็บส่ิงต่างๆ หรือตรงกับค าว่า กรุ แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓  มีการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  คือนิยาม
ความหมายเปล่ียนไป หมายถึง ท่ีส าหรับขงัคน ซ่ึงขดุเป็นบ่อแหง้แลว้มีฝาปิด 

 
ตะพงั 

ตะพงั   กะบงั, ท านบ, ฝาย, คือท านบท่ีเขาปิดกั้นน ้าตามล าหว้ย 
ไวน้ั้น เช่น พวกชาวเหนือปิดน ้า เปนตน้. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๓๗) 

ตะพงั น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก. 
(เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๓๓๕) 

ตะพงั   น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั  ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก.  
(ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดข้ึนเอง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 

 ๔๔๔) 



๓๑๑ 

 

ตะพงั น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, กระพงั ตระพงั หรือ สะพงั ก็เรียก. 
(เทียบ ข. ตฺรพ าง วา่ บ่อท่ีเกิดเอง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๔๗๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ตะพงั ว่าหมายถึง ท านบหรือฝาย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง แอ่ง, บ่อ, หนอง 

 
บงัเหตุ 

บงัเหตุ   นั้นคือปิดป้องเสียซ่ึงเหตุก็วา่คือใหเ้ปนไปก็วา่เหมือน 
ค าพูดวา่เหตุนั้นขา้ปิดบงัเสียแลยงัเหตุใหเ้ปนไป  
(คสัเวล, หนา้ ๔๖๓) 

บงัเหตุ   Accident, unexpected event. (สัพะฯ, หนา้ ๔๔) 
บงัเหตุ คือบนัดานเหตุ, เหมือนการไม่ควรจะมีเหตุ, แลเหตุนั้น

มาเกิดข้ึนวา่ บงัเหตุ. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๙) 
   บงัเหตุ   (โบ) ก. ประมาท เช่น บงัเหตุดูถูก. (ข. บฺรเหส) ; ท าให ้

เป็นเหตุ, บนัดาลเหตุ, เช่น ใบก็บงัเหตุร่วงประจกัษต์า. 
(ขนุชา้งขนุแผน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๑) 

   บงัเหตุ   (โบ) ก. ประมาท เช่น บงัเหตุดูถูก. (ข. บฺรเหส) ; ท าให ้
      เป็นเหตุ, บนัดาลเหตุ, เช่น ใบก็บงัเหตุร่วงประจกัษต์า.  
      (ขนุชา้งขนุแผน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖๓) 
   บงัเหตุ   (โบ) ก. ประมาท เช่น บงัเหตุดูถูก. (ข. บฺรเหส) ; ท าให ้

เป็นเหตุ, บนัดาลเหตุ, เช่น ใบก็บงัเหตุร่วงประจกัษต์า. 
(ขนุชา้งขนุแผน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๑๔) 

บงัเหตุ (โบ) ก. ประมาท เช่น บงัเหตุดูถูก. (ข. บฺรเหส) ; ท าให้
เป็นเหตุ, บนัดาลเหตุ, เช่น ใบก็บงัเหตุร่วงประจกัษต์า 
(ขนุชา้งขนุแผน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
บงัเหตุ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ปิดบงัเหตุไว ้ความหมายท่ีสองคือ        
ยงัเหตุให้เป็นไป หรือบันดาลเหตุ คือเหตุไม่ควรจะเกิดข้ึนแต่ก็ เกิดข้ึน แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายยา้ยท่ี คือความหมายว่า              



๓๑๒ 

 

ท าให้เป็นเหตุ, บันดาลเหตุ ซ่ึงสอดคล้องกับความหมายท่ีสองในสมัยท่ี  ๑                  
ยงัคงอยู ่แต่ความหมายแรกวา่ ปิดบงัเหตุ นั้นหายไป และไดนิ้ยามความหมายใหม่
วา่ ประมาท 

 
 บ าเพญ็ 

บ าเพง็ คือท าส่วนบุญต่างๆนั้น, เหมือนอยา่งคนนัง่กรรมฐาน
นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๕) 

บ าเพญ็ บริบูรณ, คือคนกระท าทานแลรักษาศีลเปนตน้, วา่
บ าเพญ็ทานบ าเพญ็ศีลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๕) 

บ าเพญ็ ก. ท าใหเ้ตม็บริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มกัใชใ้นเร่ืองเก่ียวกบั
ศาสนา) เช่น บ าเพญ็บุญ บ าเพญ็บารมี ; ประพฤติ,  
ปฏิบติั เช่น บ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ บ าเพญ็พรต. 
(ข. บ เพญ็). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๗๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
บ าเพ็ญ ว่าหมายถึง การท าบุญ หรือการสร้างกุศลต่างๆ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓              
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง 
ท าใหเ้ตม็บริบูรณ์, เพิ่มพูน โดยมกัใชใ้นเร่ืองเก่ียวกบัศาสนา 

 
 ภูม  

ภูม   นั้นก็วา่ท่ีวา่แผน่ดินเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๕๓๔) 
ภูม พื้น, คือพื้น, บนัดาของท่ีเปนพื้นขา้งบนขา้งล่างอยูแ่ห่ง

ใดๆ เรียกภูม. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๙๖) 
ภูม   น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๘๙) 
ภูม   น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๑๙) 

   ภูม    น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๒๕) 
ภูม   น. บา้น. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ภูม ว่าหมายถึง แผ่นดิน หรือ พื้น แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง บา้น 

 



๓๑๓ 

 

 สมอ 
สมอ   นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง อน่ึงคือเปนไมท่ี้เขา 

    ทอดทิ้งลงในน ้าใหส้ าเภาอยุดอยูน่ั้นก็เรียกวา่สมอ  
    (คสัเวล, หนา้ ๒๙๔) 

สมอ   A tree that bears gall-nuts. (สัพะฯ, หนา้ ๗๐๔) 
สมอ The the anchor of vessel or of a boat (สัพะฯ, หนา้ 

๗๐๔) 
สมอ เปนช่ือตน้ไมอ้ยา่งหน่ึง, เปนไมอ้ยา่งกลาง เกิดในป่า 

ผลมนัรศขม เขาท ายาได.้ อยา่งหน่ึงเปนเคร่ืองเรือท่ีเขา     
ทอดลงกบัพื้นดินให้เรืออยดุนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๔) 

สมอ ๑ [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถมอ) ; ของหนกัท่ีล่ามโซ่หรือ
เชือกอยู ่              กบัเรือเม่ือจอดเรือทอดลงไปใหเ้กาะ
ดินเพื่อไม่ให้เรือเคล่ือนไปท่ีอ่ืน. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๘๗๑) 

สมอ ๑ [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถมอ) ; ของหนกัท่ีล่ามโซ่หรือ
เชือกอยูก่บัเรือเม่ือจอดเรือทอดลงไปใหเ้กาะดินเพื่อ
ไม่ใหเ้รือเคล่ือนไปท่ีอ่ืน. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๕) 

   สมอ ๑   [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถฺม) ; ของหนกัท่ีล่ามโซ่หรือเชือก 
อยูก่บัเรือเวลาจอดเรือ ใชท้อดลงไปในน ้าใหเ้กาะพื้น
เพื่อไม่ใหเ้รือเคล่ือนไปท่ีอ่ืน. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๑๑๒๘) 

สมอ ๑ [สะหฺมอ] น. หิน. (ข. ถฺมอ) ; ของหนกัท่ีล่ามโซ่หรือ
เชือกอยูก่บัเรือ เวลาจอดใชท้อดลงไปในน ้าใหเ้กาะพื้น
เพือ่ไม่ใหเ้รือเคล่ือนไปท่ีอ่ืน. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๑๖๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
สมอ ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ตน้ไมช้นิดหน่ึง ความหมายท่ี
สองคือ ส่ิงท่ีทิ้งลงในน ้ าเพื่อให้เรือจอดได ้คือสมอเรือ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓                  
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  คือความหมายซ่ึงสอดคล้องกับ
ความหมายท่ีสองในสมยัท่ี ๑ ยงัคงอยู่ คือหมายถึง ของหนักท่ีล่ามโซ่หรือเชือก  



๓๑๔ 

 

อยูก่บัเรือ เวลาจอดใชท้อดลงไปในน ้ าให้เกาะพื้นเพื่อไม่ให้เรือเคล่ือนไปท่ีอ่ืน แต่
ความหมายแรกท่ีหมายถึงตน้ไมช้นิดหน่ึงนั้นหายไป และไดนิ้ยามความหมายใหม่
วา่หมายถึง หิน 

 
 สังกดั 

สังกดั นั้นคือตอ้นไว ้เหมือนกบัคนตอ้นซ่ึงไก่มิใหไ้ปไดน้ั้นก็
เรียกวา่สงกดั อน่ึงคือก าหนดใหเ้หมือนกบัคนเปนบ่าว
ท่านแลท่านก าหนดใหซ่ึ้งเขา้กินเดือนหน่ึงเปนเฃา้
เท่านั้นเท่าน้ี อยา่งน้ีก็เรียกวา่เขาสังกดัใหเ้ฃา้กิน (คสัเวล, 
หนา้ ๓๐๕ - ๓๐๖) 

สังกดั   To distribute the daily food. (สังกดั, หนา้ ๗๑๒) 
สังกดั ก. หมายหมู่, ข้ึนอยู,่ รวมอยู.่ (ข. สงฺกดั).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๙๐) 
สังกดั ก. หมายหมู่, ข้ึนอยู,่ รวมอยู.่ (ข. สงฺกาต่).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๐๒) 
สังกดั ก. ข้ึนอยู,่ รวมอยู,่ เช่น กรมวิชาการสังกดั กระทรวง- 

ศึกษาธิการ. น. ส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานยอ่ยๆข้ึนอยู ่
เช่น กรมสามมญัศึกษาอยูใ่นสังกดักระทรวงศึกษาธิการ, 
โดยปริยายหมายถึงท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง เช่น เขาเป็นคน
ไม่มีสังกดั คือ เป็นคนท่ีไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
หมายถึง คนเร่ร่อนพเนจร. (ข. สงฺกาต่). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๑๑๕๘) 

สังกดั ก. ข้ึนอยู,่ รวมอยู,่ เช่น กรมศิลปากรสังกดักระทรวง-
วฒันธรรม. น. ส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานยอ่ยๆข้ึนอยู ่
เช่น กรมการศาสนาอยูใ่นสังกดักระทรวงวฒันธรรม, 
โดยปริยายหมายถึงท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง เช่น เขาเป็นคน
ไม่มีสังกดั คือ เป็นคนท่ีไม่มีท่ีอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง 
หมายถึง คนเร่ร่อนพเนจร. (ข. สงฺกาต่). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๑๙๙) 



๓๑๕ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
สังกดั วา่ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ตอ้น ส่วนความหมายท่ีสอง
หมายถึงลักษณะท่ีคนเข้าไปเป็นบ่าวของมูลนายแล้วได้รับข้าวเป็นประจ า                
ทุกเดือน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือ
นิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง ข้ึนอยู,่ รวมอยู ่และหมายถึงส่วนราชการท่ีมี
หน่วยงานยอ่ยๆข้ึนอยู ่

 
 อางขนาง 

อางขนาง นั้นความเหมือนกบัแหนงเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๗๕๕) 

อางขนาง  To doubt, to suspect. (สัพะฯ, หนา้ ๑๘) 
ขนาง   To doubt. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๕) 
อางขนาง คืออาการท่ีใจร าคาน คิดวา่จะใหฤ้ๅอยา่ใหดี้ จะกินดีฤๅ

อยา่กินดี เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๐๐) 
อางขนาง  [-ขะหฺนาง] ก. อาย, ขวยเขิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๑๓๖๐) 
อางขนาง [-ขะหฺนาง] ก. อาย, ขวยเขิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 

๑๔๐๒) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

อางขนาง วา่หมายถึง ความสงสัย แคลงใจ (To doubt, to suspect. ) แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป 
หมายถึง อาย หรือ ขวยเขิน 

 
ข. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมสมัยที่ ๒ และสมัยที่ ๓ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย

แบบย้ายทีใ่นสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๕ ค า ไดแ้ก่ 
 กระลา   

กะลา   ข. กอง, กลาง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘). 
กะลา   ข. กอง, กลาง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘) 
กะลา   ข. ท่วงที, กอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙) 
กะลา   ข. กอง, กลาง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖) 



๓๑๖ 

 

กระลา ๑ (โบ) น. ท่วงที (อนันตวิภาค) ; ท่ี , กอง, เช่น กระลา
บังคลคนผจง (ดุษฎีสังเวย). (เทียบ ข. กฺรฬา). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๖๕) 

กระลา ๑ (โบ) น. ท่วงที (อนันตวิภาค) ; ท่ี , กอง, เช่น กระลา
บังคลคนผจง (ดุษฎีสังเวย). (เทียบ ข. กฺรฬา). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๔๓) 

กระลา ๑ (โบ) น. ท่วงที (อนันตวิภาค) ; ท่ี , กอง, เช่น กระลา
บังคลคนผจง (ดุษฎีสังเวย). (เทียบ ข. กฺรฬา). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๙๘) 

กระลา ๑ (โบ) น. ท่วงที (อนันตวิภาค) ; ท่ี , กอง, เช่น กระลา
บังคลคนผจง (ดุษฎีสังเวย). (เทียบ ข. กฺรฬา). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๕) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                    
ค  าว่า  กะลา ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง กอง ความหมายท่ีสอง               
คือ กลาง ส่วนความหมายท่ีสามคือ ท่วงที แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี  กล่าวคือ ความหมายท่ีหน่ึงและสามว่า                   
กอง และ ท่วงที ยงัคงมีอยู่เช่นเดียวกับในสมัยท่ี ๒ แต่ความหมายท่ีสอง ว่า              
กลางนั้ นหายไป แล้วเปล่ียนเป็นความหมายว่า “ท่ี” เข้ามาแทน จึงถือว่าเป็น               
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
 ก าราล  

ก าราญ   (ข.ผ.) ยีพู่.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑) 
ก าราล [-ราน] (แบบ) น. เคร่ืองลาด เช่น นัง่ในก าราลไพโรจน์. 

(ม.ค าหลวง ทศพร). (ข.ก าราล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๑๔๔) 

ก าราล [-ราน] (แบบ) น. เคร่ืองลาด เช่น นัง่ในก าราลไพโรจน์. 
(ม. ค  าหลวง ทศพร). (ข. ก ราล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๙๖) 

ก าราล  [-ราน] น. เคร่ืองลาด เช่น นัง่ในก าราลไพรจน์ใน 
นิโครธารามรังเรจนน้น. (ม. ค าหลวง ทศพร).  



๓๑๗ 

 

(ข. ก ราล). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๔) 
ก าราล [-ราน] (แบบ) น. เคร่ืองลาด เช่น นัง่ในก าราลไพโรจน์

ในนิโครธารามรังเรจนน้น (ม. ค  าหลวง ทศพร).  
(ข. ก ราล). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
ก าราญ หรือ ก าราล ว่าหมายถึง ยี่ภู่ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง เคร่ืองลาด 

  
 เขมา 

เขม่า, เขมา  ข.ผ. ด า, มวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
เขม่า, เขมา  ข.ผ. ด า, มวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๐) 
เขมา ๒ [ขะเหฺมา] น. ช่ือโกศชนิดหน่ึงใชท้  ายา. (ข. ด า).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๐) 
เขมา ๒ [ขะเหฺมา] น. โกฐเขมา. (ข. เขฺมา = ด า).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๓) 
เขมา  [ขะเหฺมา] น. โกศเขมา. (ข. เขฺมา วา่ ด า).  

(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๘) 
เขมา ๒   [ขะเหฺมา] น. โกศเขมา. (ดู โกศเขมา ท่ี โกศ).  

(ข. เขฺมา วา่ ด า). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๗) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                

ค  าว่า เขมา ไวว้่า ด า มวั  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบยา้ยท่ี โดยนิยามความหมายเปล่ียนไปจากเดิม คือหมายถึง โกศเขมา หรือ           
โกฐเขมา ซ่ึงเป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีใชท้  ายา 

 
 โขดง 

ขะโดง   ข. สูง, (หรือจะเป็นกะโดง). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขะโดง   ข. สูง (หรือจะเป็นกระโดง.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
โขดง [ขะโดง] น. กระโดง, ใบเรือ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๒๑๗) 



๓๑๘ 

 

โขดง [ขะโดง] น. กระโดง ; ใบเรือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้๑๕๗) 

โขดง [ขะโดง] น. กระโดง, ใบเรือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
๒๐๘) 

โขดง [ขะโดง] น. กระโดง, ใบเรือ. (ข. โกฺฎง วา่ ใบเรือ).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ นิยามความหมายของค าว่า 
ขะโดง หรือโขดง ว่าหมายถึง สูง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง กระโดง, ใบเรือ 

 
 จ าเหียง 

จ าเหียง   ข. ซีกหน่ึง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๓) 
จ าเหียง   ข. ซีกหน่ึง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๔) 
 

  จ าเหียง   ก. โคง้งอน เช่น งาเจียงจ าเหียงแข. (ยวนพา่ย). (แผลงมา 
     จากเฉียง). (ข. จ  เหียง วา่ ซีก, เส้ียว). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
     หนา้ ๓๑๐) 

จ าเหียง ก. โคง้งอน เช่น งาเจียงจ าเหียงแข (ยวนพา่ย). (แผลงมา
จาก เฉียง). (ข. จ  เหียง วา่ ซีก, เส้ียว). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๓๒๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี ๒ นิยามความหมายของ                
ค  าว่า จ  าเหียง ว่าหมายถึง ซีกหน่ึง แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไป หมายถึง โคง้งอน 

 
ค. ค าที่ปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมัย โดยมีความหมายคงเดิมในสองสมัยแรก แล้วมี

การเปลีย่นแปลงความหมายแบบกว้างออกในสมัยที ่๓ พบเพียง ๑ ค า ไดแ้ก่ 
 ช าระ 

ช าระ นั้ นคือกระท าให้สะอาดคือกวาดแลล้างแลขนแลเท              
แลถูกก็เรียกว่าช าระ เหมือนค าพูดว่าเอาของน้ีไปช าระ
เสียให้สอาด อน่ึงคือเหมือนคนพิภากษาความนั้ นก็



๓๑๙ 

 

เรียกวา่ช าระความ เหมือนค าพูดว่าขา้ตอ้งช าระความอยู ่
(คสัเวล, หนา้ ๒๓๓) 

ช าระ   To clean, to wash. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๖) 
ช าระ คือการท่ีกระท าใหผ้อ่ง, ท าใหบ้ริสุทธ์ิ, ท าใหห้มด

มลทิน, เหมือนอยา่งคนลา้งถว้ยแกว้ใหส้อาจ เปนตน้. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๗๒) 

ช าระ  ชระ  ชะ  ข.ผ. ลา้ง, ท าใหห้มดส่ิงชัว่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๑) 
ช าระ, ชระ = ชะ  ข.ผ. ลา้ง, ท าใหห้มด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๐) 
ช าระ ก. ชะลา้งใหส้ะอาด เช่น ช าระร่างกาย ; สะสาง, 

ปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน, เช่น ช าระพระไตรปิฎก ช าระ
พจนานุกรม ; พิจารณาตดัสิน เช่น ช าระความ ; จ่าย เช่น 
ช าระเงิน ช าระหน้ี ช าระค่าไฟฟ้า. (ข. ชฺระ วา่ ลา้ง). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๗๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑  และสมัยท่ี  ๒  นิยาม
ความหมายของค าวา่ ช าระ วา่หมายถึง การท าให้สะอาด แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
นิยามความหมายกว้างออกจากเดิม คือนอกจากหมายถึง การท าให้สะอาด                      
หรือการชะลา้งใหอ้าดแลว้ ยงัมีความหมายวา่ สะสาง ปรับปรุงแกไ้ข และพิจารณา
ตดัสิน อีกดว้ย 

 
๑.๒ การเปลี่ยนแปลงความหมายทีเ่กิดขึน้สองสมัย 

 หมายถึงค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้ ง ๓ สมัย และมีการเปล่ียนแปลง
ความหมาย ๒ คร้ัง คือเกิดการเปล่ียนแปลงความหมายระหว่างสมยัท่ี ๑ กบัสมยัท่ี ๒ และระหว่าง
สมยัท่ี ๒ กบั สมยัท่ี ๓ พบทั้งหมด ๓๙ ค า ไดแ้ก่ 

กรรเจียก 
กนัเจียก   False long ears of actors. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๗) 
กนัเจียก   คือกะบงัหนา้คนใส่ไวท่ี้หนา้ผากตลอดลงไปถึงหูซา้ย 

ขวาเม่ือแต่งตวัเล่นละครนั้น. (อกัขราฯ, หนา้  ๓๖) 
กรรเจียก  ข.ผ. หู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗) 
กรรเจียก, กระเจียก ข.ผ. หู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๗) 
 



๓๒๐ 

 

กรรเจียก  [กนั-] น. ดอกไมท้ดั เช่น กรรเจียกจอนแกว้ แพรวพราว  
(อิเหนา) น.หู เช่น กรรเจียกจรจ าหลกัลายซา้ยขวา (สังข์
ทอง). (ข. ตฺรเจฺยก ตฺรอเจียก) : หู). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๑๖) 

กรรเจียก [กนั-] น. ดอกไมท้ดั เช่น กรรเจียกจอนแกว้ แพรวพราว 
(อิเหนา) น. หู เช่น กรรเจียกจรจ าหลกัลายซา้ยขวา (สังข์
ทอง). [ข. ตฺรเจยก (ตรอเจียก) = หู]. (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๑๑) 

กรรเจียก  [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก เช่น 
กรรเจียกซอ้นจอนแกว้แพรวพราว (อินเหนา).  
(ข. ตฺรเจียก วา่หู). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๔) 

กรรเจียก  [กนั-] น. เคร่ืองประดบัหูมีรูปเป็นกระหนก ใชป้ระกอบ
กบัพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกลา้ เช่น กรรเจียก
ซอ้นจอนแกว้แพรวพราว (อิเหนา). (ข.ตฺรเจียก วา่ หู). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กนัเจียก วา่เป็นเคร่ืองประดบัชนิดหน่ึงท่ีใชใ้นการแสดงละคร แต่พจนานุกรมสมยั
ท่ี  ๒  ค าว่า กรรเจียก เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  คือนิยาม
ความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง หู จากนั้นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากค าว่า กรรเจียก จะหมายถึง หู เช่นเดียว            
กับในสมัยท่ี  ๒  แล้ว ยงัหมายถึงเคร่ืองประดับบริเวณหูชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็น
ความหมายเดียวกนักบัท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ ก่อนจะหายไปในสมยัท่ี ๒  

 
กระจอก    

กะจอก  นั้นคือเปนช่ือแห่งนกอย่างหน่ึง เรียกว่านกกะจอก อีก
ประการหน่ึงเป็นช่ือแห่งมา้ท่ีมีทา้วเดิรมิดีเดิรมิเสมอกนั
นั้นเรียกวา่ มา้ทา้วกะจอก. (คสัเวล, หนา้ ๓๕) 

กระจอก คนหฤๅสัตวฃาลีบฃาเสียเดีรโขยกๆ, วา่ กระจอก.  
(คสัเวล, หนา้ ๔๕) 

ขะจอก, กระจอก   ข. ง่อย, เดิน, โขยก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 



๓๒๑ 

 

กระจอก ๓ ว. (ขา) เขยก. (ข. ขฺจก : เขยก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 
๒๖) 

กระจอก ๓ ว. (ขา) เขยก. (ข. ขฺจก = เขยก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๒๒) 

กระจอก ๓ ว. เขยก (ใชแ้ก่ขา) ; (ปาก) ไม่ส าคญั, เล็กนอ้ย, เช่น  
เร่ืองกระจอก,ต ่าตอ้ย เช่น คนกระจอก. (ข.ขฺจก วา่ 
พิการ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๒) 

กระจอก ๓ ว. เขยก (ใชแ้ก่ขา). (ข. ขฺจก วา่ ขาพิการ) ; (ปาก)  
ไม่ส าคญั, เล็กนอ้ย, เช่น เร่ืองกระจอก, ต ่าตอ้ย เช่น  
คนกระจอก. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๒) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า      
กะจอก, กระจอก วา่เป็นช่ือของนกชนิดหน่ึง และหมายถึงอาการของคนหรือสัตว์
ท่ีเดินขาเขยก แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                 
แคบเข้า กล่าวคือไม่ปรากฏความหมายท่ีหมายถึงนกชนิดหน่ึง คงเหลือแต่
ความหมายท่ีเก่ียวกับอาการขาเขยก คือ ง่อย, เดิน, โขยก จากนั้นในสมัยท่ี ๓                    
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยนอกจากค าว่า กระจอก                        
จะหมายถึง อาการขาเขยกเช่นเดียวกับความหมายในสมัยท่ีสองแล้ว ย ังมี
ความหมายว่า ไม่ส าคญั, เล็กน้อย, เช่น เร่ืองกระจอก, ต ่าต้อย เช่น คนกระจอก 
(ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒) 

 
 กระแส 

กะแส   นั้นคือเปนทางท่ีน ้าไหลเช่ียวนั้น ก็เรียกวา่กะแส  
(คสัเวล, หนา้ ๓๙) 

กะแส   Fact of the matter, circumstances, windings.  
(สัพะฯ, หนา้ ๒๔๖) 

กระแส   Vide กะแส (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๕) 
กะแสร   ทางความหฤๅสายน ้าไหล. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗) 

  กระแสร์  ทางความ, หฤๅทางน ้าไหล, หฤๅสายน ้า. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๕๓) 

กระแส, กระแสร ข. ทาง, สาย, ขอ้, เร่ือง, ข่าว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙) 



๓๒๒ 

 

กะแส, กะแสร  ข. ทาง, สาย, ขอ้, เร่ือง, ข่าว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙) 
กระแส, กระแสร ข. สาย, สายน ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙) 
กนัแส, กระแส  ข.ผ. เชือก, สาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
กะแส, กระแสร  ข. ทาง, สาย, ขอ้, เร่ือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖) 
กนัแส, กระแส  ข.ผ. เชือก, สาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
กระแส   น. อาการไหลไปป, สาย. เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย 

หรือเหล็ก เป็นตน้ เรียกวา่ เส้นกระแส. (เทียบ ข. แขฺส :  
เชือก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๒) 

กระแส น. น ้ าหรือลมเป็นต้นท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า กระแส, โดยปริยาย 
หมายถึงอาการเช่นนั้ น ; เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น 
กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย
หรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่เส้นกระแส. (ข. แขฺส = เชือก). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖) 

กระแส น. น ้ าหรือลมเป็นต้นท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระแสน ้ า กระแส, โดยปริยาย 
หมายถึงอาการเช่นนั้ น ; เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น 
กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าด้วย     
หวายหรือเหล็กเป็นต้น เรียกว่าเส้นกระแส. (ข. แขฺส                        
=  เชือก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๙) 

กระแส น. น ้ าหรือลมเป็นต้นท่ีไหลหรือพดัเร่ือยเป็นแนวเป็น
ทางไปไม่ขาดสาย เช่น กระน ้ า กระแสลม, โดยปริยาย
หมายถึงอาการเช่นนั้ น ; เส้น, สาย, แนว, ทาง, เช่น 
กระแสความ กระแสความคิด ; เส้นวดัท่ีดินท าดว้ยหวาย
หรือเหล็ก เป็นตน้ เรียกว่า เส้นกระแส. (เทียบ ข. แขฺส     
วา่ เชือก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                   
ค  าว่า กระแส ว่าหมายถึงลักษณะของลมหรือน ้ าท่ีเคล่ือนมาเป็นสาย และรวม                 
เรียกส่ิงใดๆท่ีมีลกัษณะเช่นเป็นสายเป็นทางเช่นเดียวกบัลมหรือน ้ า เช่น กระแส
ความ กระแสข่าว แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ



๓๒๓ 

 

กว้างออก นอกจากจะหมายถึงลักษณะท่ีเป็นสายอย่างสายลมสายน ้ าหรือ                  
กระแสความแล้ว ยงัมีความหมายว่า เชือก อีกด้วย จากนั้นในสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือยงัคงมีความหมายว่าเป็นลักษณะน ้ า                  
หรือลมเป็นต้น ท่ีไหลหรือพัดเร่ือยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย และโดย 
ปริยายหมายถึงอาการเช่นนั้ นคือลักษณะท่ีเป็นเส้น, สาย, แนว เช่นเดียวกับ
ความหมายในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ แต่ความหมายว่า เชือก ท่ีปรากฏในสมยั                 
ท่ี ๒ นั้นไม่ปรากฏในสมยัน้ี แต่มีความหมายอ่ืนเขา้มาแทนคือหมายถึง เส้นวดั
ท่ีดินท าดว้ยหวายหรือเหล็กเป็นตน้ เรียกวา่ เส้นกระแส จึงถือวา่มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
กราน 

กราน นั้ นคือค ้ าไวย้นัไว ้เหมือนกับเรือจะโคดนแลเอาถ่ค ้ า
กรานไวไ้ม่ใหเ้รือโคนได ้(คสัเวล, หนา้ ๑๗๑) 

กราน   To prostrate one’s self. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๔) 
กราน   ข. หมอบ กม้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๖) 
กราน ข. หมอบ, หม้, ป. เตาไฟ, หมอ้ไฟ, คบไฟ, ชุดไฟ.  

(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๖) 
กราน ๒ [กฺราน] ก.ใช้เขา้คู่กบัค าอ่ืน หมายความวา่ ทอดตวั หรือ 

ลม้ตวัราบ เช่น กม้กราน หมอบกราน, หมายความวา่ ค  ้า, 
ยนั, เช่น ยนักราน ยืนกราน. ในบทกลอนใช้โดยล าพงั              
ก็มี เช่น ก็กรานในกลางรณภู (สมุทรโฆษ), พระรามตดั
ตีนสินมือเสีย กรานคอไปไหวท่ี้นอกเมือง (มโนห์รา). 
(ข. กราล วา่ ปู,ลาด). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๐) 

กราน ๒ [กฺราน] ก. ใชเ้ขา้คู่กบัค าอ่ืน หมายความวา่ ทอดตวั หรือ 
ลม้ตวัราบ เช่น กม้กราน หรือ หมอบกราน, หมายความ
วา่ ค  ้า, ยนั, เช่น ยนักราน ยืนกราน, ในบทกลอนใช้โดย
ล าพังก็ มี  เช่น  ก็กรานในกลางรณภู  (สมุทรโฆษ), 
พระรามตดัตีนสินมือเสีย กรานคอไปไหวท่ี้นอกเมือง 
(มโนห์รา). (ข. กราล ว่า ปู,ลาด). (ราชฯ ๒๕๒๕, หน้า 
๕๑) 



๓๒๔ 

 

กราน ๒ [กฺราน] ก . ใช้เข้าคู่กับค าอ่ืน หมายความว่า ทอดตัว               
หรือ ล้มตัวลงราบ เช่น ก้มกราน หรือ หมอบกราน, 
หมายความ ว่า ค  ้ า, ยนั, เช่น ยนักราน ยืนกราน, ในบท
กลอนใชโ้ดยล าพงัก็มี เช่น ก็กรานในกลางรณภู (สมุทร-
โฆษ), พระรามตัดตีนสินมือเสีย กรานคอไปไหว้ท่ี                
นอกเมือง (มโนห์รา), โบราณเขียนเป็น กราล ก็มี. (ข. 
กราล วา่ ปู, ลาด). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖) 

กราน ๒ [กฺราน] ก . ใช้เข้าคู่กับค าอ่ืน หมายความว่า ทอดตัว                
หรือ ล้มตัวลงราบ เช่น ก้มกราน หรือ หมอบกราน, 
หมายความว่า ค  ้ า, ยนั, เช่น ยนักราน ยืนกราน, ในบท
กลอนใช้โดยล าพังก็ มี  เช่น  ก็กรานในกลางรณ ภู    
(สมุทรโฆษ), พระรามตัดตีนสินมือเสีย กรานคอ                   
ไปไหวท่ี้นอกเมือง (มโนห์รา), โบราณเขียนเป็น กราล 
ก็มี. (ข. กราล วา่ ปู, ลาด). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
กราน ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงการค ้าไวห้รือยนัไว ้ ความหมาย
ท่ีสองคืออาการหมอบหรือหมอบกราบ แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า คือไม่ปรากฏความหมายท่ีหมายถึงการ                 
ค  ้ ายนั คงปรากฏแต่ความหมายว่าหมอบ หรือก้ม จากนั้ นในสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือมี ๒ ความหมาย ความหมายแรก
หมายถึงอาการท่ีทอดตัวหรือล้มตัวลงราบ และความหมายท่ีสองคือ ค ้ า, ยนั                    
ซ่ึงเป็นความหมายในลกัษณะเดียวกบัความหมายในสมยัท่ี ๒ 

 
ก าเดา 

ก าเดา ค าเขมร ว่า ร้อน, อน่ึงเลือกทก่ีไหลออกจากรูจมูกเหตุ
ดว้ยร้อน, หฤๅกระทบส่ิงใดๆเขา้, วา่ เลือดก าเดา.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๓) 

ก าเดา, เขดา  ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 
ก าเดา, เขดา  ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 



๓๒๕ 

 

ก าเดา น. ความร้อน, เลือดท่ีออกทางจมูก. (ข. เกฺดา ว่า ร้อน) ; 
เรียกไข้ชนิดหน่ึงท่ี เกิดจากหวดัว่า ไข้ก าเดา (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๑๔๑) 

ก าเดา น. เลือดท่ีออกทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา. (ข. เกฺดา ว่า 
ร้อน) ; แพทย์แผนโบราณเรียกไข้ชนิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดั วา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๔) 

ก าเดา  น. เลือดท่ีออกจากทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา. (ข. เกดา 
วา่ ร้อน) ; แพทยแ์ผนโบราณเรียกไขช้นิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดัวา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑) 

ก าเดา น. เลือดท่ีออกทางจมูก เรียกวา่ เลือดก าเดา (ข. เกฺดา ว่า 
ร้อน) ; แพทย์แผนโบราณเรียกไข้ชนิดหน่ึงท่ีเกิดจาก
หวดั วา่ ไขก้  าเดา. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ก าเดาไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ร้อน ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง
เลือดท่ีไหลออกมาทางจมูกเพราะอากาศร้อนหรือเกิดจากการกระแทก แต่
พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า ไม่ปรากฏ
ความหมายว่าเลือดท่ีไหลออกมาทางจมูก คงปรากฏแต่ความหมายว่า ร้อน 
ความหมายเดียว จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก 
คือมีการนิยามความหมายเป็น ๒ ความหมาย ความหมายแรก ก าเดา หมายถึง 
ความร้อน (ปรากฏเฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓)
เช่นเดียวกบัความหมายในสมยัท่ี ๒ และความหมายท่ีสอง หมายถึง หมายถึงเลือด
ท่ีออกทางจมูก ซ่ึงเป็นความหมายท่ีเคยปรากฏมาก่อนแลว้ในสมยัท่ี ๑  

 
 ก านล   

กมันน ของค านับเหมือนอย่างจะท าการงานมะโหรี, ป่ีภาทย ์
เปนต้น, ต้องเอาเงินติดเทียนตั้ งค  านับสลึงหน่ึงก่อน. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๑) 

ค านลั, ค  านล  ข. ของท่ีเขาเอามาให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๕) 



๓๒๖ 

 

ก านล น. เคร่ืองเซ่น, เคร่ืองบูชา, เคร่ืองค านับ, (กฎ) เงินค่า
ค านับครู. (ข.ก ณล ว่า เคร่ืองค านับ). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๑๔๑) 

ก านล [-นน] น. เงินค านบับูชาครูป่ีพาทย ์คือ พระ
ประคนธรรพ หรือ พระนารท ซ่ึงถือวา่เป็นครูเดิมของ
ตน มีเทียนส าหรับจุดท่ีตะโพนดว้ย. (ข. ก ณล่ วา่ เคร่ือง
ค านบั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๔) 

ก านล  [-นน] น. เงินค่าค านับครู,เงินค านับบูชาครูป่ีพาทย ์คือ 
พระประคนธรรพหรือพระนารท ซ่ึงถือว่าเป็นครูเดิม
ของตน มีเทียนส าหรับจุดท่ีตะโพนด้วย. (ข. ก ณล่ ว่า 
เคร่ืองค านบั, ค่าก านล ; ไมส้ าหรับหนุนอยา่งไมห้มอน). 

 (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑) 
ก านล [-นน] น. เงินค่าค านับครู, เงินค านับบูชาครูป่ีพาทย ์คือ 

พระประคนธรรพ หรือ พระนารท ซ่ึงถือว่าเป็นครูเดิม
ของตน มีเทียนส าหรับจุดท่ีตะโพนด้วย. (ข. ก ณล่ ว่า 
เคร่ืองค านบั, ค่าก านล ; ไมส้ าหรับหนุนอยา่งไมห้มอน). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ก านล ว่าของค านับบูชาส าหรับวงป่ีพาทย์ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ ค าว่าก านล              
ซ่ึงเขียนเป็น กมันน ค านลั หรือ ค านล เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 
คือนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นหมายถึง ของท่ีเขาเอามาให้ จากนั้ นใน
พจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ีอีกคร้ัง โดยใช้
อกัขรวิธีและนิยามความหมายเช่นเดียวกบัพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ คือหมายถึง เงินค่า
ค านบัครู, เงินค านบับูชาครูป่ีพาทย ์คือ พระประคนธรรพ หรือ พระนารท  

 
ก าลงั 

ก าลงั นั้นคือแรงกายก็วา่ อานุภาพก็ว่า เหมือนค าพูดวา่คนนั้น
ก าลงักายมากนักแลก าลงัอานุภาพเขามากนัก (คสัเวล, 
หนา้ ๗๗๕) 



๓๒๗ 

 

ก าลงั Force, thriving state, vigor ; at the moment of๑๑. 
(สัพะฯ, หนา้ ๒๓๒) 

ก าลงั คนมีแรงมาก, หฤๅมีผูค้นบ่าวไพร่มากนั้น อน่ึงคือขณะท่ี
รีบเร่งไปเปนตน้นั้น๑๒. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔) 

ก าลงั, ขลงั  ข.ผ. แรง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 
ก าลงั, ขลงั  ข.ผ. แรง, ไดอ้ยา่งใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
ก าลงั ๑   น. แรง, ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดอ านาจความเขม้แขง็. (ข. ก ล  าง  

จาก ขฺล าง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๖) 
จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ           

ค  าวา่ ก าลงั ไว ้๒ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงคือ แรง แรงกาย ความหมายท่ีสอง
คือ คนมีแรงมากหรือมีผู ้คนบ่าวไพร่มาก  แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือยงัคงความหมายวา่ แรง เช่นเดียวกบัในสมยั
ท่ี ๑ แต่ความหมายท่ีสองในสมยัท่ี ๑ไดเ้ปล่ียนไปกลายเป็นอีกความหมายหน่ึงว่า 
ได้อย่างใจ จึงถือเป็นการเป ล่ียนแปลงความหมายแบบย้ายท่ี  จากนั้ นใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ีอีกคร้ัง โดยยงัคง
ความหมายวา่ แรง เช่นเดิม แต่ความหมายวา่ ไดอ้ยา่งใจ เปล่ียนไปเป็นความหมาย
วา่ ส่ิงท่ีท าให้เกิดอ านาจความเขม้แข็ง จึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
ยา้ยท่ี 

 
 ขจดั 

กะจดั    นั้นคือไล่เสียขบัเสีย (คสัเวล, หนา้ ๓๖) 
กจกั   To spread, to scatter. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 
กจดั   To disperse, to dispel. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๖) 

  ขะจดั   To disperse, to dissipate. (สัพะฯ, หนา้ ๒๖๕) 
 

                                           
๑๑ ค าว่า “ก าลงั” ในความหมายว่า ณ ขณะท่ีก าลงัเกิดเหตุการณ์หรือท าส่ิงใดๆอยู่ หรือ at the moment of  นั้น ไม่ใช่

ค าเดียวกับค าว่า “ก าลัง” ท่ีมีความหมายเก่ียวกับแรง จึงจะไม่น าความหมายดังกล่าวมามาวิเคราะห์ในการเปล่ียนแปลง

ความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายวา่ at the moment of  คือค าวา่ ក្ំពុង 

๑๒ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๓๒๘ 

 

กระจดั   Vide กะจดั (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๑) 
ขะจดั   คือก าจดัเสีย. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
ขะจดั   ข. ดูขจาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขะจดั   ข. ดูท่ีขจาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
ขจดั ก. ขับไล่, กระจัด, ก าจัด. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หน้า 

๑๗๖)  
ขจดั   [ขะ-] ก. ก าจดั. (ข. ขฺจาต่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๕) 
ขจดั  [ขะ-] ก. ก าจดั เช่น ขจดัความสกปรก ; กระจดั, แยกยา้ย

ออกไป (ข. ขฺจาต่ ว่า พลดั แยก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หน้า 
๑๖๐) 

ขจดั [ขะ-] ก. ก าจดั เช่น ขจดัความสกปรก ; กระจดั, แยกยา้ย
ออกไป. (ข. ขฺจาต่ วา่ พลดั, แยก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๑๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ขจัด ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ไล่เสียขับเสีย ความหมายท่ีสอง                      
คือ กระจาย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ                      
แคบเขา้ คือเหลือเพียงความหมายวา่ ขจาย ซ่ึงหมายถึง กระจาย เท่านั้น จากนั้นใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยกลบัไป                 
มีความหมายตรงกับพจนานุกรมสมัยท่ี ๑ คือนอกจากมีความหมายว่ากระจดั,               
แยกยา้ยออกไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายวา่ ขจาย ในสมยัท่ี ๒ แลว้ ยงัหมายถึง 
ก าจดั หรือ ขบัไล่ อีกดว้ย 

 
ขจี    

ขะจี นั้นความวา่เฃียว  เหมือนค าพูดวา่แลดูเฃียวขะจี (คสัเวล, 
หนา้ ๗๘๖) 

ขจี   Soft, tender. (สัพะฯ, หนา้ ๒๖๕) 
ขะจี   คือศีเขียวสด. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
ขะจี   ข. อ่อน เขียวอ่อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขะจี   ข. วา่ยมื (ยมืของ). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขะจี   ข. ออ่น, เขียว ออ่น, ยมืของ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 



๓๒๙ 

 

ขจี [ขะ-] ว.หนุ่ม, นุ่ม, งาม, น่ารัก, ใหม่, อ่อน ; เขียวสด.  
(ข. ขจี วา่ อ่อน). (ราชฯ  ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๖) 

ขจี [ขะ-] ว. งามสดใส, ใช้ในค าว่า เขียวขจี. (ข. ขฺจี ว่า ดิบ, 
อ่อน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๕) 

ขจี  [ขะ-] ว. งามสดใส,ใช้ในค าว่าเขียวขจี. (ข. ขฺจี ว่า ดิบ, 
อ่อน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๐) 

ขจี [ขะ-] ว. งามสดใส, ใช้ในค าว่า เขียวขจี. (ข. ขจี ว่า ดิบ, 
อ่อน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
ขจี ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ เขียว ความหมายท่ีสองคือ อ่อน, นุ่ม             
แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก มีการ
นิยามความหมายของค าว่าขจีเพิ่มข้ึนเป็น ๓ ความหมาย นอกจากจะหมายถึง                     
สีเขียว และอ่อนแลว้ ยงัมีความหมายวา่ ยืมของ อีกดว้ย จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกอีกคร้ัง ค าว่าขจีจึงมีหลายความหมาย        
ได้แก่  หนุ่ม, นุ่ม, งาม, น่ารัก, ใหม่, อ่อน, เขียวสด (พบความหมายเหล่าน้ี              
เฉพาะในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓) และ งามสดใส โดย
ความหมายท่ีปรากฏมาตั้งแต่สมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ คือความหมายว่า อ่อน แต่
ความหมายวา่ ยมืของ ไดสู้ญไปในสมยัน้ี 

 
ขนน 

ขนน   Cushion to lean upon. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
ขนน, ขนล  ข. หมอนอิง, ใบขนุน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
ขนน, ขนล   ข. หมอนอิง, ใบขนุน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 
ขนน   น. หมอนอิง. (ข.ขนล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๗) 
ขนน [ขะหฺนน] น. หมอนอิง. (ข. ขฺนล่ วา่ หมอนอิง, ขอนท่ีใช้

เป็นหมอน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๖) 
ขนน  [ขะหฺนน] น. หมอนอิง. (ข.ขฺนล่ วา่ หมอนอิง, ขอนท่ีใช้

เป็นหมอน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๑) 
ขนน [ขะหฺนน] น. หมอนอิง. (ข. ขฺนล่ วา่ หมอนอิง, ขอนท่ีใช้

เป็นหมอน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๕) 



๓๓๐ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ขนน ว่า เบาะท่ีใช้ส าหรับพิง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกว้างออก คือนิยามความหมายเพิ่มข้ึนเป็น ๒ ความหมาย 
ความหมายแรกหมายถึงหมอนอิง ซ่ึงตรงกับความหมายในสมัยท่ี ๑ ท่ีนิยาม
ความหมายไวว้่าเบาะท่ีใช้ส าหรับพิง ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง ใบขนุน 
จากนั้นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า คือไม่ปรากฏ
ความหมายวา่ใบขนุน คงเหลือแต่ความหมายวา่ หมอนอิง เช่นเดียวกบัความหมาย
ในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒  

 
ขนาย 

ขนาย นั้นคือเปนงาแห่งชา้งตวัเมีย เรียกวา่ขนาย (คสัเวล, หนา้ 
๖๑) 

ขนาย   Teeth of the female elephant. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๕) 
ขนาย   คืองาท่ีออกจากปากชา้งตวัเมีย. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
ขนาย   ข. งา, งาชา้งตวัเมีย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขนาย   ข. งา, งาชา้งตวัเมีย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔) 
ขนาย  [ขะหฺนาย] น. งาชา้งพงั. (ข. ขฺนาย วา่ เข้ียวหมู). (ราชฯ 

๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๘) 
ขนาย  [ขะหฺนาย] น. งาชา้งพงั. (ข. ขฺนาย วา่ เข้ียวหมู). (ราชฯ 

๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๒) 
ขนาย [ขะหฺนาย] น. งาชา้งพงั. (ข. ขฺนาย วา่ เข้ียวหมู). (ราชฯ 

๒๕๕๔, หนา้ ๑๘) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

ขนาย ว่าหมายถึงงาของชา้งตวัเมีย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกว้างออก คือนิยามความหมายเพิ่มข้ึนเป็น ๒ ความหมาย 
ความหมายแรกหมายถึงงา ส่วนความหมายท่ีสอง หมายถึง งาช้างตวัเมีย จะเห็น
ได้ว่าในสมัยท่ี ๒ น้ี ค  าว่าขนายสามารถหมายถึงงาช้างโดยทั่วไปก็ได้ หรือ                    
เจาะจงเฉพาะงาชา้งตวัเมียก็ได ้จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบแคบเข้า คือค าว่าขนายมีความหมายว่า งาช้างพัง คืองาช้างตัวเมีย เพียง
ความหมายเดียวเท่านั้น 



๓๓๑ 

 

เขลา   
เขลา    นั้นคือหาปัญญามิได ้เหมือนคนเปนคนโง่ไม่มีสะติ 

ปัญญานั้น เรียกวา่คนเขลา เหมือนค าพูดวา่คนนั้นปัญญา
เขลานกั (คสัเวล, หนา้ ๑๘๑) 

เขลา   Mad, stupid, half-witted. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๕) 
เขลา คือความโง่, ความไม่รู้, ฤๅมกัหลงลืม, คือความท่ีรู้นอ้ย, 

รู้ไม่ทนัคนนั้นเอง. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
เขลา   ข. โง่, อ่อน, เด็ก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
ก าเลา, เขลา  ข.ผ. โง่, อ่อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒)   
เขลา   ข. โง่, อ่อน, เด็ก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
ก าเลา, เขลา  ข.ผ. โง่, อ่อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
เขลา [เขฺลา] ว. ก าเลา, โง่, อ่อน, ไม่รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ, 

(ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๑) 
เขลา [เขฺลา] ว. ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทนั, ไม่เฉียบ

แหลม, ไม่ฉลาด. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๓) 
เขลา  [เขฺลา] ว. ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทนั, ไม่เฉียบ

แหลม,ไม่ฉลาด. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๕๓) 
เขลา [เขฺลา] ว. ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทนั, ไม่เฉียบ

แหลม, ไม่ฉลาด. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕, หนา้ ๒๐๘) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

เขลา วา่โง่ โดยรวมถึงความไม่มีปัญญา รู้น้อย  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนิยามความหมายเพิ่มข้ึนเป็น ๓ 
ความหมาย ความหมายแรกคือ โง่ ซ่ึงเป็นความหมายเดียวกนักบัความหมายโดย
ปริยายในสมยัท่ี ๑ ส่วนความหมายท่ีสอง หมายถึง อ่อน และความหมายท่ี ๓ 
หมายถึง เด็ก จากนั้นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า               
คือไม่ปรากฏความหมายท่ีหมายถึง เด็ก คงเหลือแต่ความหมายว่า โง่, อ่อน, ไม่
รู้เท่าทนั, ไม่มีไหวพริบ, ขาดไหวพริบ, รู้ไม่ถึง, รู้ไม่เท่าทนั, ไม่เฉียบแหลม, ไม่
ฉลาด. ในท่ีน้ีจะเห็นได้ว่า ความหมายท่ีเก่ียวข้องกับสติปัญญายงัคงปรากฏอยู ่                
ในพจนานุกรมทุกสมยั และมีใจความหลกัคงเดิมคือ โง่หรือดอ้ยปัญญา แมจ้ะมี
การขยายขอบเขตของความหมายแตกต่างกันออกไปก็ตาม โดยเฉพาะในสมยั                



๓๓๒ 

 

ท่ี ๓ น้ี แมจ้ะมีการนิยามความหมายไวห้ลายความหมาย แต่โดยปริยายแลว้มีเพียง
สองความหมายหลกัคือ โง่ หรือดอ้ยปัญญา และ อ่อน เท่านั้น 

 
 โขมด 

กโหมด   Will of the wisp, phantoms. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 
โขมด   Will o’the wisp (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๒) 
โขมด คือท่ีศีศะชา้งมนัสูงข้ึนเปนปุ่มอยูส่องขา้งนั้น, อยา่งหน่ึง

เปนท่ีป่าแต่ทุ่งนา เรียกบางโขมด. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
โขมด   ข. ผ.ี (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๕) 
โขมด   ข. ผ.ี (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๖) 
โขมด [ขะโหฺมด] น. ผีชนิดหน่ึงมักเห็นเป็นดวงไฟในเวลา

กลางคืน เม่ือเข้าไปใกล้ก็หายไป คือก๊าซชนิดหน่ึง 
(Marsh gas) เกิดจากการผุเน่าของพืช ลุกเป็นไฟด้วย
ตนเอง มีลกัษณะแสงสีฟ้าอ่อนตลอดเวลา  ตอนกลางวนั
แลไม่เห็นเพราะแสงแดดกลบ. (ข. โขฺมจ ว่า ผี). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๒๑๘) 

โขมด ๑  [ขะโหฺมด] น. ช่ือผีชนิดหน่ึงในพวกผีกระสือหรือผีโพง 
เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าให้หลงผิดวา่มี
คนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ขา้งหน้า พอเขา้ไปใกลก้็หายไป 
ทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ได้แก่ แก๊สมีเทน (methane) 
ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผุพงัของสารอินทรียแ์ล้วติดไฟ     
ในอากาศเป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข.โขฺมจ ว่า ผี). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๐) 

โขมด ๑  [ขะโหฺมด] น. ช่ือผีชนิดหน่ึงในพวกผีกระสือหรือผีโพง 
เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าให้หลงผิดวา่มี
คนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ขา้งหน้า พอเขา้ไปใกลก้็หายไป 
ทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ได้แก่ แก๊สมีเทน (methane) 
ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผุพงัของสารอินทรียแ์ล้วติดไฟ   
ในอากาศเป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข. โขฺมจ ว่า ผี). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๐๘) 



๓๓๓ 

 

โขมด ๑ [ขะโหฺมด] น. ช่ือผีชนิดหน่ึงในพวกผีกระสือหรือผีโพง 
เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าให้หลงผิดวา่มี
คนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ขา้งหน้า พอเขา้ไปใกลก้็หายไป 
ทางวิทยาศาสตร์อธิบายว่า ไดแ้ก่ แก๊สมีเทน (methane) 
ท่ีเกิดจากการเน่าเป่ือยผุพงัของสารอินทรียแ์ล้วติดไฟ  
ในอากาศ เป็นแสงวอบแวบในท่ีมืด. (ข. โขฺมจ ว่า ผี). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๑๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
โขมด ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ ผีชนิดหน่ึงท่ีมีลกัษณะเหมือนลูกไฟ
ลอยได ้ความหมายท่ีสองหมายถึงปุ่มสองขา้งท่ีงอกข้ึนบนหวัชา้ง ส่วนความหมาย
ท่ีสามหมายถึง ท่ีเป็นป่าแต่ทุ่งนา แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า คือเหลือเพียงความหมายว่า ผี เท่านั้ น จากนั้ นใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้อีกคร้ัง โดยยงัคง
ความหมายวา่ผ ีแต่ไดร้ะบุรายละเอียดเจาะจงชดัเจนวา่หมายถึง ผชีนิดหน่ึงในพวก
ผีกระสือ หรือ ผีโพง เห็นเป็นแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน ท าให้หลงผิดนึกวา่มี
คนถือไฟหรือจุดไฟอยู่ขา้งหน้า พอเขา้ไปใกล้ก็หายไป นอกจากน้ียงัไดอ้ธิบาย
ตามหลกัทางวิทยาศาสตร์วา่เป็นปฏิกิริยาการติดไฟในอากาศของแก๊สมีเทนท่ีเกิด
จากการเน่าเป่ือยผผุงัของสารอินทรีย ์ 

 
โคร่ง 

โคร่ง นั้นความวา่ใหญ่ เหมือนค าพูดวา่ เสือโคร่ง แลอา้ยโคร่ง 
(คสัเวล, หนา้ ๗๙๓) 

โคร่ง   Large, larger. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑๕) 
โค่ง เปนช่ือของใหญ่ทั้งปวง, คือคน. ฤๅสัตว, ฤๅส่ิงของใดๆ

ท่ีเติบโตนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๕) 
โคร่ง คืออาการส่ิงของทั้งปวงท่ีโตแลว้ผอมดว้ยนั้น, เหมือน

อยา่งเขาเรียกเสือใหญ่วา่, เสือโคร่ง เปนตน้. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๐๙) 

โค่ง   ข. ทั้งสูงทั้งใหญ่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๓) 
โค่ง   ข. ทั้งสูงทั้งใหญ่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๘) 



๓๓๔ 

 

โคร่ง ว. ใหญ่. (ข. โคร่ง วา่สูงใหญ่เกินขนาด). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๒๕๙) 

โคร่ง, โคร่งคร่าง  [โคฺร่ง, - คฺร่าง] ;. ใหญ่โต, เร่อร่า, ไม่กะทดัรัด.  
(ข. โคร่ง วา่ สูงใหญ่เกินขนาด). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๒๐๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
โคร่ง ว่าหมายถึง ใหญ่ หรือใหญ่โตด้วยและผอมด้วย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า หมายถึง ทั้ งสูงทั้งใหญ่  ซ่ึงเป็น                
การนิยามความหมายให้เฉพาะเจาะจงมากข้ึนมากข้ึนวา่ไม่ไดห้มายถึงความใหญ่
เท่านั้ น แต่ต้องทั้ งสูงทั้ งใหญ่ จึงจะเรียกว่าโคร่ง จากนั้ นในสมัยท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก โดยขยายปริบทของความหมายท่ี                      
เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะท่ีใหญ่โตออกไปมากข้ึน ค าวา่ โคร่ง ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
จึงหมายถึง ใหญ่ ใหญ่โต เร่อร่าไม่กะทดัรัด 

 
จรดล 

จะระดล   คือเท่ียวไปถึง. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
จระดล   ท. เท่ียวไป เดิน (ดล ข. ถึง จระดล ไปถึง). (ร.ศ. ๑๑๐,  

หนา้ ๑๒๓) 
จรดล   ม. เท่ียวเดินไป, เดินไป, เดินดิน. (ดล, ข. ถึง. จรดล.  

ไปถึง.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๐) 
จรดล (กลอน) ก. เท่ียวไปถึง. (ป.ตล : พื้น ; ข. ฎล : ถึง). 

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๗๒) 
จรดล [จอระดน] (กลอน) ก. เท่ียวไปถึง. (ป.จร + ตล = พื้น ; 

ข. ฎล : ถึง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๕) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

จรดล ว่าหมายถึง เท่ียวไปถึง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากหมายถึงเท่ียวไป ซ่ึงสอดคล้องกับ
ความหมายในสมยัท่ี ๑ แล้ว ยงัหมายถึงการเดิน คือเท่ียวเดินไป เดินไป เดินดิน 
จากนั้ นในพจนานุกรมสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า                
โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายเดียวกบัสมยัท่ี ๑ คือ เท่ียวไปถึงเท่านั้น 



๓๓๕ 

 

จงัหนั 
  จงัหนั   นั้นคือส่ิงท่ีเขาท าให้หมุนไปดว้ยลมถูกนั้น๑๓ เรียกวา่ 

จงัหนั (คสัเวล, หนา้ ๒๔๕) 
จงัหนั   Food of the bonzes. (สัพะฯ, หนา้ ๘๒) 
จงัหนั เปนช่ือของอยา่งหน่ึงท าดว้ยไม,้ ถูกลมพดัหมุนยิง่นกั, ๑๔

อน่ึงพวกพระสงฆเ์รียกเขา้สุกอยา่งนั้นดว้ย. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๔๓) 

จงัหนั จญัหนั  ข. เขา้สุก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๔) 
จงัหนั, จญัหนั  ข. เขา้สุก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๕) 
จงัหนั ๑ น. ขา้ว, อาหาร (ใชแ้ก่พระสงฆ)์. (ข. จงฺหาน่). (ราชฯ 

๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 
จงัหนั ๑ น. ขา้ว, อาหาร (ใชแ้ก่พระสงฆ)์. (ข. จงฺหาน่). (ราชฯ 

๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

จงัหัน ว่าหมายถึง อาหารของพระสงฆ์ หรือ ขา้วสุก ซ่ึงเป็นค าเรียกของพระสงฆ ์
แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ เหลือเพียง
ความหมายวา่ ขา้วสุก เท่านั้น จากนั้นในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยมีความหมายวา่ ขา้ว และ อาหาร 

 
เฉวยีง 

เฉวยีง   To turn, to whirl. (สัพะฯ, หนา้ ๘๘๔) 
เฉวยีง   ข. ซา้ย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๖) 
เฉวยีง, เฉียง  ท.ผ. ทแยง, ข. ซา้ย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 
เฉวยีง   ก. ซา้ย, เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๓๑๗) 

                                           
๑๓ ค าว่า “จงัหัน” ในความหมายว่า ส่ิงท่ีหมุนไปดว้ยลม นั้น สันนิษฐานว่าผูจ้ดัท าพจนานุกรมให้ความหมายผิด

เน่ืองจากเขา้ใจว่าค าวา่ “จงัหนั” เป็นค าเดียวกบั “กงัหนั” ท าใหค้วามหมายผดิไป จึงจะไม่น าความหมายดงักล่าวมามาวิเคราะห์
ในการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

๑๔ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๓๓๖ 

 

เฉวยีง [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๑) 

   เฉวยีง   [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง). 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๙) 

เฉวยีง   [ฉะเหฺวยีง] น. ซา้ย ; เอียง, ตะแคง, ทแยง. (ข. เฉฺวง).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๑) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เฉวียง ว่าหมายถึง การหัน หมุน การวน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือความหมายเปล่ียนไปเป็น หมายถึง ซ้าย 
จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากมี
ความหมายวา่ ซา้ย แลว้ ยงัหมายถึง เอียง ตะแคง ทแยง อีกดว้ย 

 
 เชิง  

เชิง นั้นคือตีนเรียกวา่เชีง  เหมือนค าพูดวา่วนัน้ีขา้ไปท่ีเชีง
ภูเขา (คสัเวล, หนา้ ๒๕๐) 

เชิง   Foot, basis. (สัพะฯ, หนา้ ๘๙๒) 
เชิง ท่ีตั้ง, เทา้, เปนช่ือตีนส่ิงของทั้งปวง, ฤๅริมแห่งของทั้ง

ปวง, เหมือนอยา่งเชิงปลากราย เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ 
๑๗๘) 

เชิง   ข. เทา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๒) 
เชิง ๑ น. ตีนซ่ึงเป็นฐานท่ีตั้งของบางส่ิงบางอยา่ง เช่น  

เชิงสะพาน เชิงเขา เชิงก าแพง, ชายหรือปลายของ 
บางส่ิงบางอยา่งท่ียืน่ออกมา เช่น เชิงตะพาบน ้า  
เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน, ริมหรือชาย- 
ดา้นล่างของผา้ท่ีมีลวดลาย เช่น เชิงผา้ เชิงผา้ซ่ิน. (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๘๙) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่า เชิง ว่าหลายความหมาย คือหมายถึงเทา้ ท่ีตั้ง ตีนหรือส่วนล่าง เช่นเชิงเขา 
หรือส่วนท่ีเป็นริมของส่ิงต่างๆ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า เหลือเพียงความหมายว่า เท้า เพียงความหมายเดียว 



๓๓๗ 

 

จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยค าว่า เชิง มี
ความหมายเปล่ียนไป ไม่ไดมี้หมายถึงเทา้หรือตีน แต่หมายถึง ตีนซ่ึงเป็นฐานท่ีตั้ง
ของบางส่ิงบางอยา่ง เช่น เชิงสะพาน เชิงเขา เชิงก าแพง, ชายหรือปลายของบางส่ิง
บางอยา่งท่ียื่นออกมา เช่น เชิงตะพาบน ้ า เชิงปลากราย เชิงเลน เชิงกลอน, ริมหรือ
ชายดา้นล่างของผา้ท่ีมีลวดลาย เช่น เชิงผา้ เชิงผา้ซ่ิน  

 
เดิน 

เดิน   นั้นคือไม่หยดุไม่น่ิง เรียกวา่เดีน เหมือนกบัคนเดิร 
แลเรือเดินแลนารกาเดิน เหมือนค าพูดวา่คนเดินไปโน่น
แลเรือเดินดี นารกาเดินเสมอ (คสัเวล, หนา้ ๓๕๒) 

เดิน   To go, to walk, to go along. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๒) 
เดิน ด าเนิน, แล่น, คืออาการท่ียกทา้วกา้วไปในหนทางนั้น, 

เหมือนอยา่งคนเดินไปตามทาง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๒๑) 
ด าเนิร, เดิร  ข.ผ. ไป, กา้วไป, ยกเทา้ยา่งไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ด าเนิร, เดิร  ข.ผ. ไป, กา้วไป, ยกเทา้ยา่งไป. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
เดิน ก. ยกเทา้กา้วไป ; โดยปริยายหมายความวา่ เคล่ือนไป

ดว้ยก าลงัต่างๆ เช่น นาฬิกาเดิน รถเดิน, ท าให้
เคล่ือนไหว เช่น เดินเคร่ือง, ท าใหเ้คล่ือนไป เช่น เดิน
หมากรุก, คล่องไม่ติดขดั เช่น รับประทานอาหารเดิน 
สมองเดินดี, น าไปส่ง เช่น เดินข่าว เดินหนงัสือ เดิน
หมาย, ประกอบกิจการขนส่ง เช่น เดินรถเดินเรือ 
เดินอากาศ. (ข. เฎีร). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๑) 

   เดิน   ก. ยกเทา้กา้วไป ; โดยปริยายหมายความวา่ เคล่ือนไป 
ดว้ยก าลงัต่างๆ เช่น นาฬิกาเดิน รถเดิน, ท าให้
เคล่ือนไหว เช่น เดินเคร่ือง, ท าใหเ้คล่ือนไป เช่น เดิน
หมากรุก, คล่องไม่ติดขดั เช่น รับประทานอาหารเดิน  

      สมองเดินดี, น าไปส่ง เช่น เดินข่าว เดินหนงัสือ  
      เดินหมาย, ประกอบกิจการขนส่ง เช่น เดินรถเดินเรือ  
      เดินอากาศ. (ข. เฎีร). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๕) 
 



๓๓๘ 

 

เดิน   ก. กา้วไปขา้งหนา้หรือขา้งหลงัโดยสลบัเทา้อยา่ง 
ต่อเน่ืองเพื่อให้ร่างกายเคล่ือนท่ีไป ; โดยปริยาย 
หมายความวา่ เคล่ือนไปดว้ยก าลงัต่างๆ เช่น นาฬิกาเดิน  
เคร่ืองจกัรก าลงัเดิน เลือดลมเดินสะดวก, ท าใหเ้ร่ิม
ท างาน เช่น เดินเคร่ืองจกัร, ท าใหเ้คล่ือนไป เช่น เดิน
หมากรุก, ลุล่วงไป เช่น งานเดินไปไดดี้, น าไปส่ง เช่น 
เดินสาร เดินข่าว เดินหนงัสือ เดินหมาย, ประกอบ
กิจการขนส่ง เช่น เดินรถ เดินเรือ เดินอากาศ ; หมดไป 
(ใชแ้ก่อาหาร) เช่น ในงานน้ีขนมจีนน ้ายาเดินดีตอ้งตกั
มาเติมบ่อยๆ. (ข. เฎีร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เดิน ในความหมายท่ีเก่ียวกับการเคล่ือนท่ี โดยจ าแนกได้เป็น ๒ความหมาย 
ความหมายแรกหมายถึงอาการท่ีก้าวเทา้เพื่อเคล่ือนท่ี ความหมายท่ีสองเก่ียวกบั
การเคล่ือนท่ีเช่นกนัแต่ไม่ไดห้มายถึงอาการเดินไปของคน แต่หมายถึง อาการท่ี   
ไม่หยุดน่ิง เช่น นาฬิกาเดิน ส่วนความหมายท่ีสาม หมายถึง ไป แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยไม่ปรากฏความหมาย
ท่ีหมายถึงการไม่หยุดน่ิง คงเหลือแต่ความหมายว่าการยกเท้าก้าวไป กับ
ความหมายว่า ไป เพียง ๒ ความหมาย  จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกว้างออก คือนอกจากจะหมายถึงกิริยาอาการท่ียกเท้าก้าว                  
เพื่อเคล่ือนท่ีแล้ว ยงัขยายปริบทของความหมายท่ีเก่ียวของกับการเคล่ือนท่ี     
ออกไปมากข้ึนท าให้ค  าว่าเดิน มีความหมายเพิ่มข้ึนหลายความหมาย ได้แก่ 
หมายถึงการเคล่ือนท่ีดว้ยก าลงัต่างๆ การท าให้เคล่ือนท่ี การน าไปส่ง การท าให้
เคล่ือนไหว การประกอบกิจการขนส่ง รวมทั้งยงัหมายถึง หมดไป ซ่ึงเป็นค าท่ี                
ใชก้บัอาหารดว้ย 

 
โดย 

โดย  นั้นความวา่คลา้ยกนักบัตาม เหมือนค าพูดวา่โดยล าดบั
กนัตามล าดบักนั อน่ึงคือโดยสานก็วา่ (คสัเวล, หนา้ 
๓๕๕) 

โดย   Near, along. (สัพะฯ, หนา้ ๑๑๘) 



๓๓๙ 

 

โดย คือตามนัน่เอง เปนค าเขมร, เหมือนอยา่งค าเปนตน้วา่ 
โดยเสด็จ. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๒๕) 

โดย   ข. ตาม, เดิน, ไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๙) 
โดย   ข. ตาม, เดิน, ไป. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๑) 
โดย ๒ ก. ตาม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๗๙) 

   โดย ๒   บ. ดว้ย, ตาม, เช่น โดยจริง โดยธรรม. (ข.). (ราชฯ  
      ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๔) 
   โดย ๒   บ. ดว้ย, ตาม, เช่น โดยจริง โดยธรรม. (ข. โฎย).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๘) 
   โดย ๒   บ. ดว้ย, ตาม, เช่น โดยจริง โดยธรรม. (ข. โฎย).  
      (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๘) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
โดย ไวว้่า ตาม  แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายวา่ ตาม แลว้ ยงัหมายถึง เดิน และ ไป อีกดว้ย 
จากนั้นในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดย
เหลือเพียงความหมายวา่ ดว้ย และ ตาม เท่านั้น 

 
 ตรู 

ตรู   Much, many ; strongly. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๗) 
ตรู   ข. งาม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๘) 
ด ารู, ตรู   ข. งาม, น่ารัก, มาก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ตรู   ข. งาม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๙) 
ด ารู, ตรู   ข.ผ. งาม, น่ารัก, มาก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
ตรู ๑   [ตฺรู] ว. งาม. (เทียบ ข. ตฺรูว วา่ ถูก, ตอ้ง). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๔๖๔) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 

ตรู ว่าหมายถึง มาก, อย่างยิ่ง แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากหมายถึง มาก เช่นเดียวกบัสมยัท่ี ๑ แล้ว     
ยงัหมายถึง งาม น่ารัก อีกดว้ย จากนั้นในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง



๓๔๐ 

 

ความหมายแบบแคบเข้า โดยลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายว่า งาม 
เท่านั้น 

 
ต ารวจ      

ต าหรวจ   นั้นคือเปนช่ือแห่งขา้ราชการพวกหน่ึงท่ีมีรัดประคด 
คาดเอวนั้น (คสัเวล,หนา้ ๓๗๒) 

ต าหรวจ   Satellites of the king, lictors. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๘) 
ต ารวจ เปนช่ือต าแหน่งพวกท่ีถือหอก, ถือวายเอวคาดรัดคด

ส าหรับน าเสด็จนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
ต ารวจ, ตรวจ  ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ต ารวจ, ตรวจ  ข.ผ. คนดูแล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
ต ารวจ    [-หฺรวด] น. เจา้หนา้ท่ีรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษา 

ความสงบสุขจบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิ
กฎหมาย เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น 
ต ารวจสันติบาล ต ารวจกองปราบ ต ารวจดบัเพลิง  
ต ารวจน ้า ต ารวจรถไฟ ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต, 
ตมฺรวต). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๔๙) 

ต ารวจ    [-หฺรวด] น. เจา้หนา้ท่ีรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษา 
ความสงบสุขจบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิ
กฎหมาย เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น 
ต ารวจสันติบาล ต ารวจกองปราบ ต ารวจดบัเพลิง  
ต ารวจน ้า ต ารวจรถไฟ ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต, 
ตมฺรวต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖๓) 

ต ารวจ  [-หฺรวด] น. เจา้หนา้ท่ีของรัฐ มีหนา้ท่ีตรวจตรารักษา
ความสงบสุข จบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผดิ
กฎหมาย เรียกช่ือตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ เช่น 
ต ารวจสันติบาล ต ารวจกองปราบ ต ารวจดบัเพลิง  
ต ารวจน ้า ต ารวจรถไฟ ต ารวจป่าไม.้ (ข. ฏ รวต, 
ตมฺรวต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๙๘) 



๓๔๑ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ต ารวจ ว่าหมายถึง ต าแหน่งหรือช่ือของข้าราชการจ าพวกหน่ึง โดยได้อธิบาย
ลกัษณะการแต่งกายว่ามีรัดประคดคาดเอว ท าหน้าท่ีตามเสด็จ แต่พจนานุกรม 
สมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง คนดูแล                
ซ่ึงถือว่ามีเค้าของความหมายเดิมในสมัยท่ี ๑ ท่ีเป็นข้าราชการดูแลตามเสด็จ             
แต่ในสมยัน้ีไม่ปรากฏรายละเอียดใดๆ จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยในปริบทของความหมายในสมยัท่ี  ๒ คือ คนดูแล    
แต่ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในสมยัท่ี ๓น้ี ค  าวา่ต ารวจ จึงมีความหมายวา่ เจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ มีหน้าท่ีตรวจตรารักษาความสงบสุข จบักุม และปราบปรามผูก้ระท าผิด
กฎหมาย  

 
เถกิง  

ทเกิง   Clean, shining. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๐) 
เถกิง, เถกอง  ข. สูงศกัด์ิ สูง รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๘) 
เถกิง, เถกอง  ข. สูงศกัด์ิ สูง รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๗) 
เถกิง [ถะเกิง] ว. สูงศกัด์ิ, รุ่งเรือง, กึกกอ้ง, ลัน่ลือ (ข.)  

ใชแ้ผลงเป็น ด าเกิง ก็มี. (ราชฯ  ๒๔๙๓, หนา้ ๔๓๗) 
เถกิง [ถะเกิง] ว. สูงศกัด์ิ, รุ่งเรือง, กึกกอ้ง, ลือลัน่, ใชแ้ผลง

เป็น ด าเกิง ก็มี. (ข. เถฺกีง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๗๔) 
   เถกิง   [ถะเกิง] ว. สูงศกัด์ิ, รุ่งเรือง, กึกกอ้ง, ลัน่ลือ, ใชแ้ผลง 
      เป็น ด าเกิง ก็มี.  (ข. เถฺกีง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๙๕) 

เถกิง [ถะเกิง] ว. สูงศกัด์ิ, รุ่งเรือง, กึกกอ้ง, ลือลัน่, ใชแ้ผลง
เป็น ด าเกิง ก็มี. (ข. เถฺกีง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๓๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เถกิง ว่าหมายถึง ลักษณะท่ีแจ่มกระจ่างสุกใส (Clean, shining) แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี คือความหมายเปล่ียนไปเป็น 
หมายถึง สูงศกัด์ิ สูง รุ่งเรือง จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก ค าว่า เถกิง มีถึง ๔ ความหมาย ความหมายท่ีหน่ึงและสองเป็น
ความหมายท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๒ คือ สูงศกัด์ิ  และ รุ่งเรือง  ส่วนความหมายท่ีสาม 
คือ กึกกอ้ง และความหมายท่ีส่ี คือ ลือลัน่ หรือ ลัน่ลือ 



๓๔๒ 

 

ท านูล 
ท านูล   Orders of the king. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๕) 

  ท านูล, ทูล  ข.ผ. บอก (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑๙)   
ท านูล   (แผลงมาจาก ทูล) ก. บอก, กล่าว ; ยกข้ึนทินหวั. (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๖๓) 
   ท านูล     ก. บอก, กล่าว ; ยกข้ึนเทินหวั. (แผลงมาจาก ทูล). (ข.).  
      (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๐๐) 
   ท านูล     ก. บอก, กล่าว ; ยกข้ึนเทินหวั. (แผลงมาจาก ทูล). (ข.).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๒๘) 

ท านูล (กลอน) ก. บอก, กล่าว, เช่น อนัวา่พราหมณ์ทั้งหลายก็
ท านายโดยท านูล (ม. ค าหลวง มหาราช) ; ยกข้ึนเทินหวั. 
(แผลงมาจาก ทูล). (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๖๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ท านูล วา่หมายถึง ค าสั่งของกษตัริย ์แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก หมายถึง บอก โดยไม่ไดเ้จาะจงวา่เป็นการบอกของผูใ้ด  
จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกอีกคร้ัง ค าว่า 
ท านูลจึงมีความหมายเพิ่ม ข้ึนเป็น ๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ บอก 
เช่นเดียวกบัความหมายในสมยัท่ี ๒ ความหมายท่ีสอง คือ กล่าว  ส่วนความหมาย
ท่ีสาม คือ ยกข้ึน 

 
 นกั 

นกั   (Vide นาย) Clever. (สัพะฯ, หนา้ ๔๕๘) 
นกั ข. นาย, ท่าน, ผู,้ (นกัเทศ, ผูเ้ทศ, นกัการ, ผูท้  าการ,  

คนการ, นกัเลง, ผูเ้ล่น, ผูเ้ก่ง, นกับวช, พระ, ผูบ้วช,  
นกัสวด, ผูส้วด, นกัปราช, ผูป้ราช, นกัสิทธิ, ผูส้ าเร็จ, 
นกัโทษ, คนโทษ). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๔๙) 

นกั   ข. นาย, ท่าน, ผู,้ (นกัเทศ, ผูเ้ทศ, นกัการ, ผูท้  าการ,  
คนการ, นกัเลง, ผูเ้ล่น, ผูเ้ก่ง, นกับวช, พระ, ผูบ้วช,  



๓๔๓ 

 

นกัสวด, ผูส้วด, นกัปราช, ผูป้ราช, ผูรู้้. นกัพรต, ผูเ้จริญ
ธรรม.์ นกัธรรม.์ ผูรู้้ธรรม.์ นกัสิทธ์ิ, ผูส้ าเร็จ, ครู, ฤๅษี. 
นกัโทษ, คนโทษ.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๘๐) 

นกั ๑ น. นาย, ท่าน, ผูช้  านาญ, ผูถ้นดั (ส าหรับน าหนา้ค าอ่ืนให้
มีความหมายยิ่งเยี่ยมในทางนั้นๆ). (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๔๙๕) 

   นกั ๑     น. ใชป้ระกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผู ้เช่น นกัเรียน,  
      ผูช้อบ เช่น นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ เช่น นกัเทศน์  
      นกัดนตรี นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้น ๆ เช่น  

นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๔๓๒) 

   นกั ๑     น. ใชป้ระกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผู ้เช่น นกัเรียน,  
      ผูช้อบ เช่น นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ เช่น นกัเทศน์  
      นกัดนตรี นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้น ๆ เช่น  
      นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๕๖๘) 

นกั ๑   น. ใช่ประกอบหนา้ค าอ่ืนหมายความวา่ ผูก้ระท าเป็น 
ปรกติ เช่น นกัเรียน นกัด่ืม นกัท่องเท่ียว, ผูช้  านาญ  
เช่น นกัค านวณ นกัสืบ, ผูมี้อาชีพในทางนั้นๆ เช่น  
นกักฎหมาย นกัแสดง นกัเขียน. (ข. อฺนก). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๖๑๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                
ค  าว่า นัก ไวว้่า นาย แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมาย               
แบบกวา้งออก โดยนอกจากมีความหมายว่า นาย แล้ว ยงัหมายถึง ท่าน และ ผู ้                        
ซ่ึงทุกความหมายทั้งในสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ ต่างเป็นค าส าหรับน าหน้าค าอ่ืน         
เพื่อแสดงความหมายว่าเป็นผูก้ระท าส่ิงนั้ นๆ จากนั้นในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓                    
มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกอีกคร้ัง คือนอกจากมีความหมาย                  
ว่าเป็นผูก้ระท าเช่นเดียวกับสมัยท่ี ๑ และสมัยท่ี๒ แล้ว ยงัหมายถึง ผูช้  านาญ                 
หรือ ผูมี้อาชีพในทางนั้นๆ  อีกดว้ย   

 



๓๔๔ 

 

 เนา 
เนา   Allow me. (สัพะฯ, หนา้ ๔๖๔) 
เนา คือการท่ีหยุดอยู่นั้น, เช่นค าว่า, ราชาจกัเนาเอโกฤๅเนา

ในนิเวศ. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๒๒) 
เนา  เนาว ์  ข. หยู,่ พกั, หยดุ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๔๒) 
เนา, เนาว ์  ข. หยู,่ พกั, หยดุ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๗๕) 
เนา ๒   ก. อยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๑๕) 
เนา ๒   ก. อยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๕๔) 

   เนา ๒     ก. อยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๙๕) 
เนา ๒   ก. อยู.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔๒) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                  
ค  าว่าเนา ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรก คือ ให้ หรือ อนุญาต (Allow) ส่วน
ความหมายท่ีสองคือ หยุดอยู่ คือ หยุด หรือ อยู่ ตามตัวอย่างท่ีว่า ราชาจักเนา                    
เอโกฤๅเนาในนิเวศ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมาย       
แบบแคบเข้า โดยเหลือเพียงความหมายท่ีสอดคล้องกับความหมายท่ีสอง                    
ของพจนานุกรมสมยัแรก คือหมายถึง อยู่ พกั หยุด จากนั้นในพจนานุกรมสมยั                   
ท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้อีกคร้ัง คือเหลือเพียงความหมาย
วา่ อยู ่เพียงความหมายเดียว 

 
 เปรอ 

เปรอ   ปรนเปรอ Vide ปรน (สัพะฯ, หนา้ ๖๓๓ ) 
   (ปรน หมายถึง to give a part of something) 
เปรอ   ข. ดูท่ี บ าเรอ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๐๒) 

  บ าเรอ, เปรอ  ข.ผ. ดูแล, ใชส้รอย, เฝ้าแหน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
เปรอ   ข. ดูท่ีบ าเรอ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒๒) 

  บ าเรอ, เปรอ  ข.ผ. ดูแล, ใชส้รอย, เฝ้าแหน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๐) 
   เปรอ   [เปฺรอ] ก. บ าเรอ. (ข. เปฺรี วา่ ใช)้. (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๗๐๙) 

เปรอ   [เปฺรอ] ก. บ าเรอ. (ข. เปฺรี วา่ ใช)้. (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๗๕๕) 



๓๔๕ 

 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เปรอ ไวว้า่ ให้ส่วนหน่ึงของบางส่ิง (to give a part of something) แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยความหมายเปล่ียนไป
เป็นหมายถึง ดูแล ใช้สอย เฝ้าแหน จากนั้ นในพจนานุกรมสมัยท่ี  ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ หมายถึง บ าเรอ หมายถึง ปรนนิบติัให้เป็น              
ท่ีชอบใจ ซ่ึงเป็นความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความหมายในสมยัท่ี ๒ คือเก่ียวกบั
การดูแลปรนนิบติั แต่จ ากดัวา่ตอ้งเป็นการปรนนิบติัท่ีท าใหเ้ป็นท่ีชอบใจดว้ย 

 
โปรด 

โปรด   นั้นความวา่ช่วยเปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๕๕๓) 
โปรด To grant, to be indulgent, to remit a debt, to aid, to 

pardon. (สัพะฯ, หนา้ ๖๓๓) 
โปรฎ คือความช่วยสงเคราะห์, พระเยซูสู้ทนธอรมานจนถึง

ส้ินชีวิตรนั้นว่าจะโปรฎคนให้พน้โทษ. (อกัขราฯ, หน้า 
๔๑๗) 

โปรด   ข. ชอบ, ยอม, เล้ียง, ช่วย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๓) 
โปรด   ข. ชอบ, ยอม, เล้ียง, ช่วย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๐) 
โปรด ก. ชอบ, รัก, เอ็นดู, สงเคราะห์ ใชส้ าหรับเจา้นาย ; แต่ใช้

เป็นสามญัได้ทั่วไปในบางลักษณะหรือใช้ในท่ีแสดง
ความสุภาพ. (ข. โปฺรส). (ราชฯ ๒๔๙๓,  ๖๑๔) 

   โปรด   [โปฺรด] ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดส่ิงสวยงาม,        
      แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปล้ืองความเดือดร้อน 
      เป็นตน้ เช่น โปรดขา้พเจา้สักคร้ัง, ใชป้ระกอบหนา้กริยา  
      แสดงความขอร้องอยา่งสุภาพ เช่น โปรดนัง่น่ิง ๆ.  

ว. ท่ีถูกใจหรือพอใจมาก เช่น คนโปรด ของโปรด.  
(ข. โปฺรส). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๔๑) 

   โปรด   [โปฺรด] ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดส่ิงสวยงาม,  
แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปล้ืองความเดือดร้อน
เป็นตน้ เช่น โปรดขา้พเจา้สักคร้ัง, ใชป้ระกอบหนา้กริยา 
แสดงความขอร้องอยา่งสุภาพ เช่น โปรดนัง่น่ิง ๆ.  



๓๔๖ 

 

ว. ท่ีถูกใจหรือพอใจมาก เช่น คนโปรด ของโปรด.  
(ข. โปฺรส). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๑) 

โปรด [โปฺรด] ก. ถูกใจหรือพอใจมาก เช่น โปรดส่ิงสวยงาม,  
แสดงความเมตตากรุณาโดยปลดเปล้ืองความเดือดร้อน 
เป็นตน้ เช่น โปรดขา้พเจา้สักคร้ัง, ใชป้ระกอบหนา้กริยา
แสดงความขอร้องอยา่งสุภาพ เช่น โปรดนัง่น่ิงๆ.  
ว. ท่ีถูกใจหรือพอใจมาก เช่น คนโปรด ของโปรด.  
(ข. โปฺรส). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๖๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
โปรด ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกคือ ช่วย สงเคราะห์ ความหมายท่ีสอง               
คือ ยอม ให้ ยกให้ แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออก โดยยงัคงความหมายจากสมยัท่ี ๑ ทั้งสองความหมาย คือยอม และ ช่วย 
และมีความหมายใหม่เพิ่มมาอีกสองความหมายคือ ชอบ และ เล้ียง จากนั้นในสมยั
ท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยมีความหมายว่า ถูกใจหรือ       
พอใจมาก หรือท่ีถูกใจพอใจมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายวา่ ชอบ ในสมยัท่ี ๑ 
และสมัยท่ี  ๒ และยงัหมายถึงสงเคราะห์ หรือแสดงความเมตตากรุณาโดย                   
ปลดเปล้ืองความเดือดร้อน ซ่ึงสอดคล้องกบัความหมายว่าช่วยหรือสงเคราะห์                
ในสมัยท่ี ๑ และสมัยท่ี ๒ แต่ในสมัยน้ี ไม่ปรากฏความหมายว่า เล้ียง ตามท่ี
ปรากฎในสมัยท่ี ๒ แต่มีการนิยามความหมายใหม่อีกความหมายหน่ึงว่าเป็น                    
ค  าท่ีใชป้ระกอบหนา้กริยาแลว้มีความหมายเป็นการแสดงความขอร้องอยา่งสุภาพ
เขา้มาแทน จึงถือเป็นการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 

 
 ผจญ 

ผจน   นั้นคือเท่ียวตามกระท าอนัตรายนั้นเรียกวา่ผจน  
เหมือนกบัมารท่ีตามผจนสัตวน์ั้น (คสัเวล, หนา้ ๔๙๔) 

พะจน   นั้นความเหมือนผจนเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๘๗๙) 
ผะจน   ประจน, คือความต่อสู้, คนสองฝ่ายมีความโกรธกนั 

ดว้ยเหตุอนัใดอนัหน่ึงแลต่อสู้กนันั้นวา่ ผะจน.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๔๓๒) 
 



๓๔๗ 

 

ประจน, ประจญ, ผจญ ข. รบ, รวบกวน, ต่อสู้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑๕) 
ผจญ, ผจญั  ก. สู้รบ, ใชว้า่ ประจญ ประจญั ก็มี. (ข. ผฺจญั วา่  

ท าใหแ้พ)้. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๖) 
ผจญ, ผจญั [ผะจน, ผะจนั] ก. ต่อสู้, ประจญ ประจญั ก็มี. (ข. ผฺจญั 

วา่ ท าใหแ้พ)้. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๑) 
  ผจญ, ผจญั  [ผะจน, ผะจนั] ก. พยายามต่อสู้, พยายามเอาชนะ,  
     เช่น มารผจญ, ต่อสู้ด้ินรนเพื่อเอาชนะ เช่น ผจญความ 
     ทุกขย์าก ผจญอุปสรรค, ประจญ หรือ ประจญั ก็วา่.  
     (ข. ผฺจาญ่ วา่ ท าใหแ้พ)้. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๕) 

ผจญ, ผจญั  [ผะจน, ผะจนั] ก. พยายามต่อสู้, พยายามเอาชนะ,  
เช่น มารผจญ, ต่อสู้ด้ินรนเพื่อเอาชนะ เช่น ผจญความ
ทุกขย์าก ผจญอุปสรรค, ประจญ หรือ ประจญั ก็วา่.  
(ข. ผฺจาญ่ วา่ ท าใหแ้พ)้. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๒๕) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
ผจญ ว่าหมายถึง การพยายามเท่ียวตามท าอนัตรายผูอ่ื้น แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยความหมายเปล่ียนไปหมายถึง              
รบ รบกวน หรือ ต่อสู้ จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออก คือนอกจากมีความหมายเช่นเดียวกบัในสมยัท่ี ๒ วา่ ต่อสู้ แลว้ ยงัขยาย
ขอบเขตรายละเอียดความหมายออกไปวา่หมายถึง พยายามต่อสู้ พยายามเอาชนะ 
ต่อสู้ด้ินรนเพื่อเอาชนะ  

 
 แวง  

แวง   To undermine. (สัพะฯ,หนา้ ๘๖๐) 
แวง   โดยยาว, เปนค าพูดตามวธีิพวกรังวดันา, จะเรียกเอา 

ค่านา, ส่งเปนเงินหลวงนั้น, วดัโดยยาวเรียกวา่แวงนั้น. 
(อกัขราฯ, หนา้ ๖๗๓) 

แวง   ข. ยาว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๖๗) 
แวง   ข. ยาว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๕๕) 
แวง ๑   ว. ยาว, แถว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๔๘) 
แวง ๑   ว. ยาว, แถว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๖๓) 



๓๔๘ 

 

   แวง ๑    ว. ยาว, แถว ; เรียกเส้นลองจิจูดวา่ เส้นแวง. (ข.). 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๘๘) 

แวง ๑ ว. ยาว, แถว ; เรียกเส้นลองจิจูด วา่ เส้นแวง. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๓๒)  

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า 
แวง ไว้ ๒  ความหมาย ความหมายแรกคือ บ่อนท าลาย (undermine) ส่วน
ความหมายท่ีสองหมายถึง ยาว แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า เหลือเพียงความหมายว่า ยาว เพียงความหมายเดียว 
จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจาก
ความหมายว่า ยาว แล้ว ยงัหมายถึง แถว และยงัเป็นช่ือเรียกของเส้นลองจิจูด                
อีกดว้ย  

 
สนม   

สนม นั้ นคือเปนคนพวกหน่ึงท่ีกระษัตรตั้ งไว้ให้จัดแจง                 
คนตายนั้ นเรียกว่าพวกสนม อน่ึงคือหญิงท่ีเปนรอง                  
อคัมะเหษีเปนล าดบัลงมานั้นก็เรียกวา่หญิงสนม  
(คสัเวล, หนา้ ๒๙๑) 

สนม   Ladies of the palace. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๕) 
สนม   คือหญิงท่ีเปนเมียนอ้ยขนุหลวงๆท่ีมีเมียเอกเป็นมะเหษี,  

เมียนอ้ยๆร้องเรียกสนม. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๑) 
สนม   ข. นาง, นางใน, สาวใช.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๗) 
สนม   ข. นาง, นางใน, สาวใช.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๐) 
สนม ๑ [สะหฺนม] น. เจา้จอมมารดาหรือเจา้จอมอยู่งานซ่ึงทรง

พระเมตตายกยอ่งข้ึนเป็นชั้นสูง โดยไดรั้บพระราชทาน
หีบหมากทองค าลงยาราชาวดี เรียกวา่ พระสนม.  

 (ข. สฺน ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๙)  
สนม ๑ [สะหฺนม] น. เจา้จอมมารดาหรือเจา้จอมอยู่งานซ่ึงทรง

พระเมตตายกยอ่งข้ึนเป็นชั้นสูง โดยไดรั้บพระราชทาน
หีบหมากทองค าลงยาราชาวดี เรียกวา่ พระสนม.  

 (ข. สฺน ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๑)  



๓๔๙ 

 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ                
ค  าว่า สนม ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ นางใน (Ladies of the palace.) 
ความหมายท่ีสองคือ ภรรยารองของกษตัริย์ และความหมายท่ีสามหมายถึง ผูท่ี้
กษตัริยท์รงมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเก่ียวกบัคนตาย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิด
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยปรากฏเพียงความหมายว่านางใน 
หรือสาวใช้เท่านั้น ไม่ปรากฏความหมายเก่ียวกบัผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาของกษตัริย ์
หรือพนักงานจัดการเก่ียวกับคนตาย จากนั้ นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายยา้ยท่ี คือมีการนิยามความหมายเปล่ียนไป จากสมยัท่ี ๒ สนม หมายถึง
นางใน หรือ สาวใช้ แต่ในสมัยท่ี ๓ น้ี สนม หมายถึง ผูห้ญิงท่ีเป็นภรรยาของ
กษตัริยแ์ละไดรั้บพระราชทานแต่งตั้ง 

 
 สบง 
  สบง   นั้นคือผา้ท่ีประกอบตินท่ีประสงฆแ์ลสามเณรนุ่งนั้น 
     เรยกีวา่ผา้สะบง (คสัเวล, หนา้ ๙๔๗) 

ระบง   Vide สบง (สัพะฯ, หนา้ ๖๔๑) 
สบง   A yellow dress of the talapoins. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
สบง คือผา้นุ่งพระสงฆท่ี์เปนผา้ครองอยา่งหน่ึง, เขาเยบ็ท่ีริม

รอบทั้งส่ีดา้นกวา้งส่ีน้ิวเปนสองชั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๐๒) 

สบง   ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 
สระบง, สบง  ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 
สบง   ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๓) 
สระบง, สบง  ข. ผา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๘) 
สบง   [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๗) 
สบง   [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๖๗) 
   สบง   [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข. สฺบง่).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๑) 
 



๓๕๐ 

 

สบง   [สะบง] น. ผา้นุ่งของภิกษุสามเณร. (ข. สฺบง่).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๓) 

จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สบง ว่าหมายถึง ผา้นุ่งของพระสงฆ์ โดยสัพะ พะจะนะ พาสาไท ระบุไวด้ว้ยว่า
เป็นผ้าสี เหลือง และอักขราภิธานศับท์ได้ระบุว่าเย็บ ริมรอบทั้ งส่ีด้าน  แต่
พจนานุกรมสมัยท่ี  ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก คือมี
ความหมายว่า ผา้ เป็นความหมายอย่างกวา้งๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นผา้นุ่ง
ส าหรับพระสงฆ์ เช่นในสมัยท่ี  ๑  จากนั้ นในสมัยท่ี  ๓  มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ โดยกลบัมานิยามความหมายของค าวา่ สบง เช่นเดียวกบั
ความหมายในสมยัท่ี ๑ คือ ผา้นุ่งจองพระภิกษุสามเณร  

 
สไบ 

  สไบ   นั้นคือผา้เลกๆท่ีห่มนั้นก็เรียกวา่ผา้สะไบ (คสัเวล, หนา้  
     ๒๙๑) 

สไบ   A women’s tucker, scarf for women. (สัพะฯ, หนา้  
๖๘๖) 

สไบ   คือผา้ห่มภอสะภกัเฉียงได ้ไม่ยาวไม่สั้น, พระภิกขท่ีุ 
เคร่งโดยปฏิบติัมกัห่มมกัใช.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 

สะใบ   ข. ผา้, ผา้บาง, ผา้ห่ม, ผา้แถบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 
สไบ   ข. ผา้, ผา้บาง, ผา้ห่ม, ผา้แถบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๓) 
สไบ   [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้ห่มผูห้ญิง (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๘๖๗) 
สไบ   [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้ห่มผูห้ญิง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๗๘๒) 
   สไบ   [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้คาดอกผูห้ญิง. (ข.ไสฺบ). (ราชฯ,  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๒)  

สไบ   [สะ-] น. ผา้แถบ, ผา้คาดอกผูห้ญิง. (ข.ไสฺบ). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สไบ ว่าหมายถึง ผา้ท่ีใช้ส าหรับห่ม โดยสัพะ พะจะนะ พาสาไท ระบุไวด้้วยว่า              



๓๕๑ 

 

เป็นผา้ส าหรับผูห้ญิง และอกัขราภิธานศรับทไ์ดร้ะบุขนาดวา่ไม่ยาวไม่สั้ น พอห่ม
เฉียงบ่าได ้และเป็นผา้ส าหรับภิกษุท่ีเคร่งครัดไดใ้ช้ห่ม แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือมีความหมายว่า ผา้ ผา้บาง                
ผา้ห่ม หรือผา้แถบ แต่ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงว่าเป็นผา้ห่มส าหรับผูห้ญิงเช่นในสมยั            
ท่ี ๑ จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ โดยนิยาม
ความหมายของค าว่า สไบ เฉพาะเจาะจงชัดเจนว่าหมายถึง ผา้แถบ, ผา้คาดอก
ผูห้ญิง  

  
 สรง 

สง   นั้นคืออาบน ้า เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๐๔) 
สรง   Bath ; to bathe. (สัพะฯ, หนา้ ๗๕๐) 
สรง   ข. อาบ, ลูบใล.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 
สรง   ข. อาบ, ลูบใล.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๒) 
สรง   [สง] ก. อาบน ้า, รดน ้า ใชส้ าหรับบรรพชิตและเจา้. (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๗๕) 
สรง [สง] ก. อาบน ้า (ใชแ้ก่บรรพชิตและเจา้นาย). (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๘) 
สรง [สง] ก. อาบน ้า (ใชแ้ก่บรรพชิตและเจา้นาย). (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๓) 
สรง   [สง] ก. อาบน ้า, รดน ้า, (ใชแ้ก่เจา้นายและพระภิกษุ 

สามเณร), ประ สรง เช่น สรงพระบรมอฐิั. (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๗๔) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมัยท่ี  ๑ นิยามความหมายของ               
ค  าว่า สรง ว่าหมายถึง การอาบหรืออาบน ้ า แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยมีความหมายว่า อาบ ซ่ึงอาจคล้ายกับ
ความหมายว่าอาบน ้ าในสมัยแรก แต่ในสมัยน้ีให้ความหมายเพียงว่า อาบ                        
จึงไม่สามารถระบุได้ว่าหมายถึง อาบน ้ า นอกจากน้ียงัมีความหมายว่า ลูบไล ้               
อีกด้วย จากนั้ นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ีอีกคร้ัง               
โดยหมายถึง อาบน ้า หรือรดน ้า และหมายถึง ประ หรือ สรง อีกดว้ย 

 



๓๕๒ 

 

สระทอ้น    
สระทอ้น นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้อยา่งหน่ึง อน่ึงความวา่ไหว

สะเทือนเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๙๔๖) 
สะทอ้น   To tremble. (สัพะหนา้ ๗๒๔) 
สะทอ้น   คือยอ้นกลบั, เช่น เขาทิ้งกอ้นดิน เปนตน้, มนัไปกะทบ 

อนัใดเขา้แลว้กลบัคืนออกมานั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๐) 
สระทอ้น  ข. อ่อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 
สระทอ้น  ข. อ่อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๘) 
สระทอ้น [สฺระ-] (กลอน) ว. สะทอ้น ; อ่อน. (ข.). (ราชฯ, ๒๔๙๓, 

หนา้ ๘๗๘) 
สระทอ้น  [สฺระ-] (กลอน) ว. สะทอ้น ; อ่อน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๗๙๐) 
สระทอ้น  [สฺระทอ้น] (กลอน) ว. สะทอ้น ;  อ่อน. (ข.). (ราชฯ  

๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๖) 
สระทอ้น  [สฺระ-] (กลอน) ว. สะทอ้น ; อ่อน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๑๗๗) 
จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า

สระท้อน หรือ สะท้อน ไว ้๓ ความหมาย ความหมายแรกคือ ต้นไม้ชนิดหน่ึง 
ความหมายท่ีสองคือ ไหวสะเทือน ส่วนความหมายท่ีสามคือ ยอ้นกลับ หรือ
สะทอ้นกลบั แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 
โดยความหมายเปล่ียนไปจากเดิมเป็นหมายถึง อ่อน จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือค าว่าสระทอ้นในสมยัท่ี ๓ น้ี นิยาม
ความหมายไวส้องความหมาย ความหมายแรกคือ สะทอ้น ซ่ึงตรงกบัความหมาย      
ท่ีหน่ึงท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ คือการยอ้นกลบั สะทอ้นกลบั ส่วนความหมายท่ีสอง
คือ อ่อน ซ่ึงเป็นความหมายท่ีตรงกบัความหมายท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๒ 

 
สะกอ 

สะกอ   Vigorous, flourishing. (สัพะฯ, หนา้ ๖๙๖) 
สกอ, สะกอ  ข. หมู่, พวก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
สระกอ, สกอ  ข. อยูเ่ป็นหมู่กนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 



๓๕๓ 

 

สกอ, สะกอ  ข. หมู่, พวก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๖) 
สระสกอ, สกอ  ข. อยูเ่ปนหมู่กนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 
สะกอ ว. หนุ่ม ; รวมอยูเ่ป็นพวกๆกนั, บางทีใชว้า่ ตะกอ.  

(ข. สรกอ วา่ รุ่นราวคราวเดียวกนั). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๘๘๕) 

สะกอ ว. หนุ่ม, รุ่น, ตะกอ ก็วา่ ; รวมอยูเ่ป็นพวกๆ. (ข. สรกอ 
วา่ รุ่นราวคราวเดียวกนั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๗) 

สะกอ ว. ตะกอ, หนุ่ม, รุ่น, ในค าวา่ รุ่นสะกอ รวมอยูเ่ป็น
พวกๆ. (ข. สรกอ วา่ รุ่นราวคราวเดียวกนั). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๔๙) 

สะกอ ว. (โบ) เพิ่งจะรุ่นหนุ่มรุ่นสาว, ใชแ้ก่คนหรือสัตว ์
(ปรัดเล) เช่น สาวสะกอ (ปาเลกวั), ใชว้า่ ตะกอ ก็มี ; 
รวมอยูเ่ป็นพวกๆ. (ข. สรกอ วา่ รุ่นราวคราวเดียวกนั). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๙๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
สะกอ ว่าหมายถึง Vigorous, flourishing ซ่ึ งหมายถึงความแข็งแรง รุ่งเรือง 
กระปร้ีกระเปร่า แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
ยา้ยท่ี คือนิยามความหมายเปล่ียนไปเป็นมีความหมายว่า หมู่ พวก อยู่เป็นหมู่กนั 
จากนั้ นในสมัยท่ี  ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกว้างออก ค านิยาม
ความหมายของค าวา่ สะกอ ไวส้องความหมาย ความหมายแรกคือช่วงวยัหนุ่มสาว 
หรือช่วงวยัท่ีเรียกว่า รุ่น ส่วนความหมายท่ีสองคือ รวมอยู่เป็นพวกๆ ซ่ึงเป็น
ความหมายท่ีปรากฏมาแลว้ในสมยัท่ี ๒ 

 
สิง 

สิง นั้นคือเขา้อยู่ในกาย เหมือนกบัปีศาจเขา้อยู่ในกายนั้นก็
เรียกวา่ปีศาจสิงอยูใ่นกาย (คสัเวล, หนา้ ๓๐๗) 

สิง   To be in. (สัพะฯ, หนา้ ๗๓๘) 
สิง เปนช่ือคนเช่นนั้นมีบา้ง, อยา่งหน่ึงวา่สิงสู่, เช่น ท่ีตน้ไม้

วา่เทวดาสิงอยู.่ (อกัขราฯ, หนา้ ๗๑๖) 
สิง   ข. หยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๔) 



๓๕๔ 

 

  ส านึง, สึง, สิง  ข.ผ. หยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๗) 
สิง   ข. อยู.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๐) 
ส านึง, สึง, สิง  ข.ผ. อยู.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๕) 
สิง   ก. อยู,่ เขา้อยู ่เช่น ผสิีง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๑๕) 
สิง ก. อยู,่ เขา้อยู ่เช่น ผสิีง, สึง ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๘๒๐) 
สิง ๑ ก. อยู,่ เขา้แทรกอยู ่เช่น ผสิีง, สึง ก็วา่, (ปาก) อยู,่ มา

อาศยัอยู,่ เช่น เพื่อนๆของลูกมาสิงอยูท่ี่บา้นหลายคน, 
สิงสู่ ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๙๑) 

สิง ๑ ก. อยู,่ เขา้แทรกอยู ่เช่น ผสิีง, สึง ก็วา่, (ปาก) อยู,่ มา
อาศยัอยู,่ เช่น เพื่อนๆของลูกมาสิงอยูท่ี่บา้นหลายคน, 
สิงสู่ ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๓๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า            
สิง วา่ เขา้อยูใ่นกาย หรือ เขา้อยู ่สิงสู่ (ไม่ไดร้ะบุวา่เขา้อยูใ่นส่ิงใด) แต่พจนานุกรม
สมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือหมายถึง อยู ่ซ่ึงเป็น
ความหมายกวา้งๆ ไม่ไดร้ะบุวา่อยูใ่นส่ิงใดหรือลกัษณะใด จากนั้นในสมยัท่ี ๓ มี
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกอีกคร้ัง คือหมายถึง อยู ่เขา้อยู ่หรือเขา้
แทรกอยู่ ซ่ึงเป็นการขยายขอบเขตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของความหมายว่า อยู ่
ใหมี้ท่ีใชไ้ดม้ากข้ึน  

 
เสวย 

  เสวย   นั้นคือกิน เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๒๙๗) 
  เสวย   To eat (speaking of the king snd princes) (สัพะฯ,  
     หนา้ ๗๒๘) 
  เสวย   คือเสพยฤ์ๅกิน, เช่นเทวดาเปนตน้อยูใ่นสวรรคช์ั้นใด 
     ชั้นหน่ึงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๘) 

เสวย   ข. กิน, ครอง, สู่, ทน, ครอบครอง, ได.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้  
๕๒๙) 

เสวย   ข. กิน, ครอง, สู่, ทน, ครอบครองไว,้ ไดรั้บ. (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๔๐๑) 



๓๕๕ 

 

เสวย   [สะเหฺวย] ก. ไดรั้บ, ไดป้ระสบ เช่น เสวยทุกข ์(ราชา)  
กิน, เสพ ; ครอง เช่น เสวยราชย.์ (ข. โสฺวย). (ราชฯ 
๒๔๙๓, หนา้ ๙๒๕) 

เสวย   [สะเหฺวย] (ราชา) ก. กิน, เสพ ; ครอง เช่น เสวยราชย ์;  
ไดรั้บ, ไดป้ระสบ เช่น เสวยทุกข,์ ไดรั้บประโยชน์ เช่น  
เสวยสิทธ์ิ. (ข. โสฺวย). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๔) 

   เสวย ๑   [สะเหฺวย] (ราชา) ก. กิน, เสพ, เช่น เสวยพระกระยาหาร 
      เสวยพระสุธารส ; ครอง เช่น เสวยราชย.์ (ข. โสฺวย).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑๗) 

เสวย ๑   [สะเหฺวย] (ราชา) ก. กิน เช่น เสวยพระกระยาหาร เสวย 
พระสุธารส ; ครอง เช่น เสวยราชย.์ (ข. โสฺวย). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๕๗) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
เสวย ว่าหมายถึง เสพ หรือ กิน แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากมีความหมายแรกวา่ เสพ หรือ กิน แลว้ ยงัมี
ความหมายท่ีสองวา่ ครอง หรือครอบครอง ความหมายท่ีสามวา่ สู่ ความหมายท่ีส่ี
ว่า ทน และความหมายท่ีห้ าว่า ได้รับ  อีกด้วย จากนั้ นในสมัยท่ี  ๓  มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ คือ ความหมายท่ีสามและส่ี คือ สู่ และ ทน 
ไม่ปรากฏในพจนานุกรมสมยัน้ี คงเหลือเพียงความหมายวา่ กิน หรือ เสพ, ครอง, 
ได้รับ ซ่ึงสามารถมีความหมายว่า ไดรั้บประโยชน์ ไดด้ว้ยในสมยัน้ี ความหมาย
เหล่าน้ีตรงกับความหมายท่ีหน่ึง ความหมายท่ีสอง และความหมายท่ีห้าใน
พจนานุกรมสมยัท่ี ๒  

 
แสดง 

สะแดง   นั้นคือส าแดง (คสัเวล, หนา้ ๒๘๘) 
สะแดง   Vide ส าแดง (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๙) 
สะแดง   คือส าแดง, คนช้ีแจงดว้ยมือ ฤๅพูจแนะน าดว้ยวาจา,  

ใหผู้อ่ื้นรูเหนเหตุผลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๙) 
แสดง   ข. กล่าว, บอก, เปิดเผย, ช้ีแจง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 
แสดง  สแดง  ข. ตวั, ตน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 



๓๕๖ 

 

  ส าแดง แสดง  ข.ผ. ตวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๗) 
ส าแดง, แสดง  ข.ผ. ช้ีแจง, บอก, ให้รู้, ใหเ้ห็น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๕) 
แสดง   ข. กล่าว, บอก, เปิดเผย, ช้ีแจง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๑) 
แสดง, สแดง  ข. ตวั, ตน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๑) 
แสดง   ก. ช้ีแจง, อธิบาย, บอกขอ้ความใหรู้้, ท าใหป้รากฎข้ึน  

(ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๑) 
แสดง   [สะแดง] ก. ช้ีแจง, อธิบาย, บอกขอ้ความให้รู้, ท าให ้

ปรากฏออกมา ; เล่น เช่น แสดงละคร. (ข.). (ราชฯ  
๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๘) 

แสดง   [สะแดง] ก. ช้ีแจง, อธิบาย, บอกขอ้ความใหรู้้, เช่น  
แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ท าใหป้รากฏออกมา เช่น 
แสดงตวั แสดงหลกัฐาน ; เล่น เช่น แสดงละคร แสดง
ภาพยนตร์. (ข. แสฺฎง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๐) 

แสดง   [สะแดง] ก. ช้ีแจง, อธิบาย, บอกขอ้ความให้รู้, เช่น  
แสดงธรรม แสดงปาฐกถา, ท าใหป้รากฏออกมา เช่น 
แสดงตวั แสดงหลกัฐาน ; เล่น เช่น แสดงละคร แสดง
ภาพยนตร์. (ข. แสฺฎง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๗๐) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่า
แสดง ว่าหมายถึง การท าให้ผูอ่ื้นไดรู้้ไดเ้ห็น ทั้งดว้ยวิธีการกล่าวให้รู้หรือกระท า
ให้เห็น แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก 
คือนอกจากหมายถึง ช้ีแจง, บอก, กล่าว, ให้รู้ให้เห็น เปิดเผย ซ่ึงโดยรวมคือ               
การท าให้รู้ให้เห็นเช่นเดียวกับความหมายในสมยัแรกแล้ว ยงัหมายถึง ตวั ตน              
อีกด้วย จากนั้ นในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี โดยมี                 
การเปล่ียนแปลงความหมายเล็กน้อย  กล่าวคือความหมายท่ีสอดคล้องกับ
ความหมายในสมยัท่ี ๒ ยงัคงอยู่ คือความหมายว่า ช้ีแจง, อธิบาย, บอกขอ้ความ  
ให้ รู้, ท าให้ปรากฎข้ึน แต่ความหมายว่า ตัว ตน ท่ีปรากฏในสมัยท่ี  ๒  นั้ น                       
ไม่ปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ แต่กลบัปรากฏความหมายใหม่มาแทนท่ี คือ 
ความหมายวา่ เล่น เช่น แสดงละคร หมายถึง เล่นละคร จึงถือวา่ในสมยัท่ี ๓ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี 

 



๓๕๗ 

 

๒. ค าทีไ่ม่มีการเปลีย่นแปลงความหมาย 
 ค าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมาย ในท่ีน้ีหมายถึงค าท่ีปรากฏอยู่ในพจนานุกรม           
มากกวา่หน่ึงสมยั แต่ยงัมีความหมายคงเดิมเสมอในทุกสมยัท่ีปรากฏ ดงันั้น ผลการศึกษาหัวขอ้น้ี       
จึงไม่แสดงค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมเพียงสมยัเดียว พบทั้งหมด ๑๖๗ ค า ดงัน้ี 

ก. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมสมัยที ่๑ และสมัยที ่๒  พบทั้งหมด ๔๔ ค า ไดแ้ก่ 
กรรแสง 

กรรแสง   นั้นก็วา่ร้องไหเ้หมือนกนั  แต่เป็นค ากระษตัร  
(คสัเวล, หนา้ ๗๙๗) 

กรรแสง   ค าเขมน, ภาษาไทวา่ ร้องไห.้ (อกัขราฯ, หนา้ ๔๔) 
กรรแสง   ข. ร้องไห.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๘) 
กนัแสง, กระแสง ข. ร้องไห.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๕) 
กรรแสง   ข. ร้องให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๗) 
กนัแสง, กรรแสง ข. ร้องให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
กนัแสง, กรรแสง ข. ร้องให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕)  

 
 ขนุ  

ขนุ   Grandee, the grandees. (สัพะฯ, หนา้ ๓๒๖) 
ขนุ  ขน   ข. นาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๐) 
ขนุ, ขน   ข. นาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๒) 

 
 เขมร 

เขมน   นั้นคือเปนช่ือแห่งคนท่ีอยูใ่นทิศตะวนัออก (คสัเวล,  
หนา้ ๗๕) 

  เขมร   Cambogia ; cambogese. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๑) 
เขมร   คือคนจ าพวกหน่ึง, เดิมเปนชาวเมืองกมัพูชา. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๗๕) 
เขมร   ข. คนพวกหน่ึงเป็นชาวเมืองก าพุช. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้  

๖๒) 
เขมร   ข. คนพวกหน่ึงเปนชาวเมืองกมัพุช. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้  

๔๓) 



๓๕๘ 

 

แขนง 
แขนง   Shoots of trees. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๖) 
แขนง คือ ก่ิงเล็กๆ , ท่ีแตกออกจากต้นไม้, แล ก่ิงไม้ล าไม ้                    

ทั้งปวง, เหมือนอยา่งแขนงไผน่ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 
แขนง   ข. ก่ิงเล็ก (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 

 
 คง 

คง   นั้นคือส่ิงท่ีไม่หกัไม่ท าลายไม่ซุดไม่พงัไม่สูญนั้น 
เรียกวา่มัน่คงแลเรียกวา่คงอยู ่(คสัเวล, หนา้ ๙๖) 

คง   คืออาการท่ีเปนของย ัง่ยนื, ตั้งมัน่อยูก่บัท่ี, มิไดย้กัยา้ย 
ไปอยา่งอ่ืน, ฤๅค าย ัง่ยนื, มิไดแ้ปรปรวน. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๙๔) 

คง   ข. มัน่, ทน, ย ัง่ยนื, ตั้งหยู.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๓) 
คง   ข. มัน่, ทน, ย ัง่ยนื, ตั้งหยู.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๗) 

 
 คนทีสอ 

คนทีสอ   นั้นคือเปนช่ือแห่งไมอ้ยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๑๑๙) 
คนที   ต้นคนทีสอ Medicinal shrub whose flowers resemble  

those of the lilac. (สัพะฯ, หนา้ ๓๐๗) 
คนทีสอ   เปนชือ่ไมอ้ยา่งหน่ึง, ตน้ไม่สู้โตนกั, ส าหรับใชท้  ายา,  

ท่ีหลงัใบนั้นศีขาว, ใส่แกงยากินดี. (อกัขราฯ, หนา้ ๙๙) 
คนทีสอ   ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนทีหยา่งขาว ตน้ไมเ้คร่ืองยาหยา่งหน่ึง 

ท่ีหลงัใบสีเขียวนวนหยูข่า้งขาวเรียกวา่คนทีสอ แม่ครัว
ใชใ้นแกงยาแลย  าเขา้แต่เรียกเลือนๆไปวา่ “โคนดินสอ”  
(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๗) 

คนทีสอ   ข. ตน้ไมท่ี้มีช่ือคนทีหยา่งหน่ึงท่ีหลงัใบสีเขียวนวน  
หยูข่า้งขาว เรียกวา่ คนทีสอ, แม่ครัวใชใ้นแกงยาแล 
ย  าเขา้, แต่เรียกเลือนๆวา่ “โคนดินสอ.” (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๖๐) 
 



๓๕๙ 

 

 คนทีเขมา 
คนทีเขมา เปนชือ่ไมอ้ยา่งหน่ึง, ตน้ไม่สู้โตนกั, ส าหรับใช ้

ท ายา, กล่ินมนัคลา้ยกบัคนทีสอ. (คสัเวล, หนา้ ๙๙) 
คนทีเขมา  ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนทีหยา่งด า ตน้ไมย้อ่มๆ หยา่งหน่ึง 

ท ายาได ้กล่ินคลา้ยกบัตน้คนทีสอ แต่เพราะใบ 
ไม่เขียวนวนจึงวา่ด า (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๗) 

คนทีเขมา  ข. ตน้ไมท่ี้ช่ือคนที หยา่งด า, ตน้ไมย้อ่มๆ หยา่งหน่ึง 
ท ายาได ้กล่ินคลา้ยกบัตน้คนทีสอ แต่เพราะใบ 
ไม่เขียวนวนจึงเรียกวา่ด า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖๐) 

 
 ครา 

ครา   Time. (สัพะฯ, หนา้ ๓๐๙) 
ครา   คือกาลท่ีเปนคราว, ฤๅคร้ังนั้น, เหมือนอยา่ง 

ค าวา่, ครานั้นจ่ึงโฉมเจา้หม่ืนไว เปนตน้.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๐๗) 

ครา   เครีย  ข. กาล, เวลา, หน, คร้ัง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๑) 
ครา, เครีย  ข. กาล, เวลา, หน, คร้ัง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 

 
 คร ่ าคร่า 

คร ่ าคร่า นั้นคือเก่าคือแก่ เหมือนค าพูดวา่ของน้ีเก่า 
คร ่ าคร่าแลว้ คนนีแก่คร ่ าคร่านกั (คสัเวล, หนา้  
๑๖๒) 

คร ่ าคร่า คืออาการท่ีส่ิงของทั้งปวง, ท่ีเก่าแก่ผะุคร ่ าอยู ่
นัน่เอง. เหมือนอยา่งโบถวดัร้าง เปนตน้. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๑๐๘) 

คร ่ าคร่า   ข. เก่าแก่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๒) 
 
 
 
 



๓๖๐ 

 

 ครอง 
ครอง นั้นคือรักษา เหมือนกบักระษตัรรักษาซ่ึงสมบติันั้นก็

เรียกวา่ครองสมบติั (คสัเวล, หนา้ ๑๖๘) 
ครอง เสวย, คือการท่ีรักษาดีๆนั้น, เหมือนอยา่งเขาพูดกนัวา่, 

ครองราชยส์มบติั, ครองผา้, ปกครองกนั. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๐๙) 

ครอง   ข. กิน, เสวย, นัง่, ระวงั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๘) 
 
 ควร 

 ควร   นั้นคือเหนดีเหนชอบเรียกวา่ควน เหมือนค าพูดวา่ 
    เราเหนสมควนแลว้ (คสัเวล, หนา้ ๑๓๔) 
 ควร   คือการภอดี, ภอสม, ภอควรนั้น, เหมือนอยา่งคน 
    รู้ประมาณ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๐๒) 
 ค านวร, ควร ข.ผ. ถูก, ตอ้ง, สม, (ผจิะค านวรสารัมภ ์ถา้จะท าสารัมภ์

ใหถู้กตอ้ง). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗๙) 
 ค านวร, ควร  ข.ผ. ถูก, ตอ้ง, สม, (ผจิะค านวรสารัมภ ์ถา้จะท าสารัมภ์ 
    ใหถู้กตอ้ง.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๕) 
 

 ไคลคลา 
ไคลคลา   To go way, to withdraw. (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๓) 
ไคล   ไคลคลา vide คลา  (สัพะฯ, หนา้ ๒๙๔) 
คลาไคล   คือการท่ีไปนั้น, เหมือนอยา่งคนเดินทาง เปนตน้นั้น.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๑๑๓) 
ไคลคลา   คืออาการท่ีเดินไปนั้น, เหมือนอยา่งคนเดินทางเปน 

ทางไป เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๑๓) 
คลาไคล, ฆลีฆลี  ข. เดินไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๒) 
คลาไคล, ฆลีฆลี  ข. เดินไป. (ร.ศ, ๑๒๐, หนา้ ๕๗) 

 
 
 



๓๖๑ 

 

จบ 
จบ นั้นคือไหว้๑๕  อน่ึงคือเรียนส่ิงหน่ึงส่ิงใดก็เรียน 

จบหมดส้ิน อยา่งน้ีกเรียกวา่เรียนจบ (คสัเวล,  
หนา้ ๒๖๒) 

จบ   To end, to terminate ; end ; it is done. (สัพะฯ,  
หนา้ ๙๔) 

จบ คืออาการท่ีส าเร็ทธ์ิ, ฤๅแลว้, ฤๅส้ินเร่ืองราว,  
ฦๅท่ีสุดความ, เหมือนอยา่งคนอ่านหนงัสือ,  
ส้ินเร่ืองอยดุลง เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๐) 

จบ ข. ไหว.้ (ร.ศ. ๑๑, หนา้ ๑๔๑) 
จบ   ข. ไหว.้  (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๖) 

 
 จริง 

จิง   นั้นคือคนพูดไม่ปดนั้น เรียกวา่พูดจิง เหมือนค าพูด 
วา่คนนั้นเขาพูดจิง (คสัเวล, หนา้ ๒๔๖) 

จริง   Pure, true ; truly ; it is true. (สัพะฯ, หนา้ ๙๒) 
จิง แท,้ เปนช่ือค าท่ีไม่ปด, เหมือนอยา่งคนพูดตรงๆ,  

ถา้เหนก็วา่เหน, รู้ก็วา่รู้, ไม่อ าพรางนั้น. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๑๔๓) 

จริง   คือขอ้ความทั้งปวง, เหมือนกนักบัจิงนั้น.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๓) 

จิง, จริง   ข. แน่, แท,้ ถูก. (ร.ศ. ๑๑๐ หนา้ ๑๒๕) 
จริง   ข. แน่, แท,้ ถูก. (ร.ศ. ๑๑๐ หนา้ ๑๒๖) 
จิง, จริง   ข. แน่, แท,้ ถูก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๔) 
จริง   ข. ดูท่ีจิง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 

 
 

                                           
๑๕ ค าวา่ “จบ” ในความหมายวา่ ไหว ้นั้นเป็นค าไทย ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “จบ” ท่ีมาจากค าเขมรวา่ หมายถึง ส้ินสุด  

จึงจะไม่น าความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย 



๓๖๒ 

 

จรูญ 
จรูญ นั้นความก็เหมือนกบัจ ารูญเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 

๘๑๗)  
จรูญ   ข. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๗) 
จ ารูญ, จรูญ  ข.ผ. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๑) 
จรูญ   ข. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 
จ ารูญ, จรูญ  ข.ผ. รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓)   

 
จ านรรจ ์

จ านนั   To converse, to discourse. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๘) 
จ านรรจ ์ ข.ผ. พูด, กล่าว, วา่ กล่าว, ดูท่ีเจรจา. (ร.ศ. ๑๑๐,  

หนา้ ๑๒๑) 
จ านรรจ ์ ข.ผ. พูด, กล่าว, วา่ กล่าว ดูท่ีเจรจา. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๘๒)  
 

จ านรรจา 
จ านนัจา   นั้นคือพูดกนั (คสัเวล, หนา้ ๒๓๒) 
จ านนัจา เจรจา, คือความท่ีกล่าวค า, ฤๅสั่งสันทะนากนั, เหมือน

แขกมาหา เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๙) 
จ านรรจา  ข.ผ. ดูท่ีจ  านรรจ.์ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๑) 
จ านรรจา  ข.ผ. ดูท่ีจ  านรรจ.์ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๒) 

 
 จ านวน 

จ านวน นั้นคือก าหนดเปนหมวดเปนหมู่ เรียกวา่จ านวน (คสัเวล, 
หนา้ ๒๓๒) 

จ านวน Number agreed and determined upon : sum. – In a 
number fixed upon. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙) 

จ านวน คือความท่ีเปนเคา้, ฤๅเจา้ของ, ฤๅกระทรวงนั้น, เหมือน
คนท่ีเปนเจา้ตลาดใหญ่ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๙) 

 



๓๖๓ 

 

จ านวน  จ านวร  จวร  จูร์ ข.ผ. หมวด, หมู่, แผนก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๑) 
จ านวน  จ านวร  จวร  จูร์ ข.ผ. หมวด, หมู่, แผนก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๒) 

 
จ ารัส 

จ าหรัด   นั้นคือความวา่แสงสวา่งเหมือนกบัแสงพระอาทิตยส์วา่ง 
เปนตน้นั้น ก็เรียกวา่พระอาทิตยจ์  าหรัดแสง (คสัเวล, 
หนา้ ๘๒๑) 

จ าหรัด   Clear, splendid. (สัพะฯ, หนา้ ๘๐) 
จ ารัศ คืออาการท่ีกระจ่างแจง้, ฤๅแจ่มใส, เหมือนอยา่งอาทิตย์

เปล่งรัศมีกระจ่างแจง้หมดส้ิน. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓๙) 
จ ารัส, จรัส  ข.ผ. จา้, สวา่ง, รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๒) 
จ ารัล, จรัส  ข.ผ. จา้, สวา่ง, รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 

 
 จรัส 

จรัด     นั้นคือรุ่งเรือง ตามบาฬี (คสัเวล, หนา้ ๒๓๘) 
จะรัศ คือแสงสวา่ง, ฤๅรุ่งเรืองนั้น, เหมือนอยา่งพระอาทิตย์

จ  ารัศดวงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๐) 
จ ารัส, จรัส  ข.ผ. จา้, สวา่ง, รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๒) 
จรัส, จสั  ข.ผ. ดูท่ีจ  ารัส. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙๕) 
จ ารัล, จรัส  ข.ผ. จา้, สวา่ง, รุ่งเรือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 
 

 ด ารัส 
ต าหรัด   นั้นคือตรัส  เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 
ด าหรัต   To command, to order. (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๗) 
ต าหรัส   To order, to bring an ediet. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๘) 
ด าหรัส คือค าวา่ตรัส, เปนค าหลวง, ค  าสูง, ค  าเพราะ. (อกัขราฯ, 

หนา้ ๒๐๘) 
ต ารัส คือความท่ีตรัสนั้น, เหมือนยา่งค าวา่มีพระบรมราช-

โองการตรัสเหนือเกลา้. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 
 



๓๖๔ 

 

ด าหรัส, ตรัส  ข.ผ. พูด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ด าหรัส, ตรัส  ข.ผ. พูด. (ใชใ้นราชาศพัท)์ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 

 
ตรวจ 

  ตรวจ   To verify, to examine. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๘) 
ตรวด กรวด, คือการท่ีนบัสอบสวนดูใหถู้กตอ้งครบตาม

จ านวนนั้น, เช่น นายกรวดคุก. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๖) 
ตรวจ   ข. นบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๕) 
ตรวจ   ข. นบั. ป. พิจารณา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๔) 

 
 ตรอม 

ตรอม นั้นความเหมือนกบั กรอม เหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๔๓๐)  
(กรอมใจ  นั้นคือทุกขใ์นใจ  เศร้าในใจ-หนา้๑๗๖) 

ตรอม To be sick at heart. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๗) 
ตรอม   ทุกข,์ เจบ็ใจ, เสียใจ, คือความทุกข,์ ความโทมมะนศั,  

ความเจบ็ใจ, เสียใจนั้น, เช่น หญิงท่ีผวัวา้งไว.้ (อกัขราฯ, 
หนา้ ๒๖๖) 

ตรอม ข. เลา้, รบมรทม, เลา้, รบมรทม (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๓) 
ตรอม   ข. เส้า, รบม, รทม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๒) 

 
 ตระบดั 

ตระบดั   Moment. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๔) 
ตระบดั   ข. ประเด๋ียว, บดัใจ, ทนัใดนั้น. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตระบดั   ข. ประเด๋ียว, บดัใจ, ทนัใดนั้น. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 

  
 ตระหนกั 

ตระหนกั นั้นคือพอไดย้นิเสียงเรียก  วา่พอตระหนกัเหมือนค าพูด
วา่ไปเคาะประตู พอตระหนกัไดย้นิเขาก็ทกัออกมา 
(คสัเวล, หนา้ ๘๓๘) 



๓๖๕ 

 

ตระหนกั  Manifestly, clearly. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๕) 
ตระหนกั ประจกั, ทกัแท,้ เปนช่ือความท่ีไดรั้บความชดั,  

ไดย้นิประจกัแก่หูนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๔) 
ตระหนกั  ข. แน่นอน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตระหนกั  ข. แน่นอน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 

 
 ตรัส 

ตรัษ   นั้นคือพูด เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๔๒๙) 
ตรัส   To speak. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๕) 
ตรัส คือค าท่ีพูด ค ากล่าวของท่านผูมี้บุญนั้น, เช่นค าวา่  

ตรัสประภาศ. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖๕) 
ตรัส   ข. พูด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๖) 
ด าหรัส  ตรัส  ข.ผ. พูด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ตรัส ข. พูด. ป. รู้. (ตรัส ประภาส, ตรัสรู้, ตรัสเทศนา.  

พระศรีอารยจ์ะมาตรัสขา้งหนา้.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 
๑๔๕) 

ด าหรัส, ตรัส  ข.ผ. พูด. (ใชใ้นราชาศพัท)์. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
 
 เตร่ 

เตร่ นั้นคือเท่ียวไป เหมือนค าพูดวา่อยูรั่กษาเรือน อยา่เท่ียว
เตร่ไปไหน (คสัเวล, หนา้ ๔๒๘) 

เตร่   ข. เท่ียว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๘) 
เตร่   ข. เท่ียว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๙) 

 
บวง 

บวง Offering of wine, of eatables, etc. for the goblins or 
angels. (สัพะฯ, หนา้ ๖๔) 

บวง คือบนบาน, คนเจบ็ไขอ้นัใดอนัหน่ึง, ส าคญัวา่เปน
เพราะผปีีศาจกระท า, บนบานวา่ขอใหข้า้หายโรคเถิด. 
ขา้จะใหข้องส่ิงนั้นๆ. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๖๒) 



๓๖๖ 

 

บวง   ข. บน, บนบาน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๓) 
บวง   ข. บน, บนบาน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๑) 

 
 บนัทูล 

บรรทูล   Viceroy’s tribunal; viceroy’s order. (สัพะฯ, หนา้ ๔๗) 
บนัทูล คือค าสูงของกระษตัริย ์เปนมหาอุปราช, กรมพระราชวงั

บวรสถานมงคลนั้น, เขาเรียกวา่พระบนัทูลบา้ง.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๖๘) 

บนัทูล   ข. สั่ง, รับสั่ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๖) 
บนัทูล ข. สั่ง, รับสั่ง. (คืออยา่งเดียวกบับณัฑูร.). (ร.ศ. ๑๒๐, 

หนา้ ๑๙๓) 
 
 บ าโบ 

บ าโบ   To caress with the hand, to rib over. (สัพะฯ, หนา้ ๔๐) 
บ าโบน   Vide บ าโบ (สัพะฯ, หนา้ ๔๐) 
บ าโบ  บ าโบล  ข. ลูบไล.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
(ค าโบล)  บโบล ์  ข. ลูบไล.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๗๙) 
บ าโบ, บ าโบล, บ าโบย ข. ลูบไล.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๘๙) 
(ต าโบล), บโบล์  ข. ลูบไล.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๕) 
 

เบิก 
เบิก นั้นคือกระท าให้กวา้งออกเหมือนกบัคนกระท าซ่ึงเรือ 

เปนต้น ให้กว้างออกด้วยส่ิงมีไฟเปนต้น ก็ เรียกว่า                 
เบิกเรือ อน่ึงเหมือนกระท าซ่ึงตาท่ีหลับให้ลืมข้ึนก็
เรียกว่าเบิกข้ึน  อน่ึงเหมือนดอกไมโ้ตใหญ่ออกไปนั้น            
ก็เรียกวา่ดอกไมเ้บิกบาญ (คสัเวล, หนา้ ๔๖๐) 

เบิก To open, to blossom, to dilate. – To enlarge. (สัพะฯ, 
หนา้ ๖๓) 

 
 



๓๖๗ 

 

เบิก เปิด, เผย, คือเปิดข้ึน, คนท าของอนัใดท่ีแคบอยู,่  
ใหก้วา้งวาเปิดออก เหมือนคนเบิกเรือมาด.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๘) 

เบิก   ข. เปิด, เผย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗๑) 
เบิก   ข. เปิด, เผย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๘) 

  
 ประจญ 

ประจน นั้นคือตามกระท าอนัตรายนั้น เรียกวา่ประจน 
เหมือนกบัมารเท่ียวประจนสัตวทั้งปวงนั้น (คสัเวล, 
หนา้ ๕๔๓) 

ปะจน นั้นคือความเหมือนผะจนเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 
๔๙๕) 

ประจน To attack, to commence the fight, to resist, to torment, 
to tempt, to fight. (สัพะฯ, หนา้ ๖๑๕) 

ปจน To attack the enemies, to make an irruption, to assail. 
(สัพะฯ, หนา้ ๕๐๙) 

ปะจญ คือความต่อสู้ธรมาน, เช่น พระยะโฮวาท าแก่พวก 
ยศิราเอลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๘๔) 

ประจญ   คือต่อสู้ธรมานเหมือนพระยะโฮวากระท าแก่พวก 
ยศิราเอลนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๐๙) 

ประจน, ประจญ, ผจญ ข. รบ, รวบกวน, ต่อสู้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๙๓-๒๙๔) 
ประจน, ประจญ, ผจญ ข. รบ, รวบกวน, ต่อสู้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑๕) 
 

 ประทม 
ประทม   นั้นความวา่นอนเปนค ากระษตัร์ (คสัเวล, หนา้ ๘๗๑) 
ปะทม คือนอน, พูดถึงเจา้นอนวา่ปะทม เปนค าสูง เพราะคน

นอกจากเจา้วา่ปะทมไม่ได,้ เพราะไม่ควร. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๓๘๖) 

ประทม   คือนอน, เจา้นอนเขาวา่ เจา้ประทม, พูดเปนค าสูง เปน 
ค าเพราะนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๑๒) 



๓๖๘ 

 

บรรทม  ประทม  ข.ผ. นอน, นอนหลบั (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๘) 
บรรทม, ประทม ข.ผ. นอน, นอนหลบั. (ใชร้าชาศบัท)์ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ 

๑๙๕) 
 

ปราง 
ปราง   นั้นคือแกม้ เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๕๕๑) 
ปรางค ์   นั้นคือวา่แกม้ เปนค ากระษตัร์ (คสัเวล, หนา้ ๘๗๒) 
ปราง   Cheeks. (สัพะฯ, หนา้ ๖๒๑) 
ปราง   ข. แกม้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๐๔)    
ปราง   ข. แกม้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒๓) 

 
เพง็ 

เพง็   Full. (สัพะฯ, หนา้ ๕๕๐) 
เพง็, เพญ็  ข. เตม็. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๔๕) 
เพง็, เพญ็  ข. เตม็. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕๖) 
 

 มะมุง 
มะมุง   Cock – roach. (สัพะฯ, หนา้ ๔๒๕) 
มะมุง   ข. แมงสาบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗๔) 
มะมุง   ข. แมงสาบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๑) 

 
 มาท 

มาท   Although, but if. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๑) 
มาท   ข. ถา้, ถึง, แมน้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๙๕) 
มาท   ข. ถา้, ถึง, แมน้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๙๙) 

 
 โม 

โม นั้นคือเปนช่ือเรียกแห่งสุนกัข ์ เรียกวา่โมๆ (คสัเวล, 
หนา้ ๕๘๗) 

 



๓๖๙ 

 

โม   A word for calling a dog. (สัพะฯ, หนา้ ๔๔๐) 
โม มา, เปนค าเฃมนวา่ มา, เหมือนคนไทยเรียกสุนกัข ์

ใหม้นัมาวา่ โมๆ นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐๔) 
โม   ข. มา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๘๓)  
โม   ข. มา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๘) 
 

 ยล 
ยน   นั้นความวา่แลดู (คสัเวล, หนา้ ๖๒๓) 
ยล   To see, to look. (สัพะฯ, หนา้ ๑๙๙) 
ยล   ข. ดู, เห็น, แล, มอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๐๕) 
ยล   ข. ดู, เห็น, แล, มอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๐๗) 

 
 ส าเร็จ 

ส าเร็จ     นั้นคือแลว้  คือเสร็จ (คสัเวล, หนา้ ๒๘๖) 
ส าเร็ทธ์ิ คือแลว้เสร็จ, เหมือนการกิจอนัใดท่ีคนท ามี 

ตีพิมพใ์นหนงัสือเปนตน้แลว้เสร็จนั้น. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๖๙๖) 

ส าเร็จ  เสร็จ  ข. แลว้, หมด, ทุกหยา่ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๘) 
ส าเร็จ, เสร็จ  ข.ผ. แลว้หมดทุกอยา่ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๖) 
 

 เสร็จ 
เสรจ ์   นั้นคือแลว้  เหมือนค าพูดวา่เสรจก์ารแลว้ (คสัเวล,  

หนา้ ๓๑๓) 
ส าเร็จ  เสร็จ  ข.แลว้, หมด, ทุกหยา่ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๘) 
ส าเร็จ, เสร็จ  ข.ผ. แลว้หมดทุกอยา่ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๖) 

 
 
 
 
 



๓๗๐ 

 

เสียม 
เสียม   นั้นคือเปนช่ือแห่งเหลกท่ีเขาท าส าหรับขดุดิน 

อยา่งหน่ึง๑๖  อน่ึงเปนช่ือแห่งคนไทเรียกวา่เสียม  
(คสัเวล, หนา้ ๓๒๘) 

เสียม คือจอบเล็กๆ ประมาณกวา้งสักสามน้ิว, ยาวสักส่ีน้ิว 
มีดั้มส าหรับขดุดิน๑๗, อน่ึงเปนคนไทย พวกภาษาอ่ืน
เรียกวา่เสียมบา้ง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔๐) 

เสียม   ข. ไทย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๖) 
เสียม   ข. ไทย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๐) 

 
 องอาจ 

องอาจ ์   นั้นความเหมือนกลา้หารเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้  
๙๖๕) 

องอาจ   Rash, impudent, audacious. (สัพะฯ, หนา้ ๓๑) 
องอาจ   Audacious, powerful, rash. (สัพะฯ, หนา้ ๕๐๔) 
องอาจ กลา้หาญ, คืออาการท่ีอาจหาญไม่เกรงขามผูใ้ด,  

เหมือนคนผูมี้อีศริยศศกัด์ิเขา้สู่ท่ีประชุม 
ไม่คร่ันคร้ามผูใ้ดนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๐๐) 

องอาจ   ข. กลา้หาร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๒) 
องคอ์าจ   ข. กลา้หาร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๕) 

 
 อวย 

อวย   To give, to wish. (สัพะฯ, หนา้ ๘๔๑) 
อวย ข.ให,้ ใหส้ าเร็จผล, (อวยไชย, ใหค้วามชนะ,  
 
 

                                           
๑๖ ค าว่า “เสียม” ในความหมายว่าเป็นอุปกรณ์ส าหรับขดุดินน้ี แทจ้ริงแลว้เป็นความหมายของค าว่า “เสียม” ท่ีเป็น  

ค าไทย แต่ปรากฏอยู่ร่วมกบัค าว่า “เสียม” ท่ีเป็นค าเขมรและหมายถึงคนไทย เน่ืองจากความเขา้ใจผิดของผูจ้ดัท าพจนานุกรม
ชาวต่างชาติ  จึงไม่น ามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมายของค าวา่ “เสียม” ในท่ีน้ี 

๑๗ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๓๗๑ 

 

อวยพร, ใหค้วามประเสริฐ.) (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗๘) 
อวย ข. ให้ ให้ส าเร็จผล, (อวยไชย, ให้ความชนะ, อวยพร,   

ใหค้วามประเสริฐ.) (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓๙) 
 

ข. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมสมัยที ่๑ และสมัยที ่๓  พบทั้งหมด ๓๖ ค า ไดแ้ก่ 
 กรม 

กรม   Burned-like, dry, broken. (สัพะฯ, หนา้ ๓๖๑) 
กรม การหฤาพนกังาน อน่ึงฝีหฤๅบาดแผลกลดัหนองเขา้,  

วา่ กรมหนองอยู.่ (อกัขราฯ, หนา้ ๕๗) 
กรม  กรอม คือความช ้าใจ, เสร้าใจ, เหมือนคนไดเ้ปนผวัเมียกนั

ใหม่ๆ, แลเขาพรากเสียจากกนันั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๘) 
กรม ๑   [กฺรม] ก. ระทม  เช่น กรมใจ, กลดั เช่น กรมหนอง.  

(ข. กฺรุ  (กรม) ล าบาก เช่น กฺรุ  จิต หมายถึง ล าบากใจ).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๓) 

กรม ๑  [กฺรม] ก. ระทม,เจบ็ใจอยูภ่ายในเร่ือยไป, เช่น กรมใจ.
กลดั เช่น กลดัหนอง (ข.กฺรุ  หรือ กรม วา่ ล าบาก เช่น กฺรุ  
จิต = ล าบากใจ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙) 

กรม ๑  [กฺรม] ก. ระทม, เจบ็ใจอยูภ่ายในเร่ือยไป, เช่น กรมใจ. 
กลดั เช่น กลดัหนอง (ข.กฺรุ  หรือ กรม วา่ ล าบาก เช่น กฺรุ  
จิต = ล าบากใจ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒) 

กรม ๑  [กฺรม] ก. ระทม, เจบ็อยูภ่ายในเร่ือยไป, เช่น กรมใจ; 
กลดั เช่น กรมหนอง. (ข. กฺรุ  (กรม) วา่ ล าบาก เช่น กฺรุ 
จิต = ล าบากใจ), ตรม ก็วา่. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑) 

 
 กรรไตร   

กไตร   Scissors. (สัพะฯ, หนา้ ๒๕๓) 
กะไตร ของท าดว้ยเหล็กมีขาสองอนัส าหรับหนีบหมาก, แลตดั

ผา้เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๙) 
กรรไตร [กนัไตฺร] น. เคร่ืองมือส าหรับตดัโดยใชห้นีบ มีสองขา 

ลกัษณนามวา่ เล่ม เขียนเป็น กรรไกร ตะไกร ก็มี  



๓๗๒ 

 

(ข.กนฺไตร ; ส. กนฺตริ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗) 
กรรไตร [กนัไตฺร] น. เคร่ืองมือส าหรับตดัโดยใชห้นีบ มี ๒ ขา 

ลกัษณนามวา่ เล่ม เขียนเป็น กรรไกร หรือ ตะไกร ก็มี 
(ข.กนฺไตร ; ส. กนฺตริ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒) 

กรรไตร  [กนัไตฺร] น. ตะไกร (ข. กนฺไตรฺ ; กรฺตริ). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๕) 

กรรไตร   [กนัไตฺร] น. ตะไกร. (ข. กนฺไตฺร ; ส. กรฺตริ).  
(ดู ตะไกร๑) (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๕) 

 
กรวด   

  กรวด    นนัคื้อเปนช่ือแห่งดอกไมจุ้ดอยา่งหน่ึง อน่ึงคือเปน 
ลูกหินเล็กๆ ก็เรียกวา่กรวด อน่ึงคือเปนความวา่สูง
เหมือนค าพูดวา่มนัสูงกรวดนกั๑๘ (คสัเวล, หนา้ ๑๗๐) 

กรวด ๑   [กฺรวด] น. กอ้นหินเล็กๆ เข่ืองกวา่เมด็ทราย. (ข.คฺรัวสฺ).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๑) 

กรวด ๑    [กฺรวด] น. กอ้นหินเล็กๆ เข่ืองกวา่เมด็ทราย. (ข. คฺรัวสฺ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๔)  

กรวด ๑    [กฺรวด] น. กอ้นหินเล็กๆ เข่ืองกวา่เมด็ทราย. (ข. คฺรัวสฺ). 
   (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๘) 
กรวด ๑    [กฺรวด] น. กอ้นหินเล็กๆ เข่ืองกวา่เมด็ทราย. (ข. ครัวส).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๘) 
 

กระ 
กระ   นั้นคือเปนช่ือของอยา่งหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๑๖๒) 
กระ   Marbled shell of a sea-turtle. (สัพะฯ, หนา้ ๓๔๙) 

                                           
๑๘ ค าว่า “กรวด” ในความหมายว่า ดอกไมจุ้ดอย่างหน่ึง และความหมายว่า สูง นั้น ปรากฏเป็นค าตั้งอีกค าหน่ึงใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คือค าว่า “กรวด ๒” ซ่ึงไม่ใช่ค าเดียวกับค าว่า “กรวด” ท่ีหมายถึงลูกหินเล็ก จึงจะไม่                

น าความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย 



๓๗๓ 

 

กระ สัตวหยา่งหน่ึงตวัเหมือนเต่า เขาเอากระดองท าเคร่ืองใช้
สอยต่างๆ, ศีเหล่ือมลายด าเหลืองต่างๆ. (อกัขราฯ, หนา้ 
๔๕) 

กระ ๑ น. เต่าทะเลชนิดหน่ึง (Chelonia imbricata) มีอยู่ตาม
ทะเลแถบร้อน เม่ือถึงฤดูวางไข่ก็ ข้ึนมาถ่ายฟองตาม   
หาดทรายชายทะเล หลงัเป็นเกล็ด แผ่นโตๆ พื้นเหลือง 
มีกระเป็น สีน ้ าตาลแก่  เน้ื อ เกล็ดใส เห มือน เขาว ัว                      
ใชป้ระดิษฐ์ท าส่ิงของ เช่น หวี เรียกวา่ เคร่ืองกระ ว. จุด
พร่าๆ เป็นสีต่างๆ เรียกว่า ตกกระ (ข.กฺราสฺ : ตวักระ). 
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๓ – ๒๔) 

กระ ๑ [กฺระ] น. เต่าทะเลชนิดหน่ึง (Eretmochelys imbricata) 
ในวงศ์  Cheloniidae มี อยู่ต ามทะเลแถบ ร้อน  หลัง                
เป็นเกล็ดแผ่นโตๆ ดูเหมือนซ้อนกันอย่างกระเบ้ือง                 
มุงหลังคาพื้นเหลือง มีกระเป็นสีน ้ าตาลแก่ เน้ือเกล็ด              
ใสเหมือนเขาววั ใช้ท  าส่ิงของ เช่นหวี เรียกว่า เคร่ือง-
กระ. (ข. กร์าสฺ = ตวักระ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕) 

กระ [กฺ ระ ] น . ช่ื อ เต่ าทะ เลช นิด  Eretmochelys imbricate                
ในวงศ์ Cheloniidae หลังเป็นเกล็ดแผ่นโตๆดูเหมือน
ซ้อนเห ล่ียมกันอย่างกระเบ้ืองมุงหลังคาสีน ้ าตาล                  
ลายเหลือง ปากงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว ขาแบบเป็นพาย                         
มีไข่กลม เปลือกน่ิมเหนียว ไข่ตามหาดทรายคร้ังละ 
๑๕๐-๒๕๐ ฟอง (ข. กราส). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๐) 

กระ ๑   [กฺระ] น. ช่ือเต่าทะเลขนาดใหญ่ชนิด Eretmochelys 
imbricate RÜppell ในวงศ ์Cheloniidae ปากยาวงุม้คลา้ย
ปากเหยี่ยว หลงัเป็นเกล็ดแผน่โตๆซ้อนเหล่ือมกนัอยา่ง
กระเบ้ืองมุงหลงัคา สีน ้ าตาลลายเหลือง ขาแบนเป็นพาย 
มีไข่กลมเปลือกน่ิมเหนียว เรียก ไข่จะละเม็ด ไข่ตาม
หาดทรายคร้ังละ ๑๕๐-๒๕๐ ฟอง. (ข. กฺราส่). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๒๐) 

 



๓๗๔ 

 

กระท่อม 
  กะท่อม   นั้นคือเปนช่ือแห่งตน้ไมอ้ยา่งหน่ึงเรียกวา่ตน้กะท่อม๑๙  

อีกประการหน่ึงท่ีอยูอ่นับุทคลกะท าเล็กๆ กระท าดว้ย 
ไมไ้ผแ่ลไมแ้ก่น กระท าไม่สู้ดีแต่พออาไศรเรียกวา่ 
กะท่อมคลอยู ่เหมือนค าพูดวา่เขาอยูใ่นกะท่อมนั้น  
(คสัเวล, หนา้ ๕๖) 

กะท่อม เรือนเล็กๆส าหรับคนยากคนจนอยู่นั้น, เรียก กะท่อม, 
อน่ึง ตน้ไมอ้ยา่งหน่ึงใบเหมือนกะทุ่ม ใบมนักินแกเ้ง่ียน
ฝ่ินได้๒๐ (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑) 

กระท่อม ตน้ไมอ้ย่างหน่ึงใบคลา้ยกระทุ่ม, กินเมาคล้ายฝ่ิน. อน่ึง 
เรือนเต้ียๆเล็กๆส าหรับคนจนอาไศรย. (อกัขราฯ, หน้า 
๔๙) 

กระท่อม น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด ้(เทียบ ขฺทม, ขฺทอม) ; ไมต้น้
ขนาดย่อม ใบเม่ือเค้ียวกินจะรู้สึกเมาคล้ายสูบฝ่ิน,                   
มีหลายชนิด เช่น กระท่อมหมู ซ่ึงบางทีเรียกเพี้ ยนไป                
ว่า กระทุ่มหมู หรือ กทุ่มข้ีหมู). (Mitragyna specios) 
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๘) 

กระท่อม ๑ น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด.้ (ข. ขฺทม, ข.ทอม). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๓๓) 

กระท่อม ๑ น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด.้ (ข. ขฺทม). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
หนา้ ๔๑) 

กระท่อม ๑  น. เรือนเล็กๆ ท าพออยูไ่ด,้ กระตอ๊บ ก็เรียก. (เทียบ  
ข. ขฺทม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๑) 

 
 
 

                                           
๑๙ ค าว่า “กระท่อม” ในความหมายว่าเป็นตน้ไมช้นิดหน่ึงนั้น ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าว่า “กระท่อม” ในความหมายว่า             

ท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงมาจากค าวา่ ខ្ទម ในภาษาเขมร จึงไม่น ามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมายของค าวา่ “กระท่อม” ในท่ีน้ี 

๒๐ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๓๗๕ 

 

 กระบอง 
กะบอง   นั้นคือไมอ้นับุทคลกระท าให้กลมแลเหล่ียมสั้นยาว 

ส าหรับไวไ้ดทุ้บตีกนั เรียกวา่ไมก้ะบอง เหมือนเปน
ค าพูดวา่ เขาตีเราดว้ยไมก้ะบอง (คสัเวล, หนา้ ๖๓) 

กระบอง  Stick. (สัพะฯ, หนา้ ๕๙) 
กบอง   Cudgel to strike with. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 
กระบอง  Stick. (สัพะฯ, หนา้ ๓๕๐) 
กะบอง ของคนท าดว้ยไม ้เปนเหล่ียมบา้ง, กลมบา้ง, สั้นบา้ง, 

ยาวบา้ง, ส าหรับทุบตีกนั. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๒) 
กระบอง  ของท าดว้ยไม ้เปนเหล่ียมบา้งกลมบา้ง, ยาวบา้งสั้นบา้ง 

ส าหรับตีคนแลสัตว. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐) 
กระบอง น. ตะบอง. (ไตรภูมิ) (ข.ฎ บง : ปักษใ์ต ้บอง). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๕๔) 
กระบอง น. ไมส้ั้นส าหรับใชตี้ มีรูปกลมบา้ง เหล่ียมบา้ง คลา้ย

พลองแต่สั้นกวา่ (ฏ บง ;ปักใต ้บอง). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๓๖) 

กระบอง น. ไมส้ั้นส าหรับใชตี้ มีรูปกลมบา้งเหล่ียมบา้ง คลา้ย
พลองแต่สั้นกวา่, ใชว้า่ตระบอง ก็มี (ฏฺบง ;ปักใต ้บอง). 

 (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖) 
กระบอง น. ไมใ้ชเ้ป็นอาวธุส าหรับใชตี้ มีรูปกลมบา้ง เหล่ียมบา้ง, 

ใชว้า่ ตระบอง ก็มี. (ข. ฎ บง; ปักษใ์ต ้บอง). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๖) 

 
ก าแพง 

ก าแพง นั้นคือส่ิงท่ก่อดว้ยสีลาแลอิฐ ท าส าหรับกนัอนัตะราย
ต่างๆนั้นเรียกวา่ก าแพง (คสัเวล, หนา้ ๗๗๔) 

ก าแพง   Wall, walls. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๔) 
ก าแพง   คือท่ีลอ้มก่อดว้ยอิฐ เปนตน้. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๓) 
ก าแพง   น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  

เป็นตน้. (ข. ก แพง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๙๕) 



๓๗๖ 

 

ก าแพง     น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  
เป็นตน้. (ข. ก าแพง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓) 

ก าแพง   น. เคร่ืองกั้น เคร่ืองลอ้ม ท่ีก่อดว้ยอิฐ ดิน หรือหิน  
เป็นตน้. (ข. ก แพง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๔) 

 
 ขนบ 

ขนบ   นั้นคือส่ิงท่ีพบัอยูเ่ดีมเหมือนผา้ลายผา้ขาวท่ีเขาพบั 
ฃายนั้น รอยพบัเดีมนั้นเรียกวา่ขนบ เหมือน าพูดวา่ 
พบัใหถู้กขนบเก่าฃองมนั (คสัเวล, หนา้ ๖๐) 

ขนบ   Hundred balls of cloth. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
ขนบ   Manner, usage, custom. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๘) 
ขนบ ส่ิงท่ีเปนเหมือนอยา่งผา้, ท่ีคนพบัฤๅจีบไวเ้ปนกลีบๆ, 

เปนชั้นๆ, เรียงกนัอยู.่ (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔) 
ขนบ [ขะหฺนบ] น. แบบอยา่ง, แผน, ระเบียบ; กลีบ, รอยท่ีพบั 

(ของสมุด หรือผา้จีบ หรือจีวร เป็นตน้); ชั้น เช่น ขนบ
หิน. (ข. ขฺนบ่ วา่ ส่ิงท่ีอยูใ่นห่อ, ท่ีหมก). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๖) 

ขนบ [ขะหฺนบ] น. แบบอยา่ง, แผน, ระเบียบ, กลีบ, รอยท่ีพบั 
(ของสมุดข่อย หรือผา้จีบ หรือ จีวร เป็นตน้) ; ขนบหิน   
(ข. ขฺนบ่ วา่ ส่ิงท่ีอยูใ่นห่อ,ท่ีหมก). (ราชฯ ๒๕๔๒, 

 หนา้ ๑๖๑) 
ขนบ [ขะหฺนบ] น. แบบอยา่ง, แผน, ระเบียบ; กลีบ, รอยท่ีพบั 

(ของสมุดข่อย หรือผา้จีบ หรือจีวร เป็นตน้) ; ชั้น เช่น 
ขนบหิน. (ข. ขฺนบ่ วา่ ส่ิงท่ีอยูใ่นห่อ, ท่ีหมก). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๕) 

 
 จอง 

จอง นั้นคือปักไมห้มายกรุยไวเ้รียกว่าจองไว ้เหมือนกบัคน
จะท าร้ังหักพงท่ีประเทษใดประเทษหน่ึง จะท าท่ีบ้าน
เรือกสวนไรนาก็ดี ก็ย่อมปักไม้หมายกรุยไวเ้รียกว่า              



๓๗๗ 

 

จองไว ้เหมือนค าพูดว่า ท่ีน่ีเราปักไม้หมายกรุยไวแ้ล้ว 
(คสัเวล, หนา้ ๒๔๘) 

จอง To mark. – To stick a post in the ground for a mark. 
(สัพะฯ, หนา้ ๙๗) 

จอง ผกู, คือการท่ีหมายไว,้ จ  าไว,้ ก าหนฎไว,้ เหมือนอยา่ง
คนไปจบัจองท่ีไร้, ท่ีนา, อนัวา่งเปล่าไม่มีเจา้ของ.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๔) 

จอง ก. ผกูไว ้; มัน่หมายไว,้ ขอก าหนด, เช่น จองกฐิน จองท่ี.  
 (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๕) 

 
 จงักูด 

ตะกูด   Helm of a boat or of a ship. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๔) 
จงักูด เปนช่ือเคร่ืองท่ีส ารับถือทา้ยเรือ, เหมือนหางเสือนั้น, 

ท าดวย้ไมเ้ปนใบใหญ่มีด ้ายาวคลา้ยๆภาย. (อกัขราฯ, 
หนา้ ๑๔๓) 

ตะกูด   เปนช่ือส่ิงของส าหรับถือทา้ยเรือใหยข้ึ่นเหนือนั้น 
จงักูด น. หางเสือเรือ จะกูด, ตะกูด ก็เรียก (ข. จงฺกูด).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๘๑) 
จงักูด น. หางเสือเรือ จะกูด, ตะกูด ก็เรียก (ข. จงฺกูต).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๒) 
จงักูด น. เคร่ืองถือทา้ยเรือ คลา้ยหางเสือ ท าดว้ยไมเ้ป็น             

แผน่ใหญ่ รูปร่างคลา้ยพาย มีดา้มยาว, จะกูด หรือ  
ตะกูด ก็เรียก. (ข. จงฺกูต). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

จงักูด น. เคร่ืองถือทา้ยเรือ คลา้ยหางเสือ ท าดว้ยไม ้เป็น               
แผน่ใหญ่ รูปร่างคลา้ยพาย มีดา้มยาว, จะกูด หรือ  
ตะกูด ก็เรียก. (ข. จงฺกูต). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

 
 
 
 



๓๗๘ 

 

 จงัไร 
จงัไร   นั้นคือส่ิงท่ีโลกยท์ั้งปวงเรียกวา่เปนของไม่ดีนั้น 

เรียกวา่จงัไร เหมือนค าพูดวา่คนนั้นมนัจงัไรนกั  
(คสัเวล, หนา้ ๒๔๔) 

จงัไร Execrable ; bad omen, unhappy accident. (สัพะฯ,  
หนา้ ๘๒) 

จนัไร   Vide จงัไร (สัพะฯ, หนา้ ๘๓) 
จงัไร   อปัมงคล, เปนช่ือความอปัรี, ความไม่ดี,  

ความไม่เปนมงคล, ไม่จ  าเริญ, เหมือนคนท่ีตอ้งไภย 
ไดทุ้กขน์ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๓) 

   จงัไร   ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จญัไร ก็วา่.  
      (ข. จงฺไร). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๘) 

จงัไร     ว. เลวทราม, เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล, จญัไร ก็วา่.  
(ข. จงฺไร). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๐) 

 
เจียน 

เจียด นั้นคือหนีบคือตดั เหมือนกบัคนหนีบแลตดัซ่ึงกระดาษ
แลผ้านั้ นก็เรียกว่าเจียน อน่ึงความก็เหมือนกับเกือบ 
เหมือนค าพูดวา่ขา้เจียนจะตายแลเกือบจะตาย๒๑ (คสัเวล, 
หนา้ ๒๖๑) 

เจียน   Tu cut up. – To peel areca with a knife. – To square  
wood. (สัพะฯ, หนา้ ๙๑) 

เจียน   To put round. – To put a piece of cloth round one’s  
head. (สัพะฯ, หนา้ ๙๑) 
 
 
 

                                           
๒๑ ค าวา่ “เจียน” ในความหมายวา่ เกือบ ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “เจียน” ในความหมายวา่ ตดั ขริบ จึงจะไม่น า

ความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายวา่ เกือบ นั้น คือค าวา่ ល ទ្ ើ  



๓๗๙ 

 

เจียน   จวน, คือความท่ีแทบ, ฤๅเกือบนั้น เหมือนเขาพูดกนัวา่,  
เราเจบ็เจียนตาย, อน่ึงคือเอามีดตดัผา้ไปตามเส้นท่ีขีดลง
ไวน้ั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔๙) 

  เจียน ๑   ก. ตดั ขริบ หรือเฉือนใหไ้ปตามแนวหรือใหไ้ดรู้ปตามท่ี 
 ต้องการ เช่น เจียนพลู เจียนใบตอง. (ข. เจียร ว่า ตัด, 

เล็ม). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๒๖) 
เจียน ๑   ก. ตดั ขริบ หรือเฉือนใหไ้ปตามแนวหรือใหไ้ดรู้ปตามท่ี 

ต้องการ เช่น เจียนพลู เจียนใบตอง. (ข. เจียร ว่า ตัด, 
เล็ม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๓๘) 

 
 ฉลกั 

ฉลกั   นั้นความเหมือนกบัสลกัเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ ๘๑๓) 
ฉลกั   Vide สลกั (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๓) 
ฉลกั   เปนช่ือการช่างสลกันั้น, เหมือนอยา่งช่างสลกัเปน 

กระหนกลวดลายต่างๆนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 
  ฉลกั   [ฉะหฺลกั] ก. สลกั, แกะใหเ้ป็นลวดลาย. (ข. ฉฺลาก่  
     วา่ สลกั). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๓) 

ฉลกั   [ฉะหฺลกั] ก. สลกั, แกะใหเ้ป็นลวดลาย. (ข. ฉฺลาก่  
วา่ สลกั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๕) 

 
 ดล 

ดน   Till. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๐) 
ดล ๒   ก. ถึง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๖๐) 
ดล ๒   [ดน] ก. ถึง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๙๖) 

   ดล ๒   [ดน] ก. ถึง. (ข. ฎล่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๙๕) 
  ดล ๒   [ดน] ก. ถึง เช่น เท่าถึงอรหนตดล นฤพาน โสดเทอญ  
     (ม. ค  าหลวง ทศพร). (ข. ฎล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
     ๔๒๑) 

 
 



๓๘๐ 

 

ด า 
ด า นั้นคือเปนศีอย่างหน่ึงเหมือนกบัศีหมึกนั้น๒๒ อน่ึงคือ

กระท าซ่ึงศีศะกับทั้ งท้ายให้จมลงในน ้ ามิให้เหนนั้ น                
ก็ เรียกว่าด านั้ น  อน่ึงคือถอนซ่ึงกล้าไปเท่ียวปักไป                   
ในนานั้น ก็เรียกวา่ด านา (คสัเวล, หนา้ ๓๓๗) 

ด า ๒ ก. ปลูกขา้วกลา้. น. ช่ือท่ีนาชนิดหน่ึง ซ่ึงใชถ้อนตน้กลา้
มาปลูก เรียกว่า นาด า คู่กบั นาหว่าน ซ่ึงใช้หว่านเมล็ด
ขา้วลงในนา. ด านา ก. ปลูกตน้ขา้วลงในนา. (ข. ด า ว่า 
ปลูก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้๓๖๘) 

ด า ๒ ก. ปลูกข้าวกล้า, เรียกนาชนิดหน่ึงซ่ึงใช้ถอนต้นกล้า             
มาปลูกวา่ นาด า, คู่กบั นาหวา่น ซ่ึงใชห้วา่นเมล็ดขา้วลง  
ในนา. (ข. ด า วา่ ปลูก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๐๔) 

ด า ๒ ก. ปลูกข้าวกล้า, เรียกนาชนิดหน่ึงซ่ึงใช้ถอนต้นกล้า               
มาปลูกว่า นาด า, คู่กับ นาหว่าน ซ่ึงใช้หว่านเมล็ดขา้ว 
ลงในนา. ด านา ก. ปลูกต้นข้าวลงในนา. (ข. ด า ว่า 
ปลูก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๐๔) 

 
 ดุจ 

ดุจะ   Like, alike, likewise ; the same. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๔) 
ดุจ เปนช่ือเหมือนนั้ น, เหมือนอย่างค าเขาพูดเปรียบว่า, 

ส่ิงของทั้งน้ีดุจเดียวกนั. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑๖) 
ดุจ [ดุด, ดุดจะ] ว. เหมือน, คล้าย, เช่น, เพียงดัง, ราวกะ, 

บางทีในกลอนใช้ว่าดวจ ก็มี. (ข. ฎูจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๔๓๙) 

 
 
 

                                           
๒๒ ค าวา่ “ด า” ในความหมายวา่ สีด า เป็นค าไทย ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “ด า” ในความหมายวา่ ปลูกขา้วกลา้ จึงจะไม่

น าความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายวา่ สีด า นั้น คือค าวา่ លមៅ  



๓๘๑ 

 

 ตระโมจ 
ตระโหมด นั้นความเหมือนกบัขะโหมดเหมือนกนั (คสัเวล, หนา้ 

๘๓๙) 
ตระโมต  Solitary, alone. (สัพะฯ, หนา้ ๘๓๕) 
ตระโมจ ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว. (ข.) (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ 

๓๘๖) 
  ตระโมจ   [ตฺระโหฺมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว. (ข.).  
     (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๒) 
  ตระโมจ   [ตฺระโหฺมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว. (ข. สฺรโมจ). 
     (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๗) 

ตระโมจ   [ตฺระโหมด] ว. วา้เหว,่ เปล่ียวใจ, โดดเด่ียว, เขียนเป็น  
ตรโมจ ก็มี เช่น  ก็จะใหไ้ทเ้ธออยูลิ่งโลจ ตรอมตรโมจ
พระองค ์ในไพรพงพนเวศนั้น (ม. ค  าหลวง สักรบรรพ). 
(ข. สฺรโมจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๕๘) 

 
ต าลึง 

ต าลึง นั้นคือเปนช่ือแห่งผกัอยา่งหน่ึง๒๓ อน่ึงคือเปนเงิน 
ส่ีบาตร เรียกวา่เงีนต าลึงหน่ึง (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 

ต าลึง Weight of four ticals, about twelve franks. (สัพะฯ, 
หนา้ ๗๗๗) 

ต าลึง เปนช่ือผกัอยา่งหน่ึง, เปนเถา ลูกศุกศีแดง ยอดอ่อน 
ตม้กินได.้๒๔ อน่ึงเงินส่ีบาทนั้น. (อกัขราฯ, หนา้  
๒๓๓) 

ต าลึง ๒   น. มาตราเงินตามวธีิประเพณี มีจ านวน ๔ บาท ;  

                                           
๒๓ ค าวา่ “ต าลึง” ในความหมายวา่ ผกัชนิดหน่ึง ไม่ใช่ค าเดียวกบัค าวา่ “ต าลึง” ท่ีหมายถึงมาตราเงิน จึงจะไม่น า

ความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค าเขมรท่ีมีความหมายวา่ ต าลึง ท่ีเป็นผกันั้น คือค าวา่ 

លមៅ  
๒๔ ดูเชิงอรรถก่อนหนา้ 



๓๘๒ 

 

ช่ือมาตราชัง่ตามวธีิประเพณี ส าหรับก าหนดน ้าหนกั
เท่ากบัเงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง, ตมฺลึง). 
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๔๙) 

   ต าลึง ๒   น. มาตราเงินตามวธีิประเพณี ๔ บาท เท่ากบั ๑ ต าลึง,  
เขียนตามวิธีโบราณดังน้ี ๔  หมายความว่า ๔ ต าลึง ;                 
ช่ือมาตราชั่งตามวิธีประเพณี ส าหรับก าหนดน ้ าหนัก
เท่ากบัเงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง,ตมฺลึง). 
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๖๓) 

ต าลึง ๒ น. มาตราเงินตามวิธีประเพณี ๔ บาท เท่ากบั ๑ ต าลึง, 
เขียนตามวิธีโบราณดังน้ี ๔  หมายความว่า ๔ ต าลึง ;                 
ช่ือมาตราชั่งตามวิธีประเพณี ส าหรับก าหนดน ้ าหนัก
เท่ากบัเงินหนกั ๔ บาท หรือ ๖๐ กรัม. (ข. ฎ ฬึง, ตมฺลึง). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๙๘) 

 
ถนน 

ถนน นั้นคือหนทางบกท่ีก่ออิฐก็ดี มิไดก่้ออิฐก็ดี แต่วา่ท าสูง
เปนทางไปนั้นก็เรียกวา่ถนน (คสัเวล, หนา้ ๓๗๖) 

ถนน   Road, path. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๙) 
ถนล หนทาง, สถลมารค วถีิทาง, คือหนทางเดินท่ีเขาปูอิฐ  

ปูหิน เช่น ถนลหลวง. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๗๐) 
ถนน [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณะนามวา่ สาย, 

สนน ก็วา่ โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง  
๔/๑). (ข. ถนล่). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๓๐) 

ถนน [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณะนามวา่ สาย, 
สนน ก็วา่,โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง  
๔/๑). (ข. ถนล่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๖๑) 

ถนน [ถะหฺนน] น. หนทางท่ีท าข้ึน, ลกัษณนามวา่ สาย,  
สนน ก็วา่,โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง) ; 
(กฎ) ทางเดินรถ ทางเทา้ ขอบทาง ไหล่ทาง ทางขา้ม 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการจราจรทางบก ตรอก ซอย 



๓๘๓ 

 

สะพาน หรือ ถนนส่วนบุคคล ซ่ึงเจา้ของยนิยอมให้
ประชาชนใชเ้ป็นทางสัญจรได.้ (ข. ถฺนล่). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๔๘๕) 

ถนน [ถะหฺนน] น. ทางท่ีท าข้ึน ลกัษณนามวา่ สาย, เส้น,  
สนน ก็วา่, โบราณเขียนเป็น ถนล. (จารึกวดัป่ามะม่วง). 
(ข. ถนล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๓) 

 
 ท านบ 

ท านบ นั้นคือกั้นคือปิด เหมือนกบัคนกั้นปิดซ่ึงหว้ยหนอง
คลองเลกนอ้ย มิใหน้ ้าไหลเขา้ออกไดน้ั้นก็เรียกวา่ 
ท านบ เหมือนค าพูดวา่ปิดท านบเสียอยา่ใหน้ ้าออกได ้
ปิดท านบเสียอยา่ใหน้ ้าเขา้ไปได ้(คสัเวล, หนา้ ๓๗๑) 

ท านบ   Causeway, eminence. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๔) 
ท านบ กระบงั, ฝาย, การทดน ้า, เปนช่ือท่ีกระบงัท่ีปิดน ้าไวน้ั้น, 

เช่นท านบท่ีเขาปิดคลองขงัน ้ าไว.้ (อกัขราฯ หนา้ ๒๘๘) 
ท านบ น. ส่ิงก่อสร้างท่ีปิดกั้นล าน ้าไม่ใหน้ ้าไหลผา่น, ท่ีกั้นน ้า

เพื่อการชลประทาน. (ข. ท นบ่ วา่ ท่ีกั้น, ท านบ). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๕๖๙) 

 
ธ ามรงค ์

ท ามะรง นั้นคือแหวนใส่มือ ลางทีใชธ้รรมรงอยา่งน้ีเปน 
ค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๒) 

ธ ามรงค   Ring of the king. (สัพะฯ, หนา้ ๗๙๔) 
ท ามะรงค ์ แหวนหวั, แหวนเพช็ร, คือแหวนหวัทั้งปวงนั้น,  

เช่นแหวนเพช็รอยา่งดีของพระเจา้แผน่ดิน. (อกัขราฯ,  
หนา้ ๒๘๙) 

ธ ามะรงค ์ เปนช่ือแหวนอ่างท่ีดีทั้งปวงนั้น, เช่น ธ ามะรงคข์อง 
พระมหากระษตัริย.์ (อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๕) 

ธ ามรงค ์  เปนค าหลวงเรียกแหวนของจา้ว เปนตน้.  
(อกัขราฯ, หนา้ ๓๑๕) 



๓๘๔ 

 

ธ ามรงค ์  [ท ามะรง] (ราชา) น. แหวน. (เทียบ ข. ท รง).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๘๕) 

ธ ามรงค ์  [ท ามะรง] (ราชา) น. แหวน. (เทียบ ข. ท รง่).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๑๘) 

ธ ามรงค ์  [ท ามะรง] (ราชา)  น.แหวน. (เทียบ ข. ท รง่).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๕๕๗) 

 
ปรัง 

ปรัง   Fields of rice that can be cultivated during the dry  
season. (สัพฯ, หนา้ ๖๒๑) 

ปรัง   คือเขา้ปรังแลหวัหอมปรัง, เขา้นาปรังแลหวัหอมปรัง,  
คือเขา้ปลูกใช่เทษกาฝนวา่ปลูกผดิระดู. (อกัขราฯ, หนา้ 
๔๑๖) 

ปรัง [ปฺรัง] น. เรียกนาท่ีตอ้งท านอกฤดูท านา เพราะในฤดู 
ท านาน ้ามากเกินไป วา่ นาปรัง (ข. ปฺรัง วา่ ฤดูแลง้). 
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๗๔) 

ปรัง   [ปฺรัง] น. เรียกนาท่ีตอ้งท านอกฤดูท านา เพราะในฤดู 
ท านาน ้ามกัจะมากเกินไป วา่ นาปรัง (ข. ปฺรัง วา่ ฤดู
แลง้). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๑๑) 

   ปรัง   [ปฺรัง] น. เรียกนาท่ีตอ้งท าในฤดูแลง้ วา่ นาปรัง.  
      (ข. ปฺรัง วา่ ฤดูแลง้). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๘) 

ปรัง   [ปฺรัง] น. เรียกนาท่ีตอ้งท าในฤดูแลง้ วา่ นาปรัง.  
(ข. ปฺรัง วา่ ฤดูแลง้). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔) 
  

 ผสม 
พสม To join, to couple with one another, to accumulate. 

(สัพะฯ, หนา้ ๕๔๕) 
ผะสม ประสม, คือระคนปนเขา้, คนท าอยา เปนตน้ เอาทรัพยา

มาหลายส่ิงปนกนัเขา้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๓๓) 
ผสม   ก. ประสม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๙) 



๓๘๕ 

 

ผสม   [ผะ-] ก. รวมกนัเขา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๔) 
ผสม   [ผะ-] ก. รวมกนัเขา้. (ข. ผฺส ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๗๒๘) 
ผสม [ผะ-] ก. รวมกนัเขา้. (ข. ผฺส ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 

๗๗๔) 
 
 เผอิญ 

พะเอีน นั้นความวา่จ าเภาะเปนไป เรยกีวา่พะเอีนเปนไป เหมือน
ค าพูดวา่จ าเภาะพะเอีนเปนไปเช่นนั้นเช่นน้ีดว้ย (คสัเวล, 
หนา้ ๘๘๐) 

พะเอิน   Accident ; it happened by chance. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๓) 
เผอิญ คือบงัเหตุใหเ้ปน หากใหเ้ปนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 

๔๓๓) 
พะเอิน   คือบงัเหตุใหเ้ปนไป, บนัดาลใหเ้ปนไป เปนตน้.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๔) 
เผอิญ ว. หากใหเ้ป็น, จ าเพาะเป็น ใชว้า่เพอิญ, พรรเอิญ ก็มี. 

(เทียบ ข. เผฺอิล). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๒๖) 
เผอิญ [ผะเอิน] ว. หากใหเ้ป็น, จ าเพาะเป็น ใชว้า่เพอิญ, 

พรรเอิญ ก็มี. (เทียบ ข. เผฺอิล). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 
๕๖๒) 

 
 พยห์ุ 

พยห์ุ นั้นคือลมพดัมากลา้นกัมากนกั แลพดัมายงัส่ิงทงัปวงให้
ยอ่ยยบักดี์มิไดย้อ่ยยบักดี์ เรียกวา่ลมพยห์ุ (อกัขราฯ, 
หนา้ ๕๐๑) 

พย ุ   น. ลมแรง. (ข. พย)ุ. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๓๗) 
พย ุ [พะย]ุ น. ลมแรง, (ข. พฺยะุ; ป., ส. วาย)ุ. (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๕๗๓) 
  พย ุ   [พะย]ุ น. ลมแรง. (ข. พฺยะุ; ป., ส. วาย)ุ. (ราชฯ ๒๕๔๒,  
     หนา้ ๗๕๘) 



๓๘๖ 

 

พย ุ   [พะย]ุ น. ลมแรง, (ข. พฺยะุ; ป., ส. วาย)ุ. (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๘๐๕) 

 
ไพเราะห์ 

ไพรเราะ นั้นความวา่เพราะเหมือนค าพูดวา่เสียงนั้นไพรเราะนกั 
(คสัเวล, หนา้ ๕๔๒) 

ไพยเราะ Musical, melodious, sonorous, harmonious. (คสัเวล, 
หนา้ ๕๓๒) 

ไพรเราะ  Melodious, agreeable to hear. (สัพะฯ, หนา้ ๕๗๙) 
ไพรเราะ  Harmonious. (สัพะฯ, หนา้ ๖๖๘) 
ไพเราะห์ วา่สเนาะห์ วา่เพราะ, เหมือนอยา่งเคร่ืองมะโหรี ฤๅหีบ

เพลงนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๕๑) 
ไพรเราะห์ คือเสนาะห์หู, เหมือนเสียงคนท่ีดีเปนท่ีจบัใจคนทั้งปวง, 

วา่เสียงไพรเราะห์. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗๒) 
ไพรเพราะ  คือเพราะน่าฟังเหมือนเสียงหีบเพลงนั้น, วา่เสียง 

ไพรเพราะเสนาะห์หู. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๗๒) 
ไพเราะ   (แผลงจาก ข. พิเราะ) ว. เพราะ, เสนาะ, น่าฟัง. (ราชฯ  

๒๔๙๓, หนา้ ๖๗๕) 
 

เพลา 
เพลา   The thighs. (สัพะฯ, หนา้ ๕๖๕) 
เพลา ๓   [เพฺลา] น. ตกั, ขา (ราชาศพัทว์า่ พระเพลา). (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๖๙) 
เพลา ๓   [เพฺลา] น. ตกั, ขา (ราชาศพัทว์า่ พระเพลา). (ข.).  

(ราชฯ, หนา้ ๖๐๑) 
   เพลา ๕   [เพฺลา] น. ตกั, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศพัทว์า่  
      พระเพลา. (ข. เภฺลา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๐๐) 

เพลา ๕   [เพฺลา] น. ตกั, ช่วงขาตั้งแต่เข่าถึงโคนขา, ราชาศพัทว์า่  
พระเพลา. (ข. เภฺลา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๔๗) 

 



๓๘๗ 

 

 มนิมนา 
มะนิมมะนา นั้นคือด่วนๆเร็วๆ เรียกวา่มะนิมมะนา (คสัเวล, หนา้ 

๕๘๙) 
มนิม   Hastily, quickly ; to make haste, to do  speedily.  

(สัพะฯ, หนา้ ๔๒๘) 
มะนินมะนา  เปนค าโลกย พูดวา่มะนิมมะนา, วา่ไปมา มาเร็วๆ  

รีบไปรีบมา. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐๖) 
มนิมนา, มนีมนา  [มะนิมมะนา, มะนีมมะนา] ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมนั. (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๙๔) 
มนิมนา, มนีมนา  [มะนิมมะนา, มะนีมมะนา] ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมนั,  

เช่น ก็มนิมนาการมาสู่สาลวนั (ปฐมสมโพธิกถา).  
(ข. มฺนีมฺนา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๒๔) 

มนิมนา, มนีมนา  [มะนิมมะนา, มะนีมมะนา] ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมนั,  
เช่น ก็มนิมนาการมาสู่สาลวนั. (ปฐมสมโพธิกถา).  
(ข. มฺนีมฺนา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๒) 

มนิมนา, มนีมนา  [มะนิมมะนา, มะนีมมะนา] ว. เร็ว, ด่วน, ขมีขมนั,  
เช่น ก็มนิมนาการมาสู่สาลวนั (ปฐมสมโพธิกถา).  
(ข. มฺนีมฺนา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๙) 

 
 ยบุล 

ยบุล   นั้นคือเร่ืองความท่ีกล่าวไว ้(คสัเวล, หนา้ ๖๑๒) 
ยบุล   New, story, accident, event, thing. (สัพะฯ, หนา้  

๒๐๕) 
ยบุล คือขอ้คะดีเร่ืองความ, คนเอาเน้ือความมาเล่าใหฟั้ง

อยา่งไรอยา่งหน่ึง. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๓๔) 
ยบุล   น. ขอ้ความ, เร่ืองราว. (ข. โยบล่). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๙๕๘) 
 
 
 



๓๘๘ 

 

ระลอก 
ระลอก   นั้นคือคล่ืนเลกๆนั้น เรียกวา่ระลอก เหมือนค าพูดวา่ 

แม่น ้าน้ีเปนระลอกนกั ยงัขา้มไม่ได ้(คสัเวล, หนา้ ๖๔๑) 
ละลอก นั้นคือคล่ืนแต่ทวา่เลกกวา่คล่ืน เรียกวา่ละลอก เหมือน

ค าพูดวา่วนัน้ีน ้าเปนละลอกนกั (คสัเวล, หนา้ ๖๖๖) 
ลลอก   Waves. (สัพะฯ, หนา้ ๓๗๗) 
ระลอก   Wave. (สัพะฯ, หนา้ ๖๔๗) 
ระลอก คือคล่ืนท่ีซดัมาเบ้ืองบนเปนฟองฟูนั้น, เรียกวา่ระลอก

เพราะแรกขาวเปนฟองนั้น. (สัพะฯ, หนา้ ๕๗๓) 
ละลอก คือลูกคล่ืนท่ีแตกเปนฟองฉ่าๆ อยา่งหน่ึงหวัฝีท่ีมนัข้ึน

หวัเดียว เปนตน้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๑๘) 
ระลอก น. คล่ืนขนาดเล็ก, โรคชนิดหน่ึงพองเป็นหวัเล็กๆ 

คลา้ยฝี. (ข. รลก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๒) 
  ระลอก ๑  น. คล่ืนขนาดเล็ก. (ข. รลก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
     ๖๘๖) 
  ระลอก ๑  น. คล่ืนขนาดเล็ก. (ข. รลก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
     ๙๓๖) 

ระลอก ๑  น. คล่ืนขนาดเล็ก. (ข. รลก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  
๙๘๒) 

 
 สนุก 

สนุก   นั้นคือส่ิงท่ียงัจิตรให้เพลีดเพลีนไปนั้นเรียกวา่สนุก  
(คสัเวล, หนา้ ๒๙๐) 

สนุก   Amiable, agreeable, joyful. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๖) 
สนุกน์ิ   คือความเปรมปรีดาช่ืนชมยนิดี, เช่นคนเท่ียวไปเหนท่ี 

ระโหถาน วา่เปนท่ีสนุกน์ิเปรมปรีนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๐๐) 

สนุก ว. เพลินใจ, ใหค้วามเบิกบานใจ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๘๖๗) 



๓๘๙ 

 

สนุก [สะหฺนุก] ว. เพลินใจ, ใหค้วามเบิกบานใจ. (ข.). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๗๘๑) 

   สนุก   [สะหฺนุก] ว. ท าใหรู้้สึกเพลิดเพลิน, ท าใหเ้บิกบานใจ,  
      เช่น หนงัสือเร่ืองน้ีอ่านสนุก ภาพยนตร์เร่ืองน้ีสนุก.  
      (ข. สฺรณุก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๑) 
   สนุก   [สะหฺนุก] ว. ท าใหรู้้สึกเพลิดเพลิน, ท าใหเ้บิกบานใจ,  
      เช่น หนงัสือเร่ืองน้ีอ่านสนุก ภาพยนตร์เร่ืองน้ีสนุก.  
      (ข. สฺรณุก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๓) 
 

สมปัก 
  สมปัก   Embroidered cloth. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๗) 

สมปัก ผา้ลายหรือผา้ปูมเปนตน้, เขาท าเปนผนืใหญ่ส าหรับขุน
นางนุ่งเขา้เฝ้าขนุหลวงนั้น, วา่ผา้สมปัก. (อกัขราฯ, หนา้ 
๗๓๖) 

สมปัก น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขุนนางเป็นตน้นุ่ง, 
ผา้เก้ียวก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต : ผา้นุ่ง). (ราชฯ ๒๔๙๓, 
หนา้ ๘๗๐) 

สมปัก น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขุนนางเป็นตน้นุ่ง, 
ผา้เก้ียวก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต : ผา้นุ่ง). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๗๘๔) 

   สมปัก    น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางนุ่งหรือห่อ 
      คมัภีร์เป็นตน้, ผา้เก้ียว ก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต วา่ ผา้นุ่ง). 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๒๖) 

สมปัก น. ผา้ลายหรือผา้ปูมสมยัเก่าส าหรับขนุนางนุ่งหรือห่อ
คมัภีร์เป็นตน้, ผา้เก้ียว ก็เรียก. (เทียบ ข. ส พต วา่ ผา้นุ่ง). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๖๘) 

 
 
 
 



๓๙๐ 

 

 เสง่ียม 
เสง่ียม   Moderation, modesty. (สัพะฯ, หนา้ ๗๑๒) 
เสง่ียม   คืออาการกิริยาท่ีสงบเรียบร้อยไม่คะนองมือ - 

คะนองเทา้นั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๖๙๘) 
เสง่ียม   [สะเหฺง่ียม] ว. ระมดัระวงั, เรียบร้อย, ไม่คะนอง,  

ไม่ฟุ้งซ่าน. (ข.). (ราชฯ ๒หนา้ ๙๒๒) 
เสง่ียม   [สะเหฺง่ียม] ก. ส ารวมกิริยาวาจาดว้ยเจียมตวั.  

ว. สุภาพเรียบร้อย. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  
๘๓๑) 

เสง่ียม   [สะเหฺง่ียม] ก. ส ารวมกิริยาวาจาดว้ยเจียมตวั.  
ว. สุภาพเรียบร้อย. (ข. เสฺง่ียม). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๑๒๑๑) 

เสง่ียม   [สะเหฺง่ียม] ก. ส ารวมกิริยาวาจาดว้ยเจียมตวั.  
ว. สุภาพเรียบร้อย. (ข. เสฺง่ียม). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๒๕๑) 

 
 แสวง 

แสวง   นั้นคือหา (คสัเวล, หนา้ ๒๙๗) 
แสวง   To sek for, to serch. (สัพะฯ, หนา้ ๗๒๗) 
แสวง คือสืบเสาะขวนขวาย, เช่นววัฤๅแพะแกะหายไป 

แลคนเท่ียวคน้หานั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๗) 
แสวง [สะแหฺวง] ก. เท่ียวหา, คน้หา, เสาะหา. (ข.).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๒) 
แสวง   [สะแหฺวง] ก. เท่ียวหา, คน้หา, เสาะหา. (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๙) 
แสวง   [สะแหฺวง] ก. เท่ียวหา, คน้หา, เสาะหา. (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๒) 
แสวง   [สะแหฺวง] ก. เท่ียวหา, คน้หา, เสาะหา. (ข.).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๒) 
 



๓๙๑ 

 

 หรือ 
  รือ   นั้นความเหมือนกบัเช่นไรอยา่งไรเหมือนกนั (คสัเวล,  
     หนา้ ๖๕๘) 

หรื   Or, else. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๑) 
หฤๅ Is it that? A final interrogatives particle. (สัพะฯ, หนา้ 

๖๘๑) 
ฤๅ   Who? which? how? (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๑) 
ฤๅ หนะ, เปนค าถามวา่จะไปฦๅ, จะกินฤๅ เปนตน้, ฤๅน่ี

เปนปลายค าพูจถามดว้ยสงไสยนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ 
๘๒๘) 

หรือ สัน. เป็นค าประกอบกบัประโยคค าถาม เช่น ไปหรือ, 
เป็นค าบอกความใหก้ าหนดเอา เช่น ด าหรือแดง เป็นตน้. 
(ข. ฤา). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๔๙) 

 
อาน 

อาน นั้นคือเปนช่ือแห่งเคร่ืองมา้อยา่งหน่ึง๒๕ อน่ึงความวา่ลบั
วา่ถูเหมือนค าพูดวา่เอาดาบไปลบัอานเสีย (คสัเวล, หนา้ 
๗๖๐) 

อาน   To sharpen. (สัพะฯ, หนา้ ๑๖) 
อาน ๓   ก. ลบัมีดหรืออาวธุใหค้ม เช่น อานดาบ อานอาวธุ,  

ใชมี้ดหรืออาวธุถูกบัหินใหเ้รียบหรือคม เช่น อานมีด 
อานหอก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๖๓) 

อาน ๓   ก. ลบัมีดหรืออาวธุใหค้ม เช่น อานดาบ อานอาวธุ,  
ใชมี้ดหรืออาวธุถูกบัหินใหเ้รียบหรือคม เช่น อานมีด 
อานหอก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๔๐๔) 
 

 
                                           

๒๕ ค  าว่า “อาน” ในความหมายว่า อานมา้ ปรากฏเป็นค าตั้งอีกค าหน่ึงในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน คือ               

ค  าว่า “อาน ๑”  ซ่ึงไม่ใช่ค าเดียวกบัค าว่า “อาน” ท่ีหมายถึงการลบัให้คม จึงจะไม่น าความหมายดงักล่าวมามาวิเคราะห์ในการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย 



๓๙๒ 

 

ค. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมสมัยที ่๒ และสมัยที ่๓ พบทั้งหมด ๖๒ ค า ไดแ้ก่ 
 กรอ 

กรอ   ข. เขญ็ใจ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๗) 
ก ารอ, กรอ  ข.ผ. เขญ็ใจ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑) 
กรอ   ข. เขญ็ใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๑) 

  ก ารอ, กรอ  ข.ผ. เขญ็ใจ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 
กรอ ๓ ว. เขญ็ใจ โดยปรกติใชเ้ขา้คู่กบัค า เบียด วา่ เบียดกรอ. 

(ข. กฺร วา่ ยากล าบาก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๒) 
กรอ ๓ ว. เขญ็ใจ โดยปรกติใชเ้ขา้คู่กบัค า เบียด วา่ เบียดกรอ. 

(ข. กฺร วา่ ยากล าบาก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๔) 
กรอ ๔    ว. ยากจน, เขญ็ใจ, ฝืดเคือง, ในค าวา่ เบียดกรอ. (ข.กฺร  

วา่ ยาก ล าบาก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙) 
กรอ ๔     ว. ยากจน, เขญ็ใจ, ฝืดเคือง, ในค าวา่ เบียดกรอ. (ข. กฺร  

วา่ ยาก, ล าบาก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๙). 
 
 กรอง 

กรอง   ข. ก าไลย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒) 
กรอง   ข. ก าไล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓) 
กรอง ๓    (กลอน) น. ก าไล โดยมากใชป้ระกอบกบัค าอ่ืนๆ เช่น  

กรองเชิง หายถึง ก าไลเทา้, กรองได หมายถึง ก าไลมือ, 
กรองศอ  หมายถึง สร้อยคอ, สร้อยนวม เช่น กรองศอก
ซอ้นสลบั ทบัองศา (อิเหนา) (ข.กง (กอง) วา่ ก าไล, 
วงกลม). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๒ – ๒๓) 

กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบัค า
อ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได = ก าไลมือ 
กรองศอ = สร้อยคอ, สร้อยนวม เช่น กรองศอซ้อนสลบั
ทบั. (ข.กง หรือ กอง วา่ ก าไล,วงกลม). (ราชฯ ๒๕๒๕, 
หนา้ ๑๕) 

กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบัค า
อ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได ก าไลมือ  



๓๙๓ 

 

กรองศอ = สร้อยคอ, สร้อยนวม เช่น กรองศอซ้อน 
สลบัทบั (ข.กง หรือ กอง วา่ ก าไล,วงกลม). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๙) 

กรอง ๓  [กฺรอง] (กลอน) น. ก าไล, โดยมากใชป้ระกอบกบัค า
อ่ืนๆ เช่น กรองเชิง = ก าไลเทา้ กรองได = ก าไลมือ 
กรองศอ = เคร่ืองประดบัคอ, นวมคอ, เช่น กรองศอ
ซอ้นสลบัทบัองัศา (อิเหนา). [ข. กง (กอง) วา่ ก าไล, 
วงกลม]. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๙). 

 
 กระจอก 
  กระจอก    ข. เล็บ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๓) 

กระจอก   ข. เล็บ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๗) 
กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน 

หลอ้นแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข. กระจก : เล็บ).   
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๖) 

กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน 
หล็อนแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข.กระจก = เล็บ).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๗) 

กระจอก ๒ (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน 
หล็อนแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข. กฺรจก วา่ เล็บ).  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๒) 

กระจอก ๒  (โบ) น. เล็บ เช่น กระจอกสอกายใหญ่หนา้เล็กลาน  
หล็อนแฮ. (ต าราชา้งค าโคลง). (ข.ขฺจก วา่ ขาพิการ).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๒) 

 
 กะแอก 

กะแอก   ข. กา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙) 
กะแอก   ข. กา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗) 
กระแอก ๒  น. อีกา. (ข. แกฺอก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๗) 
กระแอก ๒  น. อีกา. (ข. แกฺอก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๐) 



๓๙๔ 

 

กระแอก  น. อีกา. (ข. แกฺอก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๔) 
กระแอก ๒  น. อีกา. (ข. แกฺอก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔) 
 

 กะแอบ 
กะแอบ   ข. ตขาบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๙) 
กะแอบ   ข. ตขาบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๗) 
กระแอบ  น. ตวัตะขาบ. (ข. แกฺอบ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๗) 
กระแอบ  น. ตวัตะขาบ. (ข. แกฺอบ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๐) 
กระแอบ  น. ดู ตะขาบ. (ข.แกอบ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๔) 
กระแอบ ๓  น. ดู ตะขาบ ๑. (ข. แกฺอบ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๔) 

 
 กนัลง, กนัลอง 
  กนัลง, กนัลอง  ข. แมลงภู่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๕) 

กนัลง, กนัลอง  ข. แมลงภู่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
 
กนัลง, กนัลอง ๑  น. แมลงภู่  เช่น  กนัลงภนัลึงคลึงคนธ์ (ม.ค าหลวง  

จุลพน). (ข.กนฺล่ง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๒๖) 
กนัลง, กนัลอง ๑  น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์ (ม.ค าหลวง  

จุลพน). (ข.กนฺลง่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒) 
กนัลง, กนัลอง ๑  (แบบ) น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์ (ม.ค าหลวง  

จุลพน). (ข.กนฺลง่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๕) 
กนัลง ๑, กนัลอง ๑ (แบบ) น. แมลงภู่ เช่น กนัลงกนัลึงคลึงคนธ์  

(ม. ค  าหลวง จุลพน). (ข. กนฺลง่). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๐๖) 

 
 ก าจร 
  ก าจร, ขจร  ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 

ก าจร, ขจร  ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 
ขะจร, ขจร  ข. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
 



๓๙๕ 

 

ขจร   ข. ฟุ้งไป. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
ก าจร   [-จอน] ก. ฟุ้งไป. (ข. ขฺจร วา่ ฟุ้งไป แผลงเป็นก าจร  

ก็ได ้; ป., ส. ข วา่ อากาศ + จร วา่ไป). (ราชฯ ๒๕๕๔, 
หนา้ ๑๒๒) 

 
 กุโงก 

กุโงก   ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔) 
กุโงก   ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๒)     
กุโงก   ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑) 
ทะโงก, กุโงก  ข. นกยงู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๕๐) 
กุโงก   น. นกยงู, กระโงก ก็ใช.้ (ข. โกฺงก). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๑๕๑) 
กุโงก น. นกยงู, กระโงก ก็ใช.้ (ข. โกฺงก). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๑๐๒) 
กุโงก     น. นกยงู, กระโงก ก็ใช.้ (ข. โกฺงก). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
   หนา้ ๑๓๒) 
กุโงก   น. นกยงู, กระโงก ก็ใช.้ (ข. โกฺงก). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๓๔) 
 
 กูน 

กูล   ข. ลูก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑) 
กูน, กูล   ข. ลูก. (กูลขลา, ลูกเสือ). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๖) 
กูน, กูล   ข. ลูก. (กูลขลา, ลูกเสือ). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๖) 
กูน   น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๕๖) 
กูน   น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๐๗) 
กูน     น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๓๗) 
กูน   น. ลูก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๓๙) 
 
 

 



๓๙๖ 

 

 โกน 
โกน   ข. ลูก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๖) 
โกน   ข. ลูก. ท. เอามีดคมขดูผมท่ีหวัออก. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๑๖) 
โกน ๑   น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๑) 
โกน ๑   น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๑) 
โกน ๑     น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๕๕) 
โกน ๑   น. ลูก. (ข. กูน). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๕๘) 

 
 โกรย 
  โกรย   ข. หลงั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔) 

โกรย   ข. หลงั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑) 
โกรย   น. หลงั เช่น โจนบเหลียวโกรยเกรง (ยวนพา่ย)  

อกกระอุกรยมโกรยกระดา้ง (ทวาทสมาส). (ข.).  
(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๓) 

โกรย   [โกฺรย] น. หลงั เช่น โจนบเหลียวโกรยเกรง (ยวนพา่ย)  
อกกระอุกรยมโกรยกระดา้ง (ทวาทสมาส). (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๒) 

โกรย    [โกฺรย] น. หลงั เช่น โจนบหลยวโกรยเกรง ท่านขา้  
(ยวนพา่ย), อกกระอุกรยมโกรย กระดา้ง (ทวาทศมาส)    
(ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๕๖) 

โกรย   [โกฺรย] น. หลงั เช่น โจนบหลยวโกรยเกรง ท่านขา้  
(ยวนพา่ย), อกกระอุกรยมโกรย กระดา้ง (ทวาทศมาส).  
(ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๕๙) 

 
 ขตอย   

ขะตอย, ขะตอย  ข. แมลงป่อง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขตอย   ข. แมลงป่อง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขะตอย, ขะทอย  ข. แมลงป่อง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 

  ขตอย   ข. แมลงป่อง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 



๓๙๗ 

 

ขตอย   น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๖) 
ขตอย   [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๑๒๕) 
ขตอย   [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๖๐) 
ขตอย   [ขะ-] น. แมงป่อง. (ข. ขฺทวย). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๖๔) 
 ขนอง 

ขนอง   ข. หลงั อน่ึงไทเรียกคนัไถอยา่งหน่ึงวา่ขนอง.  
(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๘) 

ขนอง   ข. หลงั, อน่ึงไทยเรียกคนัไถแห่งหน่ึง วา่ ขนอง. (ราชฯ   
๒๔๙๓, หนา้ ๔๑) 

ขนอง   [ขะหฺนอง] น. หลงั ใชเ้ป็นราชาศพัทว์า่ พระขนอง,  
ปฤษฎางค ์ก็วา่. (ข. ขฺนง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๗๘) 

ขนอง   [ขะหฺนอง] น. หลงั, ใชเ้ป็นราชาศพัทว์า่ พระขนอง,  
ปฤษฎางค ์ก็วา่. (ข. ขฺนง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๖) 

ขนอง    [ขะหฺนอง] น. หลงั, ใชเ้ป็นราชาศพัทว์า่ พระขนอง,  
ปฤษฎางค ์ก็วา่. (ขฺนง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๒) 

ขนอง   [ขะหฺนอง] น. หลงั, ใชเ้ป็นราชาศพัทว์า่ พระขนอง.  
(ข. ขฺนง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๗) 

 
 ขมุม 

ขมุม, ฆะมุม  ข. ผึ้ง, แมลงผึ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
ขมุม, ฆมุม  ข. ผึ้ง, แมลงผึ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 
ขมุม   น. ผึ้ง. (ข.ฆมุ  ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๑) 
ขมุม   [ขะหฺมุม] น. ผึ้ง. (ข.ฆมุ  ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๙) 
ขมุม    [ขะหมุม] น. ผึ้ง. (ข.ฆมุ  ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๕) 
ขมุม   [ขะหฺมุม] น. ผึ้ง. (ข.ฆมุ  ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๑) 
 

 



๓๙๘ 

 

 ขยล 
  ขยน  ขยอล  ข. ลม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 

ขยน, ขยอล  ข. ลม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 
ขยล   น. ลม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๑) 
ขยล   [ขะหฺยน] น. ลม. (ข. ขฺยล่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๙) 
ขยล    [ขะหฺยน] น. ลม. (ข. ขฺยล่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๖) 
ขยล   [ขะหฺยน] น. ลม. (ข. ขฺยล่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๑) 

 
 ขลวน 

ขลวน   ข. ตวั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๑) 
ขลวน   ข. ตวั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๓) 
ขลวน   น. ตวั. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๓) 
ขลวน [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวัตน). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๑๓๑) 
ขลวน    [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวั, ตน). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๑๖๘) 
ขลวน   [ขฺลวน] น. ตวั. (ข. ขฺลวน วา่ ตวั, ตน). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๗๓) 
 
 เขดา 

ก าเดา, เขดา  ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙) 
เขดา   ข. ดูท่ีก าเดา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 
ก าเดา, เขดา  ข.ผ. ร้อน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔) 
เขดา   ข. ดูท่ีก าเดา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
เขดา   น. ก าเดา, ความร้อน เช่น ชลเขดาเดือดดาลพอง.  

(ม.ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ ๒๔๙๓,  
หนา้ ๒๐๘) 

เขดา   [ขะเดา] น. ก าเดา, ความร้อน, เช่น ชลเขดาเดือด 
ดาลพอง (ม. ค  าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ 
๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๑) 



๓๙๙ 

 

เขดา    [ขะเดา]  น. ก าเดา, ความร้อน, เช่น ชลเขดาเดือด 
ดาลพอง (ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ 
๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๖) 

เขดา   [ขะเดา] น. ก าเดา, ความร้อน, เช่น ชลเขดาเดือด 
ดาลพอง (ม. ค  าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. เกฺดา). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๕) 

 
 คลั 
  คลั   ข. เฝ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๙) 

คลั   ข. เฝ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๖๒) 
คลั   (กลอน) (ราชา) ก. เฝ้า เช่น พระโรงคลั วา่ ท่ีเฝ้า.  

(ข. คาล่). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๔๑) 
คลั   (กลอน) (ราชา) ก. เฝ้า เช่น พระโรงคลั วา่ ท่ีเฝ้า.  

(ข. คาล่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๘๒) 
   คลั   [คนั] (กลอน) (ราชา) ก.  เฝ้า เช่น พระโรงคลั วา่ ท่ีเฝ้า.  
      (ข. คาล่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๔๑) 
   คลั   [คนั] (กลอน) ก. เฝ้า เช่น พระโรงคลั วา่ ท่ีเฝ้า. (ข. คาล่).  
      (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๕๒) 
 
 ค าเพลิง 

ก าเพลิง   (ข.) ปืน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑) 
ค าเพลิง   น. ปืน. (ข. ก าเภลิง). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๔๖) 
ค าเพลิง   [-เพลิง] น. ปืน. (ข. ก าเภฺลิง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๑๘๘) 
ค าเพลิง   [-เพลิง] น. ปืน. (ข. ก าเภฺลิง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๒๕๑) 
ค าเพลิง [-เพลิง] น. ปืน. (ข. ก าเภฺลิง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 

๒๖๑) 
 

 



๔๐๐ 

 

 จรอก 
จรอก   ข. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอย. (ร.ศ. ๑๑๐,  

หนา้ ๑๓๗) 
จรอก   ข. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, ซอย. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๙๓) 
จรอก ๑ [จะหฺรอก] (กลอน) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, 

ซอก. (ข. จฺรก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๗๓) 
จรอก ๑ [จะหฺรอก] (กลอน) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก, 

ซอก. (ข. จฺรก). (๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๖) 
  จรอก ๑   [จะหฺรอก] (กลอน) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก,  

 ซอก, เช่น มาคะคลา้ยโดยทาง ถบัถึงกลางจรอกปู่. (ลอ), 
บา้งก็นัง่ในท่าน ้าบา้งก็ค  ้ากนัไปนัง่ในจรอก. (ม. ค  า
หลวง ชูชก). (ข. จฺรก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๘๙) 

จรอก ๑   [จะหฺรอก] (กลอน) น. ทาง, ทางแคบ, ทางเล็ก, ตรอก,  
ซอก, เช่น มาคะคลา้ยโดยทาง ถบัถึงกลางจรอกปู่. (ลอ), 
บา้งก็นัง่ในท่าน ้าบา้งก็ค  ้ากนัไปนัง่ในจรอก (ม. ค  าหลวง 
ชูชก). (ข. ขฺจก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๒) 

 
 จราญ 

จ าราญ, จราญ  ข.ผ. ผลกั, ฟัง, ท าลาย, กระจาย, ดบั. (ร.ศ. ๑๑๐,  
หนา้ ๑๒๑) 

จ าราญ, จราญ  ข.ผ. ผลกั, พงั, ท าลาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๓) 
จราญ   (กลอน) ก. ผลกั, พงั, ท าลาย, กระจาย, ดบั. (ข. จฺราน  

วา่ ผลกั). (ราชฯ ๒๔๙๓, ๒๗๔) 
จราญ   [จะราน] (กลอน) ก. ผลกั, พงั, ท าลาย, กระจาย, ดบั.  
   (ข. จฺราน วา่ ผลกั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๖) 

   จราญ   [จะราน] (กลอน) ก. ผลกั, พงั, ท าลาย, กระจาย, ดบั.  
      (ข. จฺราน วา่ ผลกั). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๐ ) 

จราญ   [จะราน] (กลอน) ก. ผลกั, พงั, ท าลาย, กระจาย, ดบั.  
(ข. จฺราน วา่ ผลกั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๓) 



๔๐๑ 

 

 จรูก 
จรูก   ข. หมู. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๓๗) 
จรูก   ข. หมู. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๓) 
จรุก   (แบบ) น. หมู (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๗๕) 
จรุก   [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู. (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๒๑๗) 
   จรุก   [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู. (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๒๙๑) 

จรุก   [จะหฺรุก] (แบบ) น. หมู. (จินดามณี). (ข. ชฺรูก). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๐๔) 

 
 จนัลอง 

จนัลอง   ข. ล าธาร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๘) 
จนัลอง   ข. ล าธาร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๗) 
จนัลอง ๑  น. ล าธาร. (ข. ชฺราะ วา่  เหว, ล าธาร). (ร.ศ. ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๘๔) 
จนัลอง   น. ล าธาร. (ข. ชฺรลง). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๒๔) 
จนัลอง ๑  น. ล าธาร. (ข. ชฺรลง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๐๑) 
จนัลอง ๑  น. ล าธาร. (ข. ชฺรลง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๑๓) 

 
 จนัเลา, จนัเลาะ 

จนัเลาะ   ข. ล าหว้ย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๗) 
จนัเลาะ   ข. ล าหว้ย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๗) 
จนัเลา, จนัเลาะ  น. ล าหว้ย. (ข. เชฺราะ วา่ เหว, ล าธาร). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๘๔) 
จนัเลา, จนัเลาะ น. ล าหว้ย. (ข. เชฺราะ วา่ เหว, ล าธาร). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๒๒๔) 
  จนัเลา, จนัเลาะ  น. ล าหว้ย. (ข. เชฺราะ วา่ เหว, ล าธาร). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
     หนา้ ๓๐๑) 



๔๐๒ 

 

จนัเลา, จนัเลาะ  น. ล าหว้ย. (ข. เชฺราะ วา่ เหว, ล าธาร). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๓๑๓) 

 
 เจรียง 

เจรียง   ข. จ  าเรียง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๖) 
จ าเรียง, เจรียง  ข.ผ. ขบั, กล่อม, ร้องเพลง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๑) 
เจรียง   ข. ดูจ าเรียง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 

  จ าเรียง, เจรียง  ข.ผ. ขบั, กล่อม, ร้องเพลง. (ส่งล าน า) (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๘๓) 

   เจรียง   [จะเรียง] (แบบ) ก. ขบัล า, ขบักล่อม, ร้องเพลง.  
      (ข. เจฺรียง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๒๒) 
   เจรียง   [จะเรียง] (แบบ) ก. ขบัล า, ขบักล่อม, ร้องเพลง.  
     (ข. เจรียง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๓๔) 
 
 ฉนงั 

ฉนงั   ข. หมอ้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๕) 
ฉนงั   ข. หมอ้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๙๙) 
ฉนงั   น. หมอ้. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๐๙) 
ฉนงั   [ฉะหฺนงั] น. หมอ้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๔๖) 

   ฉนงั   [ฉะหฺนงั] น. หมอ้, โบราณเขียนเป็น ฉนงง ก็มี เช่น   
      ฉนงงบ่อมาทนนสายแสบทอ้ง. (ก าสรวล). (ข.).  
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๑) 

ฉนงั   [ฉะหฺนงั] น. หมอ้, โบราณเขียนเป็น ฉนงง ก็มี เช่น  
ฉนงงบ่อมาทนนสาย แสบทอ้ง (ก าสรวล). (ข.).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๔๔) 

 
 ชทึง 

ชทึง   ข. แม่น ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๑) 
ชทึง   ข. แม่น ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๒) 
 



๔๐๓ 

 

   ชทึง   [ชะ-] (กลอน) น. แม่น ้า เช่น ชลชทึงบึงบาง. (ประกาศ 
     พระราชพิธี), ใชว้า่ จทึง ฉทึง ชรทึง หรือ สรทึง ก็มี.  
     (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๒) 

   ชทึง   [ชะ-] (กลอน) น. แม่น ้า เช่น ชลชทึงบึงบาง. (ประกาศ  
      พระราชพิธี),ใชว้า่ จทึง ฉทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ  
      สรทึง ก็มี. (ข. สฺทิง วา่ คลอง). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
      ๓๔๓ – ๓๔๔) 

ชทึง    [ชะ-]  (กลอน) น. แม่น ้า เช่น ชลชทึงบึงบาง (ประกาศ 
พระราชพิธี), ใชว้า่ จทึง ฉทึง ชรทึง สทิง สทึง หรือ  
สรทึง ก็มี. (ข. สฺทิง วา่ คลอง). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๓๕๖) 

 
 ชมา 

ชะมา   ข. แมว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๕๔) 
ชะมา   ข. แมว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๕) 
ชมา   น. แมว. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๒๓) 
ชมา   [ชะ-] น. แมว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๗) 

   ชมา   [ชะ-] น. แมว. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๔๕) 
ชมา   [ชะ-] น. แมว. (ข. ฉฺมา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๘) 

 
 ชไม 

ชะไม   ข. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๕๔) 
ชะไม   ข. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๕) 
ชไม   [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๒๓) 
ชไม [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ 

๒๕๗) 
ชไม   [ชะ-] ว. ทั้งคู่, ทั้งสอง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  

๓๔๕) 
 

 



๔๐๔ 

 

 ช านรร 
ช านรร   ข. เหยยีบ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๖๑) 
ช านรร   ข. เหยยีบ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๑๐) 
ช านรร   ก. เหยยีบ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๓๗) 
ช านรร   ก. เหยยีบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๒๗๐) 

   ช านรร   ก. เหยยีบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๓๖๒) 
ช านรร   ก. เหยยีบ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๓๗๙) 
 

 ดมไร  
ด ารี, ด าเรีย, ด าไร, ด ารีย ข.ผ. ชา้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ดมไร น. ชา้ง โดยมากใช ้ด าไร, ด ารี. (ข. ฎ รี). (ราชฯ ๒๔๙๓, 

หนา้ ๓๖๐) 
ดมไร น. ชา้ง โดยมากใช ้ด าไร, ด ารี. (ข. ฎ รี). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๒๙๕) 
   ดมไร   น. ชา้ง, โดยมากใช ้ด าไร หรือ ด ารี. (ข. ฎ รี). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๓๙๔) 

ดมไร   น. ชา้ง, โดยมากใช ้ด าไร หรือ ด ารี. (ข. ฎ รี). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๔๒๑) 
 

 ด ารี 
ด ารี, ด าเรีย, ด าไร, ด ารีย ข.ผ. ชา้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕) 
ด ารี, ด ารีย, ด าไร, ดารีย ข.ผ. ชา้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 
ด ารี   น. ชา้ง, ใชว้า่ ด าไร ก็มี. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๓๗๐) 
ด ารี   น. ชา้ง, ใชว้า่ ด าไร ก็มี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๓๐๕) 
   ด ารี   น. ชา้ง, ใชว้า่ ด าไร ก็มี. (ข. ฎ รี). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๔๐๖) 

ด ารี   น. ชา้ง, ใชว้า่ ด าไร หรือ ดมไร ก็มี. (ข. ฎ รี).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๓๔) 



๔๐๕ 

 

 ได 
ได   ข. มื. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๔) 
ใด   ท. อะไร, ใคร, ส่ิงไร. ข. มือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๒๘) 

   ได   น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๐) 
   ได   น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๑๔) 
   ได   น. มือ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๑๘) 

ได   น. มือ เช่น ยอไดพยงภกัตรผม ประนมนกัขชุลีการ  
(ม. ค าหลวง ฉกษตัริย)์. (ข. ไฎ). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๔๔๘) 

 
ตระชกั 

ตระชกั   ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๗) 
ตระชกั   ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๘) 
ตระชกั ว. เยน็, บางทีใช ้ตระชกั ตามเสียง เขมร (ข.). (ราชฯ 

๒๔๙๓, หนา้ ๓๘๕) 
ตระชกั [ตฺระ-] ว. เยน็, บางทีใช ้ตระชกั ตามเสียงเขมร  

(ข. ตฺรชาก่). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๒๑) 
  ตระชกั   [ตฺระ-] ว.เยน็, บางทีใช ้ตระจกั ตามเสียงเขมร.  
     (ข. ตฺรชาก่). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๒๖) 

ตระชกั [ตฺระ-] ว. เยน็, หนาว, เขียนเป็นตรชกั ก็มี เช่น องงเอา
อายอคันี เพื่อผุดศรีใสสาว บหนีหนาวหนา้ตรชกั (ม. ค  า
หลวง ทานกณัฑ)์. (ข. ตฺรชาก่). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๔๕๗) 

 
 ตูก 

ตูก๊   ข. เรือ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๔) 
ตูก๊   ข. เรือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๓) 
ตูก   น. เรือ. (ข. ทูก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๔๒๑) 
ตูก   น. เรือ. (ข. ทูก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๓๕๑) 
 



๔๐๖ 

 

   ตูก   น. เรือ. (ข. วา่ ทูก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๗๓) 
ตูก   น. เรือ. (ข. ทูก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๐๙) 

 
 ถนิม 

ถนิม   ข. เคร่ืองประดบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๑๐) 
ถนิม   ข. เคร่ืองประดบั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๙) 
ถนิม   [ถะหฺนิม] น. เคร่ืองประดบั เช่น ถนิมพิมพาภรณ์,  

ธารถนิมทองถ่องเถือก (ม. ค  าหลวง ทานกณัฑ)์,  
ใช ้สนิม ก็มี เช่น สร้อยสนิมพิมพาภรณ์. (ข. ธฺนิม).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๒๔) 

 
 ทึก 

ตึก   ข. น ้า, (ตึกขมุม, น ้าผึ้ง). (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๐๔) 
ทึก  ตึก   ข. น ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒๖) 
ตึก   ข. น ้า, (ตึกขมุม, น ้าผึ้ง.). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๔๓) 
ทึก, ตึก   ข. น ้า, (ทึกตระชกั, น ้าเยน็.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๖๑) 
ทึก ๒   น. น ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖๕) 
ทึก ๒   น. น ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๐๓) 
ทึก    (กลอน) น. น ้า เช่น ปางคราสฉมจนัทนคนัธาเนียบ 

เทียบทึกสรา ส ารวลส าราญริมถนน (อนิรุทธ์). (ข.). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๕๗๔) 

 
 บงัคลั  

บงัคลั   ข. เฝ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
บงัคลั   ข. เฝ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙) 
บงัคลั   ก. เฝ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๐) 
บงัคลั   ก. เฝ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖๘) 

   บงัคลั    ก. เฝ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๑๔) 
บงัคลั   ก. เฝ้า. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๐) 

 



๔๐๗ 

 

 บาน  
บาน   ข. ได.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๖) 
บาน   ข. ได.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๔) 
บาน ๓   ก. ได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๘) 
บาน ๓   ก. ได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๗๕) 

   บาน ๓    ก. ได.้ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๒๒) 
 
 ผลู 

ผลู   ข. ทาง, (ผลูแบก, ทางแยก, ผลูบก, ทางเล้ียว).  
(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙) 

ผลู   ข. ทาง, (ผลูแบก, ทางแยก, ผลูบก, ทางเล้ียว).  
(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้๒๓๖) 

ผลู   น. ทาง (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๙) 
ผลู   [ผฺลู] น. ทาง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๔) 

   ผลู   [ผฺลู] น. ทาง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๘) 
ผลู   [ผฺลู] น. ทาง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๔) 

 
 เผลียง 

เผลียง   ข. ฝน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๒๐) 
เผลียง   ข. ฝน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๗) 
เผลียง   น. ฝน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๒๖) 
เผลียง   [เผฺลียง] น. ฝน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๖๒) 

   เผลียง   [เผฺลียง] น. ฝน. (ข. เภฺลียง). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๗๔๒) 

เผลียง   [เผฺลียง] น. ฝน. (ข. เภฺลียง). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๗๘๘) 

 
 ไผท 

ไผท   ข. แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๙) 
ไผท   ข. แผน่ดิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๖) 



๔๐๘ 

 

ไผท   น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๒๙) 
ไผท   น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๖๔) 

   ไผท   [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๗๔๕) 

ไผท   [ผะไท] น. แผน่ดิน. (ข. ไผฺท). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๗๙๒) 

 
 พิโดร 
  ไพโดร   ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๔๐) 

ไพโดร   ข.ผ. ฟุ้ง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕๓) 
พิโดร   [พิโดน] ก. ฟุ้งไป (ส าหรับกล่ิน). (ข. พิโดร; ส. วติร).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๕๙) 
พิโดร   [พิโดน] ก. ฟุ้งไป (ใชแ้ก่กล่ิน). (ข. พิโดร; ส. วติร).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๙๒) 
   พิโดร   [พิโดน] ก. ฟุ้งไป (ใชแ้ก่กล่ิน). (ข. พิโดร; ส. วติร). 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๘๗) 

พิโดร   [พิโดน] ก. ฟุ้งไป (ใชแ้ก่กล่ิน). (ข. พิโดร; ส. วติร).  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๓๕) 

 
 ภุม 

ภุม   ข. ไม่. (ภุมมาน, ไม่มี, ไม่ได,้ ภุมอวย, ไม่ให)้.  
(ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๖๙) 

ภุม   ข. ไม่, (ภุมมาน, ไม่มี. ภุมบาน, ไม่ได,้ ภุมอวย, ไม่ให.้)  
(ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๗๗) 

ภุม ๑   ว. ไม่ เช่น ภุมมาน วา่ ไม่มี, ภุมบาน วา่ ไม่ได.้ (ข. พุ  ) 
   (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๘๘) 
ภุม ๑ ว. ไม่ เช่น ภุมมาน วา่ ไม่มี, ภุมบาน วา่ ไม่ได.้ (ข. พุ  ) 

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๑๘) 
 
 



๔๐๙ 

 

ภุม ๑   ว. ไม่ เช่น ภุมมาน วา่ ไม่มี, ภุมบาน วา่ ไม่ได.้ (ข. พุ  )  
(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๒๔) 

ภุม ๑   ว. ไม่ เช่น ภุมมาน วา่ ไม่มี, ภุมบาน วา่ ไม่ได.้ (ข. พุ  )  
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๑) 
 

 มมาก 
มะมาก   ข. แมลงหวี.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗๔) 
มะมาก   ข. แมลงหวี.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๑) 
มมาก   น. แมลงหวี่. (เทียบ ข. มมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว). 

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๙๕) 
มมาก   [มะ-] น. แมลงหวี.่ (เทียบ ข. มฺมาจ วา่ ตวัชีผา้ขาว).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๒๕) 
มมาก   [มะ-] น. แมลงหวี.่ (เทียบ ข. มฺมาจ วา่ ตวัชีปะขาว).  

(ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๓) 
มมาก   [มะ-] น. แมลงหวี.่ (เทียบ ข. มฺมาจ วา่ ตวัชีปะขาว).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๘๐) 
 
 มาน 

มาน   ข. มี. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๘๗) 
มาน   ม. นบั, คิดถือตวั. ข. มี. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๙๒) 
มาน ๔   ก. มี เช่น มานพระบณัฑูร. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๗๑๕) 
มาน ๔   ก. มี เช่น มานพระบณัฑูร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๖๔๒) 
   มาน ๔    ก. มี เช่น มานพระบณัฑูร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๘๕๗) 

มาน ๔   ก. มี เช่น มานพระบณัฑูร. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๙๐๓) 
 

 



๔๑๐ 

 

 ระนด 
ระนด   ข. คราด. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๓) 
ระนด   ข. คราด. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑๓) 
รนด   น. คราด. (เทียบ ข. รนสั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๕๔) 
รนด   [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รนสั). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๖๗๕) 
   รนด   [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รฺนาส่). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๙๒๔) 
   รนด   [ระนด] น. คราด. (เทียบ ข. รฺนาส่). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
      หนา้ ๙๗๐) 
 
 ระสี 

ระสี   ข. ไมไ้ผ.่ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๑๕) 
ระสี   ข. ไมไ้ผ.่ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๑๕) 
ระสี   น. ไมไ้ผ.่ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๖๓) 
ระสี   น. ไมไ้ผ.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๘๖) 

   ระสี     น. ไมไ้ผ.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๓๗) 
ระสี   น. ไมไ้ผ.่ (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๘๒) 
 

 ลบอง 
ละบอง   ข. แบบ, ฉบบั, แต่ง, ท า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๒) 
ละบอง   ข. แบบ, ฉบบั, แต่ง, ท า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๒๘) 
ลบอง   น. แบบ, ฉบบั. ก. แต่ง, ท า. (ข.ลบอง วา่ ลอง).  

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๘๘) 
ลบอง   น. แบบ, ฉบบั. ก. แต่ง, ท า. (ข.ลบอง วา่ ลอง).  

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๐๙) 
   ลบอง   [ละบอง] น. แบบ, ฉบบั. ก. แต่ง, ท า. (ข. ลฺบง วา่ ลอง). 
      (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๙๘๗) 

ลบอง [ละบอง] น. แบบ, ฉบบั. ก. แต่ง, ท า. (ข. ลฺบง วา่ ลอง). 
(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๓๔) 



๔๑๑ 

 

 ลนัโทม 
ลนัโทน   ข. นอ้มลง, กม้ลง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๔๓) 
ลนัโทน   ข. นอ้มลง, กม้ลง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๖) 
ลนัโทม    ก. นอ้มลง, กม้ลง. (ข. ล โทน). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๗๙๗) 
ลนัโทม    ก. นอ้มลง, กม้ลง. (ข. ล โทน). (ราชฯ ๒๕๒๕, 

หนา้ ๗๑๗) 
   ลนัโทม    ก. นอ้มลง, กม้ลง. (ข. ล โทน). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
      หนา้ ๑๐๐๓) 

ลนัโทม   ก. นอ้มลง, กม้ลง. (ข. ล โทน). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๑๐๕๐) 

 
ล างาด 

ล างาด   ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๓๙) 
ล างาด   ข. เยน็. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๓๓) 
ล างาด   น. เยน็. (เทียบ ข. ลงาจ). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๐๑) 
ล างาด   น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  

(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๐๕๗) 
   ล างาด    น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  
      (ข. ลงาจ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๑๑) 

ล างาด   น. เยน็, เวลาเยน็, ใชว้า่ ละงาด ลางาด หรือ ลา้งาด ก็มี.  
(ข. ลฺงาจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๐๕๗) 

 
 ศก 

ศก   ข. ผม. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๘๕) 
ศก   ข. ผม. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๖๙) 
ศก ๑   น. ผม. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๕๐) 
ศก ๑   น. ผม. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๖๖) 
 
 



๔๑๒ 

 

ศก ๑    น. ผม เช่น พระศกพระพุทธรูป. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
   หนา้ ๑๐๙๒) 
ศก ๑   น. ผม เช่น พระศกพระพุทธรูป. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๑๓๖) 
 
 สด า 

สะด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๐) 
สด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๙) 
สะด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๒) 
สด า   ข. ขวา. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 
สด า   ว. ขวา. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๖๓) 
สด า   [สะ] ว. ขวา. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๗๘) 

   สด า   [สะ] ว. ขวา. (ข. สฺฎ า). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๑๔) 
   สด า   [สะ] ว. ขวา. (ข. สฺฎ า). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๕๖) 
 
 สรุก 
  สรุก   ข. เมือง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓๑) 

สรุก   ข. เมือง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๓) 
สรุก   น. เมือง (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๗๘) 
สรุก   [สฺรุก] น. เมือง (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๑) 
สรุก   [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สุรุก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๓๗) 
สรุก   [สฺรุก] น. เมือง. (ข. สฺรุก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๗๘) 

 
 สวาย 

สวาย   ข. มม่วง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๒๘) 
สวาย   ข. มม่วง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐๑) 
สวาย ๑   น. ตน้มะม่วง (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๓) 
สวาย ๑   [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๗๙๕) 
 



๔๑๓ 

 

สวาย ๑   [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข. สฺงาย). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
   หนา้ ๑๑๔๔) 
สวาย ๑    [สะหฺวาย] น. ตน้มะม่วง. (ข. สฺวาย). (ราชฯ ๒๕๕๔,  

หนา้ ๑๑๘๖) 
 
 สันลึก 

สันลึก   ข. ใบตาล. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๙) 
สันลึก   ข. ใบตาล. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๔) 
สันลึก   น. ใบตาล. (ข. สฺลึก วา่ ใบไม)้. (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้  

๘๙๗) 
สันลึก   น. ใบตาล. (ข. สฺลึก วา่ ใบไม)้. (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้  

๘๐๗) 
สันลึก   น. ใบตาล. (ข. สฺลึก วา่ ใบไม)้. (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้  
   ๑๑๖๗) 
สันลึก   น. ใบตาล. (ข. สฺลึก วา่ ใบไม)้. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้  

๑๒๐๗) 
 
 ส าบอก 

ส าบอก   ข. เปลือก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๘) 
ส าบอก   น. เปลือก. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๐๙) 
ส าบอก   น. เปลือก. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,หนา้ ๘๑๙) 
ส าบอก   น. เปลือก. (ข. ส บก). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๘๘) 
ส าบอก   น. เปลือก. (ข. ส บก). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๒๘) 

 
 สุจะ 

สุจะ   ข. ร้ิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๑) 
สุจะ   ข. ร้ิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๑) 
สุจะ   น. ล้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๑๗) 
สุจะ   น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๒๖) 
 



๔๑๔ 

 

สุจะ   น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๐๒) 
สุจะ   น. ร้ิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๔๒) 

 
 เสน่ง 

เสนง   ข. เขาสัตว.์ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๖) 
เสนง   ข. เขาสัตว.์ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙๒) 
เสนง, เสน่ง  น. เขาสัตว,์ เขนง, แสนง ก็ใช.้ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๙๒๓) 
เสนง, เสน่ง [สะเหฺนง, สะเหฺน่ง] น. เขาสัตว,์ เขนง, แสนง ก็ใช.้ (ข.). 

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๒) 
เสนง, เสน่ง  [สะเหฺนง, สะเหฺน่ง] น. เขาสัตว,์ เขนง, แสนง ก็ใช.้ (ข.). 
   (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑๓) 
เสนง, เสน่ง [สะเหฺนง, สะเหฺน่ง] น. เขาสัตว,์ เขนง, แสนง ก็ใช.้ (ข.). 

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๕๓) 
 
 เสมา 

เสมา   ข. หญา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๐) 
เสมา   ข. หญา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๗) 
เสมา ๑   น. หญา้. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๒๕) 

   เสมา ๓   [สะเหฺมา] น. หญา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๓) 
   เสมา ๓   [สะเหฺมา] น. หญา้. (ข. เสฺมา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ 
      ๑๒๑๖) 

เสมา ๓   [สะเหฺมา] น. หญา้. (ข. เสฺมา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้   
๑๒๕๕) 

 
 แสอก 

สะแอก   ข. พรุ่งน้ี. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๔๙๕) 
สะแอก   ข. พรุ่งน้ี. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗๖) 
แสอก   น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๒) 
แสอก   น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๙) 



๔๑๕ 

 

แสอก   [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข. แสฺอก). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
   หนา้ ๑๒๓๒) 
แสอก [สะแอก] น. เวลาพรุ่งน้ี. (ข. แสฺอก). (ราชฯ ๒๕๕๔, 

หนา้ ๑๒๗๒) 
 

 แสะ 
แสะ   ข. มา้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๕) 
แสะ   ข. มา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๓) 
แสะ   น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๓๒) 
แสะ   น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๙) 
แสะ   น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๓๒) 
แสะ   น. มา้. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๗๒) 

 
ง. ค าทีป่รากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมัย พบทั้งหมด ๒๕ ค า ไดแ้ก่ 

 กระบือ 
กะบือ   นั้นคือควาย (คสัเวล, หนา้ ๗๘) 
กบือ      Buffalo. (สัพะฯ, หนา้ ๒๑๕) 
กะบือ   เปนช่ือควายแต่เป็นภาษาเขมน. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๑) 
กระบือ   เปนช่ือบา้นแห่งหน่ึงอยูใ่นแขวงเมืองประทุมธานี. อน่ึง 

เปนช่ือควาย. (อกัขราฯ, หนา้ ๕๐) 
กระบื   ข. ควาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖) 
กะบื   ข. ควาย. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖) 
กระบือ   ข. ควาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๘) 
กะบื   ข. ควาย. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔) 
กระบือ   น. ควาย. (ข.กฺรบี ; มลาย ูเกฺรเบา). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

    หนา้ ๔๕) 
กระบือ   น. ควาย. (ข.กฺรบี ; มลาย ูเกฺรเบา). (ราชฯ ๒๕๒๕,  

หนา้ ๓๗) 
กระบือ   น. ควาย (มกัใชเ้ป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโค กระบือ     

(ข. กรฺบื ; มลาย ูเกรฺเบา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๔๗) 



๔๑๖ 

 

กระบือ   น. ควาย (มกัใชเ้ป็นทางการ) เช่น รูปพรรณโคกระบือ.  
(ข. กรฺบี ; ม. เกรฺเบา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๗) 

 
 กนัแสง 

กนัแสง    นั้นคือร้องไห ้ เปนค ากระษตัร. (คสัเวล, หนา้ ๑๒๑) 
กนัแสง   To cry, to weep. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๙) 
กนัแสง, กระแสง ข. ร้องไห.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๕) 
กนัแสง, กรรแสง ข. ร้องให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
กนัแสง, กรรแสง ข. ร้องให.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕) 
กนัแสง   (ราชา) ก. ร้องไห,้ ราชาศพัทใ์ชว้า่ ทรงพระกนัแสง  

หรือ ทรงกนัแสง. (ข.กนฺแสง วา่ ผา้เช็ดปาก,ผา้เช็ดมือ, 
ผา้เช็ดหนา้). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๐๕) 

  
ขจอก 

ขะจอก คือคนฤๅสัตวขาหกัเปนง่อยเดิรเขยก, คือคนขาโขยก
นั้นเอง. (คสัเวล, หนา้ ๗๓) 

ขะจอก  ขจอก  ข. ง่อย, เดินโขยก. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๓) 
ขะจอก, กระจอก  ข. งอ่ย, เดิน โขยก. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๗) 
ขจอก   ว. ง่อย, ขาเขยก. (ข. ขฺจก). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๖) 
ขจอก   [ขะ-] ว. ง่อย, ขาเขยก, กระจอก. (ข. ขฺจก วา่ เขยก,  

ขาเขยก). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๕) 
ขจอก    [ขะ-] ว. กระจอก, ง่อย, ขาเขยก. (ข. ขฺจุก วา่ ขาเขยก,  

พิการ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๐) 
ขจอก   [ขะ-] ว. กระจอก, ง่อย, ขาเขยก. (ข. ขฺจก วา่ ขาเขยก,  

พิการ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๖๔) 
 
 ขนง 

ขนง   คือวา่คิ้ว เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๕๘) 
ขนง   วา่คิ้ว. อน่ึงหนงังวัหนงัควายหนงัแรด, ท่ีเขาเผาไฟแลว้ 

ขดูตม้แช่น ้า, แลว้เอามาหัน่ย  ากิน. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๓) 



๔๑๗ 

 

ขนง   ข. คิ้ว, อน่ึงไทเรียกเน้ืออยา่งหน่ึงวา่ขนง. (ร.ศ. ๑๑๐,  
หนา้ ๕๘) 

ขนง   ข. คิ้ว, อน่ึง ไทยเรียกเน้ืออยา่งหน่ึงวา่ขนง. (ร.ศ. ๑๒๐,  
หนา้ ๔๑) 

ขนง   น. คิ้ว, ใชเ้ป็นราชาศพัท ์วา่ พระขนง. (ข. โขฺนง). (ราชฯ  
๒๔๙๓, หนา้ ๑๗๘) 

 
 ขมีขมนั 

ขมีขมนั   นั้นคือเรวๆด่วนๆเหมือนค าพูดวา่ท าใหข้มีขมนัเขา้  
(คสัเวล, หนา้ ๗๓) 

ขมีขมนั   นั้นความวา่เรววา่ด่วนๆเหมือนค าพูดวา่ท าขมีขมนั 
อยา่ชา้ (คสัเวล, หนา้ ๗๘๗) 

ขมี   In a hurry. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๒) 
ขมีขมนั   อาการท่ีเร็วๆ, ด่วนๆ, ไวๆ, พลนั, (อกัขราฯ, หนา้ ๗๕) 
กะหมีกะมนั  คืออาการด่วนนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๖) 
ขมีขมนั   ข. เร็ว, เร็วพลนั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖) 
ขมีขมนั   ข. เร็ว, เร็วพลนั. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 
ขมีขมนั   [ขะหฺมีขะหฺมนั] ว. เร็ว, เร็วพลนั. ทนัที. (ข. ขฺมี ;  

ต.ขมนั). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๐) 
ขมีขมนั   [ขะหฺมีขะหฺมนั] ว. รีบเร่งในทนัทีทนัใด. (ข. ขฺมี ;  

ต. ขมนั). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๒๙) 
ขมีขมนั   [ขะหฺมีขะหฺมนั] ว. รีบเร่งในทนัทีทนัใด. (ข. ขฺมี ;  

ต. ขมนั). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๕) 
ขมีขมนั   [ขะหฺมีขะหฺมนั] ว. รีบเร่งในทนัทีทนัใด. (ข. ขฺมี ;  

ต. ขมนั). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๑) 
 
 ขลา 

ขลา   ค าเขมรวา่เสือ. (อกัขราฯ, หนา้ ๘๗) 
ขลา   ข. เสือ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๗) 
ขลา   ข. เสือ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๐) 



๔๑๘ 

 

ขลา   น. เสือ. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๑๘๓) 
ขลา   [ขฺลา] น. เสือ. (ข. ขฺลา). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๓๑) 
ขลา    [ขฺลา] น. เสือ. (ข. ขฺลา). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๖๘) 
ขลา   [ขฺลา] น. เสือ. (ข. ขฺลา). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๗๓) 

 
 เขนย 

เขนย   นั้นคือหมอน เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๖๑) 
เขนย   Cushion. (สัพะฯ, หนา้ ๒๗๙) 
เขนย   คือหมอน, ค าเขมร. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๔) 
เขนย   ข. หมอน, หมอนหนุน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๖๓) 
เขนย, เขนอย  ข. หมอน, หมอนหนุน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๔๔) 
เขนย   (กลอน) น. หมอนหนุน, ราชาศพัทว์า่ พระเขนย. (ข.). 

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๐๙) 
เขนย   [ขะเหฺนย] (กลอน) น. หมอนหนุน, ราชาศพัทว์า่  

พระเขนย. (ข. เขฺนีย). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๕๒) 
เขนย   [ขะเหฺนย] (กลอน) น. หมอนหนุน, ราชาศพัทว์า่  

พระเขนย. (ข. เขฺนิย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๙๗) 
เขนย   [ขะเหฺนย] (กลอน) น. หมอนหนุน, ราชาศพัทว์า่  

พระเขนย. (ข. เขฺนิย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๐๖) 
 

 แข 
   แข   นั้นคือดวงจนัทร์ เปนค าต่างภาษา (คสัเวล, หนา้ ๒๐) 

แข   Orbit of the moon, moon (malay word). (สัพะฯ,  
หนา้ ๒๘๕) 

แข   วา่ดวงจนัทร์. (อกัขราฯ, นา้ ๗๐) 
แข   ข. เดือน, จนัทร์. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๖) 
แข   ข. เดือน, จนัทร์. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๙) 
แข   น. ดวงเดือน, พระจนัทร์. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๒๑๕) 
 



๔๑๙ 

 

แข   น. ดวงเดือน, พระจนัทร์. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
หนา้ ๑๕๕) 

แข     น. ดวงเดือน, พระจนัทร์. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
หนา้ ๒๐๕) 

แข   น. ดวงเดือน, พระจนัทร์. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔,  
หนา้ ๒๑๔) 

 
ครวกั, ครวี 

  คะวกัคะว ี  นั้นความวา่ พดโบกไปมา (คสัเวล, หนา้ ๗๘๘) 
คระว,ี กระวี  ข. แกวง่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๘๑) 
คระว,ี กระวี  ข. แกวง่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๕๖) 
ครวกั,ครวี  [คระวกั, คระวี] ก. กวดัแกวง่. (ข.ครฺวาด, คฺรวี).   

(ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๒๒๕) 
ครวกั,ครวี  [คระวกั, คระวี] ก. กวดัแกวง่. (ข.ครฺวาด, คฺรวี).   

(ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๑๖๘) 
ครวกั, ครวี  [คฺระวกั, คฺระว]ี ก. กวดัแกวง่. (ข. ครฺวาต่, ครฺว)ี. 
   (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๒๑๙) 
ครวกั, ครวี  [คระวกั, คระวี] ก. กวดัแกวง่. (ข. ครฺวาต่, คฺรว)ี.  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๒๓๐) 
 
 เฉนียน 

เฉนียน   เปนช่ือขอบสระ, ฤๅริมฝ่ังสระเปนตน้นั้น. (คสัเวล,  
หนา้ ๑๕๘) 

เฉนียน   ข. ฝ่ังน ้า. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๗) 
เฉนียน   ข. ฝ่ังน ้า. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๐) 
เฉนียน   [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  

๒๔๙๓, หนา้ ๓๑๖) 
เฉนียน   [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  

๒๕๒๕, หนา้ ๒๕๑) 
 



๔๒๐ 

 

   เฉนียน   [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๘) 

เฉนียน   [ฉะเหฺนียน] น. ฝ่ังน ้า. (ข. เฉฺนร วา่ ชายฝ่ัง). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๐) 

 
 เฉลย 

เฉลย   นั้นคือเปนค าแกส้งไสนั้น เรียกวา่ค าเฉลย (คสัเวล,  
หนา้ ๒๓๘) 

เฉลย   To answer. (สัพะฯ, หนา้ ๘๗๕) 
เฉลย   คือค าจ าเลยนั้น, เหมือนอยา่งท่ีผูต้อ้งกล่าวแก,้ ค  าท่ีเขา 

โจทถามนั้น. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๕๙) 
เฉลย   ข. พูดแก.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๔๘) 
เฉลย   ข. พูดแก.้ (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๐๑) 

   เฉลย   [ฉะเหฺลย] ก. อธิบายหรือช้ีแจงขอ้ปัญหาต่างๆใหเ้ขา้ใจ  
      เช่น เฉลยปัญหา เฉลยความ. (ข. เฉฺลิย วา่ ตอบ). (ราชฯ  
      ๒๕๔๒, หนา้ ๓๓๘) 

เฉลย   [ฉะเหฺลย] ก. อธิบายหรือช้ีแจงขอ้ปัญหาต่างๆใหเ้ขา้ใจ  
เช่น เฉลยปัญหา เฉลยความ. (ข. เฉฺลิย วา่ ตอบ). (ราชฯ  
๒๕๕๔, หนา้ ๓๕๑) 

 
 ด าเนิน 

ต าเนีร   นั้นคือเดิรไปก็วา่  มิไดเ้ดิรแลไปดว้ยส่ิงอ่ืนๆก็เรียกวา่ 
ต าเนีรเปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๓๗๑) 

  ด าเนิร   To go, to form a resolution. (speaking of army). – To  
advance (speaking of the king). (สัพะฯ, หนา้ ๑๐๗) 

ต าเนิน   To go, to walk. (สัพะฯ, หนา้ ๗๗๘) 
ด าเนิร   คือเดิน, วา่เปนค าเพราะ, ค  าหลวง, วา่ด าเนิร.  

(อกัขราฯ, หนา้ ๒๐๘) 
ต าเนิน คืออาการท่ีเดิรไปนั้น, เหมือนอยา่งเขาพูดกนัวา่ ทรง

พระราชด าเนิน. (อกัขราฯ, หนา้ ๒๓๓) 



๔๒๑ 

 

ด าเนิร, เดิร  ข.ผ. ไป  กา้วไป  ยกเทา้ยา่งไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๘๕)   
ต าเนิร   ข.ผ. ดูด าเนิร. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๙๖)   
ด าเนิร, เดิร  ข.ผ. ไป, กา้วไป, ยกเทา้ยา่งไป. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๘) 
ต าเนิร   ข.ผ. ดูท่ีต าเนิร. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๓๗) 

  ด าเนิน ๑  ก. เดิน, ไป, ราชาศพัทใ์ชว้า่ เสด็จพระราชด าเนิน  
     ทรงพระด าเนิน ทรงพระด าเนิน ; ใหเ้ป็นไป เช่น  
     ด าเนินงาน ด าเนินชีวิต. (ข. ฎ เณีร). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
     หนา้ ๓๐๔) 
  ด าเนิน ๑  ก. เดิน, ราชาศพัทใ์ชว้า่ ทรงพระด าเนิน ; ใหเ้ป็นไป  
     เช่น ด าเนินงาน ด าเนินชีวติ. (ข. ฎ เณีร). (ราชฯ ๒๕๔๒,  
     หนา้ ๔๐๖) 

ด าเนิน ๑  ก. เดิน, ใชใ้นราชาศพัทว์า่ ทรงพระด าเนิน ; เป็นไป  
เช่น การประชุมด าเนินไปดว้ยดี, ท าใหเ้ป็นไป, เช่น 
ด าเนินงาน ด าเนินการ ด าเนินชีวติ. (ข. ฎ เณีร). (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๔๓๔) 

 
 เดิม 

เดิม   นั้นความวา่ก่อน เหมือนกบัจ าเดิมแลเดิมที (คสัเวล,  
หนา้ ๓๕๔) 

เดิม   Beginning, commencement. (สัพะฯ, หนา้ ๑๒๑) 
เดิม   ตน้, มูลเหตุ, เปนช่ือความแรกฤๅตน้นั้น. (อกัขราฯ,  

หนา้ ๒๒๔) 
เดิม   ท. แรก, ก่อน, ตน้, เคา้. (เดิมเฌอ, ข.รากไม)้. (ร.ศ.  

๑๒๐, หนา้ ๑๓๑) 
เดิม   น. แรก, ก่อน, ตน้. (ข. เดิม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๔๘) 
   เดิม   ว. แรก เช่น แต่เดิม, เก่า เช่น บา้นเดิม พระราชวงัเดิม,  
      ก่อน เช่น เหมือนเดิม. (ข. เฎีม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๕๒๕,  
      หนา้ ๓๑๒) 
 



๔๒๒ 

 

   เดิม   ว. แรก เช่น แต่เดิม, เก่า เช่น บา้นเดิม พระราชวงัเดิม,  
      ก่อน เช่น เหมือนเดิม. (ข. เฎีม วา่ ตน้). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
      หนา้ ๔๑๕) 

เดิม ว. แรก, ก่อน, เก่าก่อน, เช่น แต่เดิม บา้นเดิม เหมือนเดิม. 
(ข. เฎีม). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๔๔๔) 

 
 บรรทม 

บนัทม    นั้นคือนอนเปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๔๗๑) 
บนัธม   To sleep (speaking of the King). (สัพะฯ, หนา้ ๔๗) 
บนัทม คือนอน เปนค าสูงส ารับกระษตัริยแ์ลจา้ว, เขาพูดวา่ท่าน

บนัทมอยู,่ บนัทมค าน้ีเปนสยามภาษา. (อกัขราฯ, หนา้ 
๓๖๘) 

บรรทม  ประทม  ข.ผ. นอน, นอนหลบั. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๘) 
บรรทม, ประทม  ข.ผ. นอน, นอนหลบั. (ใชร้าชาศบัท)์. (ร.ศ. ๑๒๐,  

หนา้ ๑๙๕) 
บรรทม   [บนั-] (ราชา) ก. นอน. (ข. ผทม). (ราชฯ ๒๔๙๓,  

หนา้ ๕๒๒) 
   บรรทม   [บนั-] (ราชา) ก. นอน, ประทม หรือ ผทม ก็วา่.  
      (ข. ผทม). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๕๕) 
   บรรทม   [บนั-] (ราชา) ก. นอน, ประทม หรือ ผทม ก็วา่.  
      (ข. ผทม). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๐๕) 

บรรทม   [บนั-] (ราชา) ก. นอน, โบราณใช ้ประทม ก็มี.  
(ข. ผฺท ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๕๑) 

 
 บงัคม 

บงัคม   นั้นคือไหว ้เปนค ากระษตัร (คสัเวล, หนา้ ๔๖๒) 
บงัคม   Homage, ohedience to the king. (สัพะฯ, หนา้ ๔๔) 
บงัคม   นมศัการ, ค  ารพ, นบนอบ, คือคนไหวจ้า้ว, กล่าวเปน 

ค าสูงวา่ยบงัคมนั้น, คนถา้ไหวพ้ระไม่วา่บงัคม, เวน้แต่ 
เจา้. (อกัขราฯ, หนา้ ๓๕๙) 



๔๒๓ 

 

บงัคม   ข. ไหว.้ (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
บงัคม   ข. ไหว.้ (ใชร้าชาศพัทคื์อ ชาวเราไหวเ้จา้นายๆ ไหว ้

ก็ใช.้). (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๐) 
บงัคม   ก. ไหวเ้จา้นาย. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๒๒) 

   บงัคม   (ราชา) ก. แสดงความเคารพพระมหากษตัริย ์สมเด็จ 
      พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี และพระบรม 

ราชวงศช์ั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใชว้า่ ถวายบงัคม. 
(ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖๘) 

   บงัคม   (ราชา) ก. แสดงความเคารพพระมหากษตัริย ์สมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรม
ราชวงศช์ั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใชว้า่ ถวายบงัคม. 
(ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๑๓) 

บงัคม   (ราชา) ก. แสดงความเคารพพระมหากษตัริย ์สมเด็จ 
พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชินี และพระบรม
ราชวงศช์ั้นสูง ตามประเพณีไทย, ใชว้า่ ถวายบงัคม. 
(ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๐) 

 
 บงัอวด 

บงัอวด   Window. (สัพะฯ, หนา้ ๔๕) 
บงัอวจ   ข. น่าต่าง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๖๑) 
บงัอวจ   ข. น่าต่าง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๙๐) 
บงัอวจ   น. หนา้ต่าง. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๓๑) 
บงัอวจ   น. หนา้ต่าง. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๔๖๙) 
บงัอวจ   [-อวด] น. หนา้ต่าง. (ข. บงฺอวัจ). (ราชฯ ๒๕๔๒,  

หนา้ ๖๑๕) 
บงัอวจ   [-อวด] น. หนา้ต่าง เช่น บงัอวดบงัอิงอร่ามเรือง  

(อนิรุทธ์). (ข. บงฺอวัจ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๖๖๑) 
 
 

 



๔๒๔ 

 

 ปรัก 
ปรัก   เปนภาษาเขมน เรียกเงินวา่ปรัก, พวกเขมนเมืองก าภูชา 

นั้น, เงินวา่ปรัก. (คสัเวล, หนา้ ๔๑๖) 
ปรัก   ข. เงิน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๐๙) 
ปรัก   ข. เงิน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๒๘) 
ปรัก ๑   ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๕๗๓) 
ปรัก ๑   [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๑๑) 

   ปรัก ๑   [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๖๖๘) 
ปรัก ๑   [ปฺรัก] ว. เงิน. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๑๔) 

 
 ผทม 

พะทม   To sleep. (สัพะฯ, หนา้ ๕๔๗) 
ผะทม   ข. นอน. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๑๗) 
ผะทม   ข. นอน. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๓๔) 
ผทม   ก. นอน (ใชส้ าหรับเจา้นาย) ประทม หรือ บรรทม ก็ใช.้  

(ข.ผฺทม). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๑๗) 
ผทม   [ผะทม] ก. นอน (ใชแ้ก่เจา้นาย), ประทม หรือ บรรทม  

ก็ใช.้ (ข. ผฺท ). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๕๕๒) 
   ผทม   [ผะทม] ก. นอน (ใชแ้ก่เจา้นาย), ประทม หรือ บรรทม  
      ก็ใช.้ (ข. ผฺท ). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๗๒๕) 

ผทม   [ผะทม] ก. นอน (ใชแ้ก่เจา้นาย), ประทม หรือ บรรทม  
ก็ใช.้ (ข. ผฺท ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๗๗๑) 

 
 เพลิง 
  เพลืง   นั้นคือไฟ (คสัเวล, หนา้ ๕๖๔) 

เพลิง   Fire, flame. (สัพะฯ, หนา้ ๕๖๙) 
เพลิง   ไฟ, คือไฟ, เปนค าภาษาเขมรเรียกเพลิง, ค  าไทวา่ไฟ,  

ค าสับทว์า่อคัคี. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๘๓) 
เพลิง   ข. ไฟ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๔๗) 
เพลิง   ข. ไฟ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๕๘) 



๔๒๕ 

 

เพลิง   น. ไฟ (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๖๙) 
เพลิง   [เพฺลิง] น. ไฟ (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๐๑) 
เพลิง   [เพฺลิง] น. ไฟ เช่น เพลิงไหมบ้า้น ดบัเพลิง. (ข. เภฺลิง).   
   (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๐๐) 
เพลิง [เพฺลิง] น. ไฟ เช่น เพลิงไหมบ้า้น ดบัเพลิง. (ข. เภฺลิง).  

(ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๔๗) 
 

 มดาย 
มดาย   Mother (a camboge word). (สัพะฯ, หนา้ ๔๑๖) 
มะดาย   ข. แม่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๗๓) 
มะดาย   ข. แม่. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๐) 
มดาย   น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๖๙๒) 
มดาย   [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๒๓) 

   มดาย   [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๑) 
มดาย   [มะ-] น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๘๗๗) 

 
 เม 

เม   Mother. (สัพะฯ, หนา้ ๔๓๓) 
เม   ข. แม่. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๓๘๑) 
เม   ข. แม่. ม. ของขา้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๒๘๗) 
เม   น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๗๒๕) 
เม   น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๖๕๐) 

   เม    น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๘๓๑) 
เม   น. แม่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๙๑๗) 

 
 สวา 

สวา   Monkey. (สัพะฯ, หนา้ ๗๒๖) 
สวา วานร  คือลิงอยูใ่นไพรพงนั้น, สวาเปน าเขมร วานรเป็นค ามคธ  

ทั้งสองบทแปลวา่ลิง. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๗) 
สวา   ข. ลิง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๑๑) 



๔๒๖ 

 

สวา   ข. ลิง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๘) 
สวา   [สะหฺวา] น. ลิง (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๒) 
สวา   [สะหฺวา] น. ลิง (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๔) 
สวา   [สะหฺวา] น. ลิง (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๔๔) 
สวา   [สะหฺวา] น. ลิง (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๘๕) 

 
 สอ 

สอ   White. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๓) 
สอ   ข. ขาว. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๖) 
สอ   ข. ขาว. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๔) 
สอ ๑   ว. ขาว เช่น ดินสอพอง. (ข. วา่ ขาว). (ราชฯ ๒๕๔๒, 
   หนา้ ๑๑๖๔) 
สอ ๑   ว. ขาว เช่น ดินสอพอง. (เทียบ ข. ส วา่ ขาว). (ราชฯ  

๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๘๗) 
 

สอ 
สอ   นั้นคือฅอเปนค ากระษตัร อน่ึงเป็นค าวา่มาก เหมือน 

ค าพูดวา่คนท่ีเขาวิง่สอๆมาท าไม่ (คสัเวล, หนา้ ๓๓๔) 
สอ   Neck. (สัพะฯ, หนา้ ๗๔๓) 
สอ   ข. คอ. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๕๐๖) 
สอ   ข. คอ. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๓๘๔) 
สอ ๑   น. คอ (ข.) ; ช่ือโกฐชนิดหน่ึงใชท้  ายาได.้ ว. ขาว   เช่น  

ดินสอพอง. น. ปูนก่อ.๒๖ (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๘๘๔) 
สอ ๓   น. คอ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๗๙๖) 
สอ ๓   น. คอ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๑๔๖) 
สอ ๓   น. คอ. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๑๘๗) 

 

                                           
๒๖ ค  าวา่ “สอ” ในความหมายวา่ โกศท่ีใชท้ ายาได,้ ขาว และปูนก่อ นั้น ในภาษาเขมรไม่ใช่ค าเดียวกบั “สอ” ท่ีมี

ความหมายวา่ คอ จึงจะไม่น าความหมายดงักล่าวมามาวเิคราะห์ในการเปล่ียนแปลงความหมาย  



๔๒๗ 

 

สะเบย 
สะเบย   Satisfied. (สัพะฯ, หนา้ ๖๘๗) 
สะเบย   คือความสะบายเปนศุข. (อกัขราฯ, หนา้ ๗๐๒) 
สะเบย  เสบย  ข. สร่างจากส่ิงหมองใจ, ใจผอ่งใส. (ร.ศ. ๑๑๐,  

หนา้ ๔๙๑) 
สะเบย, เสบย  ข. สร่างจากส่ิงหมองใจ, ใจผอ่งใส. (ร.ศ. ๑๒๐, 

หนา้ ๓๗๓) 
เสบย   [สะเบย] ก. สบาย. (ข.). (ราชฯ ๒๔๙๓, หนา้ ๙๒๔) 
เสบย   [สะเบย] ก. สบาย. (ข.). (ราชฯ ๒๕๒๕, หนา้ ๘๓๓) 

   เสบย   [สะเบย] (ปาก) ก. สบาย เช่น วนัน้ีดูหนา้ตาไม่เสบย.  
      (ข. เสฺบีย). (ราชฯ ๒๕๔๒, หนา้ ๑๒๑๕) 

เสบย   [สะเบย] (ปาก) ก. สบาย เช่น วนัน้ีดูหนา้ตาไม่เสบย.  
(ข. เสฺบีย). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ ๑๒๕๔) 

 
จากขอ้มูลการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจานุกรมไทย

ข้างต้น สามารถสรุปการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายและค ายืมภาษาเขมรท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายจ าแนกตามสมยัและลกัษณะการ
เปล่ียนแปลงไดด้งัตาราง 

 
ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมมากกว่า ๑ สมัย แต่ไม่มีการเปล่ียนแปลง

ความหมายไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางท่ี ๔  จ านวนค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมาย 
 

สมยัทีป่รากฏ จ านวน 
ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และ ๒ ๔๔ 
ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓  ๓๖ 
ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓  ๖๒ 
ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั  ๒๕ 

รวม ๑๖๗ 

 



๔๒๘ 

 

ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมมากกวา่ ๑ สมยั แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมาย
สามารถจ าแนกไดด้งัตารางต่อไปน้ี 

 
ตารางท่ี ๕  สรุปพฒันาการดา้นการเปล่ียนแปลงความหมายค ายมืภาษาเขมรท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

     ความหมาย 
 

สมยัทีม่กีาร
เปลีย่นแปลง
ความหมาย 

สมยัทีป่รากฏ 
การเปลีย่นแปลงความหมาย 

แคบเขา้ กวา้งออก ยา้ยท่ี รวม 

สมยัที ่๒ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และ ๒ 

แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๒ 
๒๑ ๔๕ ๒๘ ๙๔ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั แต่มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๒ เพียงคร้ังเดียว 
แลว้คงความหมายเดิมต่อไปในสมยัท่ี ๓ 

๗ ๓ ๔ ๑๔ 

รวม ๒๘ ๔๘ ๓๒ ๑๐๘ 

สมยัที ่๓ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๓  
แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ 

๓๘ ๖๑ ๑๕ ๑๑๔ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓ 
แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ 

๑๐ ๒๔ ๕ ๓๙ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้งสามสมยั โดยมี
ความหมายคงเดิมในสองสมยัแรก แลว้มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ 

๒ ๒ ๑ ๕ 

รวม ๕๐ ๘๗ ๒๑ ๑๕๘ 

สมยัที ่๒ 
และ ๓ 

ค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั และมีการเปล่ียนแปลงความหมายสองคร้ัง ๓๙ 

รวม ๓๐๕ 

 
ผลการศึกษา จากค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๘๑๙ ค า ท่ีตดัค าท่ีซ ้ ากนัระหว่างพจนานุกรม    

แต่ละสมยัออกไปแล้ว มีค ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมมากกว่า ๑ สมยั จ  านวนทั้งส้ิน ๔๗๒ ค า 
หรือ ร้อยละ ๕๗.๑๓ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด พบว่ามีค าท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลงความหมาย 
๑๖๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๓๘ ของค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมมากกวา่ ๑ สมยั ส่วน



๔๒๙ 

 

ค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายพบทั้งหมด ๓๐๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๖๒ ของค ายืมภาษาเขมร
ท่ีปรากฏในพจนานุกรมมากกวา่ ๑ สมยั หรือประมาณร้อยละ ๓๗.๒๔ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

การเปล่ียนแปลงความหมายของค าส่วนใหญ่เกิดข้ึนในสมัยท่ี ๒ หรือสมัยท่ี ๓ เพียง                 
สมัยเดียว พบเป็นจ านวน ๒๖๖ ค า หรือมากถึงร้อยละ ๘๗.๒๑ ของค ายืมภาษาเขมรทั้ งหมด                         
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย ประกอบด้วยค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๒ 
จ านวน ๑๐๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๔๑ ของค ายืมภาษาเขมรทั้ งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความหมาย และค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๕๘ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๕๑.๘ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายสองคร้ังหรือสองสมยัพบเพียง ๓๙ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙ ของค ายืมภาษาเขมร
ทั้ งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย เม่ือจ าแนกตามลักษณะการเปล่ียนแปลงความหมาย                      
ท่ีปรากฏในแต่ละสมยั พบว่า การเปล่ียนแปลงในสมยัท่ี ๒ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ              
แคบเขา้ ๑๒ ค า การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก ๑๗ ค า การเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบยา้ยท่ี ๑๐ ค า ส่วนในสมัยท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้า ๑๓ ค า การ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก ๑๘ ค า และการเปล่ียนแปลงความหมายแบบยา้ยท่ี ๘ ค า 

การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนในสมัยเดียว ส่วนใหญ่เป็นค ายืมภาษาเขมรท่ี                      
ปรากฏตั้งแต่ในสมยัท่ี ๑ แล้วมีการเปล่ียนแปลงความหมายเม่ือปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
หรือ ๓ เน่ืองจากพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ เป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าโดยชาวต่างชาติในช่วงท่ีประเทศ
ไทยยงัไม่มีการพฒันาดา้นการศึกษา จึงยงัไม่มีการจดัการความรู้ดา้นภาษาไทยหรือค าไทยให้เป็น
ระบบ อักขรวิธีมีความลักลั่น ท าให้เกิดการนิยามความหมายซ ้ าซ้อนกันบ้าง ไม่ตรงค าบ้าง 
โดยเฉพาะการนิยามความหมายของค าท่ีไม่แม่นย  า ซ่ึงความผิดพลาดส่วนหน่ึงอาจเน่ืองมาจาก        
ความเขา้ใจผิดของผูจ้ดัท าพจนานุกรมซ่ึงไม่ใช่เจา้ของภาษา เม่ือน าค ายมืภาษาเขมรในพจนานุกรม
สมัยท่ี ๑ ไปเปรียบเทียบกับพจนานุกรมสมัยท่ี ๒ และสมัยท่ี ๓ จึงพบว่ามีการเปล่ียนแปลง
ความหมายค่อนขา้งมาก เพราะพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๓ เป็นพจนานุกรมท่ีสมยัท่ีจดัท า
โดยคนไทยซ่ึงเป็นเจ้าของภาษาและมีหน่วยงานราชการรับผิดชอบโดยตรงในการจัดท า
พจนานุกรมในสมยัท่ีการศึกษาของประเทศ รวมทั้งความรู้และหลกัเกณฑ์ทาภาษาไทยพฒันาเป็น
ระบบแลว้  รายละเอียดของค า อกัขรวธีิและการนิยามความหมายจึงชดัเจน ไม่ลกัลัน่สับสนเช่นใน
สมยัแรก โดยเฉพาะการนิยามความหมายท่ีครอบคลุมขอบเขตความหมายตามท่ีเจา้ของภาษาใชจ้ริง 
ไม่คลาดเคล่ือนไปเพราะความเขา้ใจผดิเช่นในสมยัแรก  

ในขณะท่ีค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏเฉพาะในสมยัท่ี ๒ และ สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลง
ความหมายระหว่าง ๒ สมยัน้อยกว่ามาก ทั้งน้ีน่าจะเป็นเพราะระบบการศึกษาท าให้การจดัท า



๔๓๐ 

 

พจนานุกรมเร่ิมเป็นระบบมากข้ึนแลว้ตั้งแต่ในสมยัท่ี ๒ ซ่ึงพจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัท์ท่ีใชใ้น
หนังสือไทย ร.ศ. ๑๑๐ และพจนานุกรมเปนค าแปลศพัท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกตอ้ง
ตวัสะกด ร.ศ. ๑๒๐ ต่างเป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมศึกษาธิการ จึงมีความแม่นย  าในการใช้
เขียนตวัสะกดการันตแ์ละการนิยามความหมายของค ายมืมากกวา่พจนานุกรมสมยัแรก จึงไม่มีความ
ผิดพลาดหรือการเปล่ียนแปลงความหมายมากนกัเม่ือพฒันาเขา้สู่สมยัท่ี ๓ ซ่ึงราชบณัฑิตยสถาน
รับผดิชอบในการจดัท าพจนานุกรม  

เม่ือพิจารณาจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงความหมายทั้ง ๓ ลกัษณะ คือการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก และก ารเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี พบว่าค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออกมากท่ีสุด ทั้ งการเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนสมัยเดียว และ                      
การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนสองสมยั ทั้งน้ีอาจสันนิษฐานได้ว่า ค  ายืมภาษาเขมรบางค า              
เม่ือถูกน ามาใช้ในภาษาไทยเป็นเวลานานก็ยงัสามารถน าไปใช้เรียกอาการหรือส่ิงใดๆท่ีเกิดข้ึน
ภายหลังและมีลักษณะโดยปริยายคล้ายคลึงกับความหมายของค าท่ียืมมาแต่เดิม เช่น ค าว่า                 
กรรเชียง 

กะเชียง นั้นคือไม้ส่ิงหน่ึงท่ีคล้ายกับแจวแต่ว่าไม่มีมือ ไม้นั้ น
ส าหรับคนนัง่ตีไปเรียกวา่ไมก้ะเชียง (คสัเวล, หนา้ ๓๗) 

กะเชียง ของท าดว้ยไม ้มีด ้ามีใบคลา้ยแจว, ส าหรับภุย้ตีลงในน ้ า
ใหเ้รือแล่นไป. (อีกขราฯ, หนา้ ๑๖) 

กระเชียง ฃองคนท าดว้ยไม ้รูปคลา้ยกบัแจว, ส าหรับภุย้ลงในน ้ า
ใหเ้รือแล่นไป. (อกัขราฯ, หนา้ ๔๖) 

กรรเชียง  [กัน-] น. เคร่ืองพุ ้ยน ้ าให้เรือเคล่ือนไป รูปคล้ายแจว               
แต่ไม่มีหมวกแจว พาดกบัหูกรรเชียงบนหลกัท่ีอยู่ขา้ง
แคมเรือข้างละอนัคู่กัน ใช้เหน่ียวด้ามให้พุ ้ยน ้ า, ใช้ว่า 
กระเชียง ก็มี, ท่าวา่ยน ้ าโดยนอนหงายแลว้ใชแ้ขนทั้ง ๒ 
พุ ้ยน ้ าให้ตัวเคล่ือนไป, ตีกรรเชียง ก็ว่า. (ข.กฺรชีง ว่า 
กรรเชียง, หันกลับ, หวนกลับ). (ราชฯ ๒๕๕๔, หน้า 
๑๔) 

จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของค าวา่กรรเชียง วา่หมายถึง 
อุปกรณ์ส าหรับพุย้น ้ าให้เรือเคล่ือนท่ีไป มีรูปร่างคล้ายกบัไมพ้าย แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ มีการ
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เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก คือนอกจากหมายถึงอุปกรณ์พุย้น ้ าเช่นเดียวกบัความหมาย
ในสมยัท่ี ๑ แลว้ ยงัเป็นเป็นช่ือท่าวา่ยน ้ าประเภทหน่ึงท่ีผูว้า่ยจะนอนหงายแลว้ใช้แขนทั้งสองขา้ง
พุย้น ้ าไป ซ่ึงอาการของแขนท่ีวาดพุย้น ้ าไปนั้นคลา้ยกบัอาการของกรรเชียงเรือเม่ือคนใช้พุย้น ้ าไป
นัน่เอง 

ขอ้จ ากดัของผูจ้ดัท าพจนานุกรมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงความหมาย
แบบกวา้งออก ดังท่ีได้กล่าวข้างต้นว่า ในสมยัแรกเร่ิม ชาวต่างชาติซ่ึงเป็นผูจ้ดัท าพจนานุกรม                      
ยงัไม่เข้าใจธรรมชาติของภาษาไทยว่าเป็นภาษาท่ีมีค าใช้มาก ค าบางค ามีความหมายใกล้เคียง                    
กันมาก ค ายืมภาษาเขมรบางค าเม่ือน ามาเทียบกับค าไทยเพื่อนิยามความหมาย จึงใช้ค  าไทยท่ี
ใกล้เคียงกันเหล่านั้ นนิยามความหมายและเกิดเป็นความหมายมากกว่าหน่ึงความหมาย โดย                        
คนไทยซ่ึงเป็นเจ้าของภาษาสามารถบอกความแตกต่างเล็กน้อยของความหมายของค าเหล่านั้น                   
แต่ชาวต่างชาติไม่เขา้ใจ เม่ือรู้จกัค ายืมภาษาเขมรค าหน่ึงก็อาจรู้จกัค านั้นในความหมายเดียว ไม่ได้
คิดและไม่ไดเ้ขา้ใจการใช้ค  ามากพอท่ีจะรู้ถึงขอบเขตความหมายท่ีกวา้งออกไปได้อีก การนิยาม
ความหมายในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จึงเป็นความหมายแคบๆ ดูมีรายละเอียดเจาะจงเฉพาะตาม
ประสบการณ์ของของผูจ้ดัท าพจนานุกรมดงักล่าวในฐานะชาวต่างชาติเท่านั้น โดยเฉพาะค ายืม
ภาษาเขมรบางค าท่ีนิยมน ามาใชใ้นวรรณคดีมากกวา่พูดในชีวติประจ าวนั เช่น ค าวา่ จรุง  

จรุง   Joyous. (สัพะฯ, หนา้ ๘๖) 
จรุง  จุง ข.ผ. ปรุง, ปน, อบ, ช่ืน, น ามา, เจริญ, เพลิน, ร่ืน, 

บนัเทิง. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๑๒๖) 
จรุง, จุง ข.ผ. ปรุง, ปน, อบ, ช่ืน, น ามา, เจริญ, เพลิน, ร่ืน, 

บนัเทิง. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๘๖) 

ค าว่าจรุง ไม่ใช่ค าท่ีคนไทยใช้พูดทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั แต่จะพบในภาษาหนงัสือ หรือ
ในการแต่งวรรณกรรม วรรณคดี จากขอ้มูลจะเห็นวา่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๑ นิยามความหมายของ
ค าว่าจรุง ว่ามีความหมายเก่ียวกบัความปิติ เบิกบาน ยินดี (Joyous.) เท่านั้น อาจเป็นเพราะผูจ้ดัท า
รู้จกัหรือมีประสบการณ์กับค าว่าจรุงเฉพาะในความหมายน้ี แต่พจนานุกรมในสมยัท่ี ๒ มีการ
เปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก โดยนอกจากจะมีความหมายวา่ เจริญ เพลิน ร่ืน บนัเทิง ซ่ึง
เป็นความหมายท่ีสอดคลอ้งกบัความหมายในสมยัท่ีหน่ึงแลว้ ยงัหมายถึง ปรุง, ปน, อบ, ช่ืน, และ 
น ามา อีกดว้ย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงความหมายท าใหข้อบเขตความหมายเพิ่มข้ึนเช่นน้ี สะดวกต่อการ
น าค าวา่จรุงไปใชใ้นการแต่งค าประพนัธ์ เน่ืองจากใชแ้ทนไดห้ลายความหมาย ข้ึนอยูก่บัปริบท 
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อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมไทยในคร้ังน้ี พบวา่มีค าจ  านวนหน่ึงท่ีความหมายโดยแทจ้ริงไม่ไดเ้ปล่ียนไป แต่จดัวา่มี
การเปล่ียนแปลงความหมาย เน่ืองจากวิธีการจดัท าพจนานุกรมท่ีเปล่ียนไปจากเดิม โดยเฉพาะใน
พจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ ซ่ึงเป็นสมยัท่ีราชบณัฑิตยสถานเป็นหน่วยงานท่ีนับผิดชอบการจดัท า
พจนานุกรมข้ึนโดยตรง ในสมยัน้ี อกัขรวิธีของไทยได้พฒันามาเป็นระบบ มีแบบแผนแน่นอน            
ท  าให้อกัขรวิธีของค าบางค าแตกต่างไปจากท่ีเคยปรากฏในสมยัก่อนหน้า อีกทั้งเกณฑ์การนิยาม
ความหมายของค าแต่และค าในพจนานุกรมก็มีความเปล่ียนแปลง จึงส่งผลให้ค  าบางค าถูกจดัว่ามี
การเปล่ียนแปลงความหมายในการศึกษาคร้ังน้ี 

จากการศึกษาพบวา่ ค ายมืภาษาเขมรบางค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ และสมยัท่ี ๒ 
เป็นค าค าเดียวท่ีมีมากกวา่หน่ึงความหมาย แต่ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ แยกค าดงักล่าวออกจากกนั 
ตามจ านวนความหมายท่ีมีในพจนานุกรมสมยัก่อนหน้า กลายเป็นค าพอ้ง คือค าท่ีมีรูปและเสียง
เหมือนกนั แต่ต่างความหมายกนั เช่น ค าวา่ บน 

บน นั้นคือใช่ขา้งล่างก็วา่ คือสูงก็วา่เหมือนค าพูดวา่ขา้อยู ่    
บนเรือน แลไมแ้ผน่บนแลอยูบ่นยอดไมแ้ลอยูบ่นฟ้า             
บนสวรรค ์อน่ึงเหมือนผูร้้ายลกัเขา้ของส่ิงใดส่ิงหน่ึงไป 
แลวา่แก่ผูใ้ดผูห้น่ึงวา่ช่วยสืบของใหเ้ราทีเราจะใหเ้งิน   
แก่ท่านเท่าน้ีเท่านั้น อยา่งน้ีก็เรียกวา่บนเขา (คสัเวล, 
หนา้ ๔๖๘) 

บน ๒ ก. ขอร้องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยโดยใหค้  ามัน่วา่จะให้
ส่ิงของตอบแทนหรือท าตามท่ีใหส้ัญญาไวเ้ม่ือเป็น
ผลส าเร็จ, บนบาน ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๖๔๙) 

จากขอ้มูลจะเห็นว่าพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ คสัเวลฯ นิยาม
ความหมายของค าวา่ บน ไว ้๒ ความหมาย ความหมายแรกหมายถึง ตรงขา้มกบัล่าง หรือสูงกว่า 
ส่วนความหมายท่ีสองหมายถึง การร้องขอให้ใครท าหรือช่วยส่ิงใดให้โดยสัญญาว่าถา้ส าเร็จจะมี
ของแลกเปล่ียน แต่พจนานุกรมสมยัท่ี ๓ ซ่ึงเป็นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เหลือเพียงความหมายท่ีสอง เก่ียวกบัการร้องขอและแลกเปล่ียน ซ่ึงเป็นลกัษณะการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเขา้ แต่ในความเป็นจริง ความหมายของค าวา่ “บน” ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ 
ไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงไป ยงัคงความหมายตามพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ไวท้ั้งสองความหมาย แต่
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ไม่ไดเ้ป็นความหมายของค าเดียวกนั กล่าวคือ ในการจดัท าพจนานุกรมของราชบณัฑิตยสถานใน
สมัยท่ี ๓ นั้ น ค าว่า บน อยู่ในลักษณะของ ค าพ้อง คือค าท่ีมีรูปและเสียงเหมือนกัน แต่ต่าง
ความหมายกัน ค าว่าบน ซ่ึงปรากฏเป็นค าเดียวแต่มี ๒ ความหมายในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จึง
ปรากฏเป็นค าตั้ง  ๒ ค า ค  าละความหมาย ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ นอกจากน้ียงัมีค าว่า บน ใน
ความหมายอ่ืนปรากฏอยูด่ว้ย โดยใชเ้ลขก ากบัไวเ้พื่อแยกใหรู้้วา่ไม่เป็นค าเดียวกนั ดงัน้ี 

 บน ๑   ว. เบ้ืองสูง, ตรงขา้มกบั เบ้ืองล่าง, เช่น ขา้งบน ชั้นบน  
เบ้ืองบน . บ. ในท่ีซ่ึงอยูสู่งหรือเหนือ เช่น นัง่อยูบ่นเรือน 
วางมือบนหนงัสือ มีหนงัสือวางอยูบ่นโตะ๊. (ราชฯ 
๒๕๕๔, หนา้ ๖๔๙) 

บน ๒ ก. ขอร้องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหช่้วยโดยใหค้  ามัน่วา่จะให้
ส่ิงของตอบแทนหรือท าตามท่ีใหส้ัญญาไวเ้ม่ือเป็น
ผลส าเร็จ, บนบาน ก็วา่. (ข.). (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๖๔๙) 

บน ๓ น. ค า เช่น ใหบ้นถอ้ยค า (จินดามณี) ; ค  าท่ีจดไวเ้ป็น
หลกัฐาน, ค าใหก้ารท่ีจดไวเ้ป็นหลกัฐาน, เช่น ถา้ถาม
หมีรับใหค้าดบนไวอ้ยา่ใหเ้อาเงีน. (ราชฯ ๒๕๕๔, หนา้ 
๖๔๙) 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่า ค  าว่า บน ท่ีเป็นค ายืมภาษาเขมร มีเพียงค าว่า “บน ๒” ซ่ึง
หมายถึงการขอร้องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเท่านั้น ดังนั้นในการวิจยัคร้ังน้ี จึงถือว่าค าว่า บน ท่ีปรากฏใน
พจนานุกรมสมัยท่ี ๑ มีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเข้าในพจนานุกรมสมัยท่ี ๓ ซ่ึง
นอกจากค าวา่ บน แลว้ การเปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการแยกค าพอ้งเป็นค าตั้งตามความหมายท่ีต่างกนั
ในพจนานุกรมดังตัวอย่างข้างต้น ยงัมีค ายืมภาษาเขมรอีกจ านวนหน่ึงถูกจดัให้เป็นค าท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความหมาย เช่นค าว่า กระท่อม โขมด จดั เจียม ชวด ด า ตกั ต าลึง นกั ใน เปรียง แวง 
อาน เป็นตน้ 

นอกจากน้ีความเข้าใจผิดของผูจ้ดัท าพจนานุกรมท่ีเป็นชาวต่างชาติ เป็นอีกปัจจยัหน่ึง             
ท่ีท  าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงความหมายในลกัษณะดงักล่าว  เช่น ค าวา่ ก าสรวล 

ก าสวร   To laugh, to rejoice. (สัพะฯ, หนา้ ๒๓๕) 
ก าสรวน  วา่โศกเศร้า, เปนค าสูง. (อกัขราฯ, หนา้ ๑๔) 
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ก าสรวญ, ก าสรวล ข. เศร้า (ก าเปนอุปสัคค ์ลงในความวา่ไม่มี คือไม่มีความ
หวัเราะ หวัเราะไม่ได)้. (ร.ศ. ๑๑๐, หนา้ ๒๒) 

ก าสรวญ, ก าสรวล ข. เศร้า (ก า เปนอุปสัคค,์ ลงในความวา่ไม่มี, คือไม่มี
ความหวัเราะๆไม่ได)้. (ร.ศ. ๑๒๐, หนา้ ๑๖) 

จากข้อมูลจะเห็นว่าค าว่าก าสรวลมีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมัยท่ี  ๒  เดิม
พจนานุกรมในสมัยท่ี ๑ นิยามความหมายของค าว่าก าสวร หรือ ก าสรวน ไว ้๒ ความหมาย 
ความหมายแรกปรากฏในสัพะ พะจะนะ พาสาไทย ว่าหมายถึง หัวเราะ, ยินดีปรีดา ความหมาย              
ท่ีสองปรากฏในอักขราภิธานศรับท์ หมายถึง โศกเศร้า แต่พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ ทั้ ง ๒ เล่ม                           
ลดความหมายลงเหลือเพียงความหมายวา่เศร้าเท่านั้น  

ในกรณีน้ี พบวา่ สัพะ พะจะนะ พาสาไท เป็นพจนานุกรมเพียงเล่มเดียวท่ีนิยามความหมาย
ของค าว่าก าสรวลหรือก าสวรแตกต่างออกไป และน่าจะเกิดจากความผิดพลาดของการจดัท า
พจนานุกรมมากกว่าจะเป็นความหมายจริงท่ีใช้ในสมัยดังกล่าว เน่ืองจากอักขราภิธานศรับท ์                     
ซ่ึงเป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าในเวลาห่างกันเพียง ๑๙ ปี ก็ให้ความหมายเหมือนกับพจนานุกรม                    
ในสมยัท่ี ๒จึงสันนิษฐานไดว้า่ผูจ้ดัท า สัพะ พะจะนะ พาสาไท อาจเกิดความสับสนระหวา่งค าว่า                   
“ก าสวร” กบัค าวา่ “สรวญ” ซ่ึงปรากฏในสัพะ พะจะนะ พาสาไท เช่นเดียวกนั และมีความหมายวา่ 
to laugh, to smile คือ หวัเราะ หรือ ยิม้ เน่ืองจากค าวา่ “สรวญ” และ “สวร” ในพยางคห์ลงัของค าวา่ 
“ก าสวร” ออกเสียงเหมือนกัน อาจท าให้ผูจ้ดัท าพจนานุกรมเข้าใจว่าเป็นค าเดียวกัน จึงนิยาม
ความหมายดว้ยความหมายดงักล่าว และ ท าให้ค  าวา่ ก าสวรหรือก าสรวลในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑             
มีความหมายแตกต่างจากสมยัท่ี ๒ และจดัเป็นค าท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ 



บทที ่๕ 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
๑. สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาเร่ืองพฒันาการของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาพฒันาการของค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยสมยัต่างๆ ๓ ประเด็น คือ 
พฒันาการด้านจ านวนศพัท์ของค ายืมภาษาเขมร พฒันาการด้านกลุ่มความหมายของค ายืมภาษา
เขมร และพฒันาการด้านการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมร โดยมีสมมติฐาน ๒ 
ประเด็น คือ ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยมีปริมาณค าศพัท์กลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยา
อาการเป็นส่วนใหญ่ และค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยมีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออกเป็นส่วนใหญ่ 

ผูศึ้กษาเลือกเก็บขอ้มูลค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทย จากพจนานุกรมไทยท่ีจดัท าข้ึนตั้งแต่          
ปีพ.ศ.  ๒๓๘๙ จนถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๙ เล่ม โดยแบ่งพจนานุกรมทั้งหมดออกเป็น ๓ สมยั ตาม
ลกัษณะการจดัท าพจนานุกรมในแต่ละสมยั สมยัท่ี ๑ ประกอบด้วยพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดย
ชาวต่างชาติจ านวน ๓ เล่ม ได้แก่ พจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ. คสัเวล และ เจ. เอช แชนเลอร์ 
พ.ศ. ๒๓๘๙ สัพะ พะจะนะ พาสาไทย พ.ศ. ๒๓๙๗ และอกัขราภิธานศรับท์ ฉบบั หมอบรัดเลย ์
พ.ศ. ๒๔๑๖ สมยัท่ี ๒ ประกอบดว้ย พจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมศึกษาธิการ ในสมยัท่ีไทยเร่ิม
วางรากฐานระบบการศึกษาจ านวน ๒ เล่ม ไดแ้ก่ พจนานุกรมล าดบัแลแปลศพัท์ท่ีใช้ในหนังสือ
ไทย ร.ศ. ๑๑๐ (พ.ศ.๒๔๓๕) และพจนานุกรมเปนค าแปลศพัท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้
ถูกตอ้งตวัสกด ร.ศ.๑๒๐ (พ.ศ. ๒๔๔๕) ส่วนสมยัท่ี ๓ ประกอบดว้ยพจนานุกรมท่ีจดัท าข้ึนโดย
ราชบณัฑิตยสถานในปัจจุบัน จ านวน ๔ เล่ม ได้แก่ พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
๒๔๙๓, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕, พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคดัเลือกค าท่ีมีการระบุ
ท่ีมาของค าว่ามาจากภาษาเขมรโดยอักษรย่อ ข. คือค าเขมร หรือ ข.ผ. คือ ค าเขมรแผลง ส่วน                      
ค  ายืมภาษาเขมรจากพจนานุกรมในช่วงท่ี ๑ ซ่ึงไม่มีการระบุท่ีมาของค า จะใช้วิธีการน าค าจาก
พจนานุกรมเล่มอ่ืนในช่วงท่ี ๒-๓ ท่ีมีการระบุท่ีมาของค ามาเทียบ  ถ้าค าในพจนานุกรมช่วงท่ี ๑ 
ตรงกบัค ายมืภาษาเขมรในพจนานุกรมในช่วงท่ี ๒-๓ ถือวา่ค านั้นเป็นค ายมืภาษาเขมร ผลการศึกษา
สรุปไดด้งัน้ี 



๔๓๖ 

 

๑.๑ พฒันาการด้านจ านวนของค ายืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย จากการศึกษา
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นพจนานุกรมท่ีพบค ายืมภาษาเขมรมากท่ีสุด 
ส่วนพจนานุกรมไทย-ไทย ฉบบั เจ.คสัเวล และ เจ.เอช แชนเลอร์ เป็นพจนานุกรมท่ีพบค ายืมภาษา
เขมรนอ้ยท่ีสุด เม่ือตดัค าท่ีซ ้ ากนัระหวา่งพจนานุกรมแต่ละเล่มออกแลว้ พบวา่มีค ายืมภาษาเขมรใน
พจนานุกรมไทยจ านวนทั้งส้ิน ๘๑๙ ค า และหากนับเฉพาะแต่ละสมยัโดยตดัค าท่ีซ ้ ากนัระหว่าง
พจนานุกรมแต่ละเล่มในสมยัเดียวกนัออกแลว้จะพบวา่ มีค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ 
จ านวน ๓๗๕ ค า ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๔๗๒ ค า และในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน 
๕๒๗ ค า 

ผลการศึกษาค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยในแต่ละสมยัพบวา่ ค ายืมภาษา
เขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๒ แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๓ มีจ านวนมากท่ีสุดถึง ๑๙๓ ค า คิดเป็น
ร้อยละ ๒๓.๕๖ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด รองลงมาคือ ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ 
และ ๓ แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ เท่ากบั ค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๓ แต่ปรากฏ
ในสมยัท่ี ๒ คือ ๑๕๐ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๒, ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ และ ๒ แต่
ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๓๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๕, ค ายมืภาษาเขมรท่ีไม่ปรากฏในสมยั
ท่ี ๑ แต่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ และ ๓ จ านวน ๑๐๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๓, ค ายืมภาษาเขมรท่ี
ปรากฏในพจนานุกรมไทยทั้ง ๓ สมยั จ านวน ๘๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๓ และค ายืมภาษาเขมรท่ี
ปรากฏในสมยัท่ี ๑ แต่ไม่ปรากฏในสมยัท่ี ๒ และ ๓ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๙ ของค ายืม
ภาษาเขมรทั้งหมด ตามล าดบั 

๑.๒พัฒนาการด้านกลุ่มความหมายของค ายืมภาษาเขมรที่ปรากฏในพจนานุกรมไทย  
พบวา่ ค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยนั้นสามารถจ าแนกไดเ้ป็น ๑๙ กลุ่มความหมาย 
ดงัน้ี 

 ๑.๒.๑ กลุ่มความหมายเกี่ยวกบักริิยาอาการ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๕๒๕ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั              
ไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๑๖๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๙ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน 
๑๗๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๔ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๙๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๒ 
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๒ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณะ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๒๕๘ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๘๗ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั
ได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๗๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๖ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน 



๔๓๗ 

 

๑๐๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๗.๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๘๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ ของ 
ค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๓ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับค าเรียกบุคคล พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๔๗ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๕ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั               
ได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๑๐ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน                
๒๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๔ ของ
ค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๔ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาชีพ สถานะ ต าแหน่งหน้าที่การงาน พบค ายืม
ภาษาเขมรทั้ งหมด ๒๙ ค า จากพจนานุกรมทั้ ง ๓ สมัย คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๑ ของค ายืมภาษา                 
เขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยัได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๙ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ 
พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๙ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๑ ค า 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๖ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๕ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการแต่งกาย พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๒๓ ค า                 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๙ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั                
ไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๖ 
ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๐ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของค ายืม
ภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๖ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๓๖ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๙ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยัได้
ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๑๒ ค า 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ ของค ายมืภาษา
เขมรทั้งหมด 

๑.๒.๗ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหาร พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๑๐ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดย
แบ่งตามสมยัไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ 
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๘ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วย พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๙ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดย
แบ่งตามสมยัไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 



๔๓๘ 

 

จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ 
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับส่ิงของและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๑๕๙ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๑ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด 
โดยแบ่งตามสมยัไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๕๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๓.๖ พจนานุกรม  
สมยัท่ี ๒ จ านวน ๓๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๗๕ ค า คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๑๙ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๐ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับส่ิงก่อสร้างและที่อยู่อาศัย พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๒๘ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๔ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด                
โดยแบ่งตามสมยัได้ดังน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๑๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ พจนานุกรม                
สมยัท่ี ๒ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๑ ค า คิดเป็น               
ร้อยละ ๐.๗๖ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๑ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับจ านวน ล าดับ และปริมาณ พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๓๑ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๕ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด             
โดยแบ่งตามสมยัได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ พจนานุกรม    
สมยัท่ี ๒ จ านวน ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๒ ค า คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๘๓ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๒ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม พบค ายืมภาษา
เขมรทั้งหมด ๗ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด 
โดยแบ่งตามสมยัได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ พจนานุกรม               
สมยัท่ี ๒ จ านวน ๑ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๗ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๐.๒๘ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๓ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับพืช พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๕๗ ค า จาก
พจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๕ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยัได ้               
ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๑๙ 
ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๒ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๒๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ ของค ายืม
ภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๔ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสัตว์ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๙๐ ค า จาก
พจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๓ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยัได ้ 
ดังน้ี พจนานุกรมสมัยท่ี ๑ จ านวน ๑๖ ค า คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๑ พจนานุกรมสมัยท่ี ๒ จ านวน            
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๓๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๓๗ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๕๖           
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๕ กลุ่มความหมายเกี่ยวกับธรรมชาติ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๘๒ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยัได้
ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๑๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๙ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน ๒๖ ค า 
คิดเป็นร้อยละ ๑.๘ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๔๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๘ ของค ายืมภาษา
เขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๖ กลุ่มความหมายเกี่ยวการเมืองการปกครอง พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด               
๗ ค า จากพจนานุกรมทั้ ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๘ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่ง               
ตามสมยัได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔    
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๗ กลุ่มความหมายเกีย่วภาษาและศิลปะ พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๑๒ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั               
ได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๔ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๘ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน                 
๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๕ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๕ ของ            
ค  ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๘ กลุ่มความหมายเกี่ยววันและเวลา พบค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด ๒๒ ค า 
จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๒ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด โดยแบ่งตามสมยั             
ได้ดงัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔ พจนานุกรมสมยัท่ี ๒ จ านวน                
๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๒ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของ              
ค  ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๒.๑๙ กลุ่มความหมายเกี่ยวต าแหน่งที่อยู่และทิศทาง พบค ายืมภาษาเขมร
ทั้งหมด ๑๒ ค า จากพจนานุกรมทั้ง ๓ สมยั คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๓ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมด                 
โดยแบ่งตามสมยัไดด้งัน้ี พจนานุกรมสมยัท่ี ๑ จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ พจนานุกรมสมยั
ท่ี ๒ จ านวน ๓ ค า คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๑ และพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จ านวน ๖ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๐.๔๒ ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

๑.๓ พัฒนาการด้านการเปลี่ยนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรที่ปรากฏใน
พจนานุกรมไทย การเปล่ียนแปลงความหมายของค าส่วนใหญ่เกิดข้ึนในสมยัเดียว พบเป็นจ านวน 
๒๖๖ ค า หรือมากถึงร้อยละ ๘๗.๒๑ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย 
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ประกอบด้วยค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายในสมยัท่ี ๒ จ านวน ๑๐๘ ค า คิดเป็นร้อยละ 
๓๕.๔๑ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย และค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายในสมยัท่ี ๓ จ านวน ๑๕๘ ค า คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงความหมาย ส่วนค ายืมท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายสองคร้ังหรือสองสมยัพบเพียง 
๓๙ ค า ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๙ ของค ายืมภาษาเขมรทั้งหมดท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมาย โดย
การเปล่ียนแปลงความหมายท่ีเกิดข้ึนในสมยัเดียว ส่วนใหญ่เป็นค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี 
๑ แล้วมีการเปล่ียนแปลงความหมายเม่ือปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ หรือ ๓ ในขณะท่ีค ายืม
ภาษาเขมรท่ีปรากฏเฉพาะในสมยัท่ี ๒ และ สมยัท่ี ๓ มีการเปล่ียนแปลงความหมายระหวา่ง ๒ สมยั
นอ้ยกวา่มาก 
 เม่ือพิจารณาจากลกัษณะการเปล่ียนแปลงความหมายทั้ง ๓ ลกัษณะ คือการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบแคบเข้า การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก และการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบยา้ยท่ี พบว่าค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยมีการเปล่ียนแปลง
ความหมายแบบกวา้งออกมากท่ีสุด 
 
๒. อภิปรายผลการศึกษา 
 เม่ือตดัค าท่ีซ ้ ากันระหว่างพจนานุกรมแต่ละเล่มในสมัยเดียวกันออกแล้ว พบว่า ค  ายืม             
ภาษาเขมรมีจ านวนมากท่ีสุดในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ รองลงมาคือสมยัท่ี ๒ และสมยัท่ี ๑ ตามล าดบั
ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่มีค ายืมภาษาเขมรปรากฏในพจนานุกรมมากข้ึนในแต่ละสมยั ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุ
มาจากความรู้และหลกัเกณฑ์การท าพจนานุกรมท่ีชดัเจนแน่นอนมากข้ึนตามการพฒันาการศึกษาท่ี
เปล่ียนไปตามยุคสมยั ความรู้ต่างๆ ทางภาษาท่ีสมบูรณ์มากข้ึนกว่าสมัยแรกท าให้มีการศึกษา
คน้ควา้ท่ีมาของค ายืมต่างๆ มากข้ึน ค าจ  านวนหน่ึงจึงได้รับการพิสูจน์และระบุตน้เค้าภาษาเดิม
ก ากบัไวเ้พิ่มข้ึนในพจนานุกรม  

ในทางตรงขา้ม เม่ือยุคสมยัเปล่ียนไป ค าจ านวนหน่ึงท่ีเคยมีใชใ้นสมยัเก่าไม่เป็นท่ีนิยม ค า
จ านวนหน่ึงจึงสูญไปจากพจนานุกรมในสมยัหลงั หรือบางค าท่ีถูกใชข้า้มสมยัมาอยา่งกลมกลืนกบั
ภาษาไทย จนกระทัง่พจนานุกรมไม่ระบุว่าเป็นค ายืมภาษาเขมรอีกต่อไป ค ายืมภาษาเขมรซ่ึงใช้
เกณฑ์ตดัสินจากการระบุท่ีมาของค าในพจนานุกรมจึงมีจ านวนลดลงบา้ง นอกจากน้ีการถูกจดัให้
เป็นค าตั้งหรือลูกค าในพจนานุกรมก็มีส่วนท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นจ านวนค ายืมภาษาเขมร
ในพจนานุกรมแต่ละสมยั เน่ืองจากค าบางค าท่ีเคยเป็นค าตั้งในพจนานุกรมสมยัก่อน ถูกจดัให้เป็น
เพียงลูกค าในพจนานุกรมสมัยต่อมา ซ่ึงลักษณะน้ีเกิดกับค ายืมท่ีเป็นค าประสม เช่น ค าว่า 
“สรุกเกรา” ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ เป็นค าตั้ง จึงนับรวมเป็นหน่ึงในค ายืมภาษาเขมรในสมัย
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ดงักล่าว แต่ในสมยัท่ี ๓ ค าว่า “สรุกเกรา” เป็นลูกค าของค าตั้ง “สรุก” จึงถือว่าค าว่า “สรุกเกรา” 
ไม่ใช่ค ายมืภาษาเขมรท่ีปรากฏในพจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ ตามเกณฑ์การศึกษาท่ีนบัเฉพาะค าท่ีเป็น                         
ค  าตั้งเท่านั้นเช่นเดียวกบัค าว่า “กนั” ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ หมายถึง โกนให้เป็นแนวเสมอกนั             
แต่ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ ค าว่า “กัน” ปรากฏในค าตั้ งว่า “กันไร” หมายถึงกันไรผม คือโกน               
แนวผม จึงไม่สามารถนบัค าวา่ “กนั” ให้เป็นค ายืมภาษาเขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ เพราะไม่ไดเ้ป็น
ค าตั้ง แต่เป็นส่วนหน่ึงของค าตั้งค  าอ่ืน 

การศึกษาพฒันาการของค ายมืภาษาเขมรสืบเน่ืองจากการปรากฏในพจนานุกรมแต่ละสมยั
ดงักล่าว พบวา่มีบางขอ้ไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงมีทั้งหมด ๒ ประเด็น ดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี ๑ ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยมีปริมาณค าศพัท์กลุ่มความหมาย
เก่ียวกบักิริยาอาการเป็นส่วนใหญ่ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐาน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า จาก
การจดักลุ่มความหมายทั้ ง ๑๙ กลุ่มความหมาย กลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการเป็นกลุ่ม
ความหมายท่ีพบค ายืมภาษาเขมรเป็นจ านวนมากท่ีสุดทั้ง ๓ สมยั และพบในจ านวนท่ีมากกวา่กลุ่ม
ความหมายอ่ืนๆ ค่อนขา้งมาก นอกจากนั้นยงัพบว่า กลุ่มความหมายเก่ียวกับลกัษณะ เป็นกลุ่ม
ความหมายท่ีพบค ายืมภาษาเขมรมากท่ีสุดเป็นอนัดบัสองทั้ง ๓ สมยัเช่นกนั ซ่ึงเม่ือน าค ายืมภาษา
เขมรทั้งหมดจาก  ทั้งสองกลุ่มความหมายดงักล่าวมารวมกนั พบวา่มีจ านวนมากถึงร้อยละ ๕๔.๒๓ 
ของค ายมืภาษาเขมรทั้งหมด 

เม่ือวเิคราะห์ตามชนิดของค า พบวา่ค ายมืภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกบักิริยาอาการ
ทุกค าเป็นค ากริยา ส่วนค ายืมภาษาเขมรเก่ียวกบัลกัษณะ ประกอบด้วยค ายืมท่ีเป็นค าวิเศษณ์หรือ
ค าคุณศพัท ์ในขณะท่ีค ายมืภาษาเขมรในอีก ๑๗ กลุ่มความหมายท่ีเหลือส่วนมากพบวา่เป็นค านาม 
มีบางกลุ่มความหมายท่ีประกอบด้วยค าชนิดอ่ืน ได้แก่ ค  าสรรพนามและค าบุพบท ซ่ึงพบเป็น
จ านวนนอ้ย  

ผลการศึกษาน้ีต่างกบัการยืมค าในภาษาอ่ืน โดยทัว่ไปนั้นการยืมค าภาษาต่างประเทศเขา้มา
ใชใ้นภาษาของตน จะมีความเก่ียวของกบัการรับเอาความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีไม่มีในสังคมหรือ
วฒันธรรมของตนเขา้มาใช ้จึงจ าเป็นตอ้งยืมค าท่ีเป็น “ช่ือ” ส าหรับเรียกความคิดนั้นหรือส่ิงนั้นเขา้
มาดว้ย การยืมภาษาโดยทัว่ไปจึงเป็นการยืมค าประเภท ค านาม คือประมาณร้อยละ ๗๕ ของค ายืม
ทั้งหมด อนัดบัรองลงคือ ค ากริยา ส่วนค าท่ียมืนอ้ยท่ีสุดคือ สรรพนาม แต่ในการศึกษาน้ีพบวา่ค ายืม
ท่ีเป็นค านามนั้น เม่ือรวมกบัค าสรรพนามและค าบุพบทแลว้ยงัพบเพียงไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ส่วนท่ีเป็น
ค ากริยาและค าคุณศพัทห์รือค าวเิศษณ์ท่ีบอกลกัษณะต่างๆ กลบัมีจ านวนมากกวา่  

ค ายืมภาษาเขมรในกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการท่ีพบในการศึกษาน้ี มีทั้งค  าท่ีมี
ความหมายต่างกับค าไทยท่ียืมเขา้มาใช้เพิ่มเติม และค าท่ีมีความหมายตรงกบัค าไทยท่ีมีอยู่แล้ว              
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นอกจากน้ียงัพบว่าค าเขมรบางค าท่ีสามารถใช้ไดท้ั้งในรูปค าปกติและค าแผลงในภาษาเขมรนั้น 
บางค ามีการยืมมาใชใ้นภาษาไทยเฉพาะค าใดค าหน่ึงแต่บางค าก็ปรากฏวา่มีการยมืมาทั้งค าเดิมและ
ค าแผลง ท าให้เป็นการเพิ่มจ านวนค ายืมในกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการ รวมทั้ งกลุ่ม
ความหมายเก่ียวกบัลกัษณะดว้ย เช่น ค าว่า “แสดง” และ “ส าแดง” ซ่ึงมีความหมายเหมือนกนัทั้ง
สองค าเก่ียวกบัอาการท่ีท าให้รู้ ท าให้เห็น ท าให้เขา้ใจ, ค  าว่า “กรอ” และ “ก ารอ” ซ่ึงมีความหมาย
เหมือนกนัคือ เข็ญใจ หรือค าบางค าจะมีการน าค าใดค าหน่ึงท่ียืมมานั้นไปใช้เพื่อเป็นค าราชาศพัท ์
เช่น ค าว่า “เดิน” ยืมมาใช้เป็นค าสามญั แต่ค าท่ีเป็นรูปค าแผลงคือ “ด าเนิน” นั้น น ามาใช้เป็นค า
ราชาศพัท์ได้โดยน าไปประกอบกับค าว่า ทรงพระ เป็น ทรงพระด าเนิน หมายถึง เดิน เป็นต้น              
การใชค้  าราชาศพัทน้ี์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของวฒันธรรมการปกครองแบบเทวราชาท่ีไทยรับมา
จากชนชาติขอมหรือเขมรโบราณ 

นอกจากพบว่ามีค ายืมในกลุ่มความหมายเก่ียวกับกิริยาอาการและกลุ่มความหมาย                  
เก่ียวกับลักษณะมากเป็นพิเศษแล้ว ยงัพบว่ามีค ายืมภาษาเขมรจ านวนไม่น้อยท่ีเป็นค าพื้นฐาน                   
ในชีวิตประจ าวนั ได้แก่ ค  าเรียกอวยัวะต่างๆในกลุ่มความหมายเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ เช่น                
กระเพาะ, จมูก หรือบางค าท่ีน ามาใช้เพื่อเป็นค าราชาศัพท์เช่นเดียวกับค าในกลุ่มความหมาย     
เก่ียวกับกิริยาอาการ เช่น ค าว่า ขนง ท่ีหมายถึง คิ้ว น าใช้เป็นค าราชาศพัท์ว่า พระขนง, ค าเรียก              
ญาติพี่น้องและค าสรรพนามต่างๆ ในกลุ่มความหมายเก่ียวกับค าเรียกบุคคล เช่น โกน หรือ                      
กูน หมายถึง ลูก รวมไปถึงค าเรียกส่ิงท่ีมีตามธรรมชาติ เช่น แข หมายถึง ดวงจนัทร์ เป็นต้น                       
ค  าจ  าพวกน้ีโดยทั่วไปจะต้องเป็นค าในภาษาดั้ งเดิมของผูใ้ช้ภาษานั้ น แต่ในการศึกษาคร้ังน้ี                      
กลับพบว่ามีค ายืมภาษาเขมรปรากฏอยู่ไม่น้อย ยิ่งสะท้อนให้ เห็นว่ามีการสัมผ ัสภาษา                       
ระหวา่งภาษาไทยกบัภาษาเขมรมาอยา่งยาวนานจนกระทัง่มีการใชค้  าสามญัร่วมกนั 

กลุ่มความหมายเก่ียวกบัต าแหน่งท่ีอยู่และทิศทาง เป็นอีกกลุ่มความหมายหน่ึงท่ีแสดง                
ให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาไทยและภาษาเขมร เน่ืองจากกลุ่มความหมายน้ีประกอบดว้ย
ค ายืมท่ีเป็นค าบุพบท บอกต าแหน่งต่างๆ เช่น ค าวา่ เลอ หมายถึง เหนือ ขา้งบน หรือยิ่ง โดยปริยาย
คือบอกต าแหน่งท่ีอยู่เหนือข้ึนไป หรืออยู่สูงนั่นเอง หรือค าว่า ใน ซ่ึงเป็นค าท่ีใช้ในภาษาไท                 
ยจนผูใ้ช้ภาษาไม่รู้สึกว่าเป็นค าท่ีมาจากการยืมภาษา ซ่ึงการยืมค าบุพบทลักษณะน้ีพบได้ยาก                 
หรืออาจไม่พบเลยในการยืมค าจากภาษาอ่ืนๆ และยงัมีค านอกเหนือจากกลุ่มความหมายทั้ง ๑๙        
กลุ่มความหมาย เป็นค าไวยากรณ์ประกอบการส่ือสารในระดับประโยค คือค าว่า “หรือ” ท่ีใช ้               
ในประโยคค าถาม และค าว่า “มาท” ซ่ึงหมายถึง ถ้า ถึง แม้น ทั้ งสองค าน้ีจดัว่าเป็นค าสันธาน 
ตามปกติทั้งค  าบุพบทและค าสันธานจะตอ้งเป็นค าดั้ งเดิมเช่นเดียวกบัค าสามญัต่างๆ แมว้่าจะพบ
เป็นจ านวนไม่มาก แต่ก็แสดงให้เห็นว่าภาษาไทยกับภาษาเขมรมีความใกล้ชิดกันจนเกิดความ



๔๔๓ 

 

กลมกลืนกนัไปถึงระดบัค าไวยากรณ์ ซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีไม่ปรากฏในการยืมค าในภาษาอ่ืน ซ่ึงใน
กรณีน้ีวิไลวรรณ ขนิษฐานันท์๑ ได้เสนอสมมติฐานไวว้่า กรุงศรีอยุธยาในช่วงต้น เป็นสังคม                
ทวิภาษา คือมีประชากรท่ีพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาเขมร ต่อมาลูกหลานของประชากรท่ีพูด      
ภาษาเขมรเป็นภาษาแม่ได้เปล่ียนไปใช้ ภาษาไทยเพียงภาษาเดียว ท าให้การค ายืมภาษาเขมร                        
ท่ีปรากฏมีความหลากหลายและกลมกลืนกบัภาษาไทยมากกวา่ค ายมืจากภาษาอ่ืน และยงัคงปรากฏ
ในพจนานุกรมใหใ้ชเ้ร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี ๒ ค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมไทยมีการเปล่ียนแปลงความหมายแบบ
กวา้งออกเป็นส่วนใหญ่ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานเช่นเดียวกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า              
ทั้งการเปล่ียนแปลงความหมายของค าท่ีเกิดข้ึนในสมยัท่ี ๒ การเปล่ียนแปลงความหมายของค า                
ท่ีเกิดข้ึนในสมยัท่ี ๓ และการเปล่ียนแปลงความหมายของค าท่ีเกิดข้ึนทั้งสองสมยั ต่างพบว่าเป็น
การเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออกมากท่ีสุด เน่ืองจากค ายืมภาษาเขมรบางค าเม่ือน ามาใช้
ร่วมกบัภาษาไทยเป็นเวลานาน จะมีการน าไปใช้เรียกอาการหรือส่ิงใดๆ ท่ีเกิดข้ึนภายหลงัและมี
ลกัษณะโดยปริยายคลา้ยคลึงกบัความหมายเดิมท่ีใชม้าตั้งแต่สมยัแรกดว้ย ท าใหค้  านั้นขยายขอบเขต
ความหมายออกไป เป็นการเปล่ียนแปลงความหมายแบบกวา้งออก เช่น ค าวา่ “กรรเชียง” ในสมยัท่ี 
๑ และสมยัท่ี ๒ หมายถึงอุปกรณ์ลกัษณะคลา้ยพายใชส้ าหรับพุย้น ้าใหเ้รือเคล่ือนท่ีแต่เม่ือมาปรากฏ
ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ พบวา่มีความหมายกวา้งข้ึนโดยหมายถึงท่าวา่ยน ้ าท่ีนอนหงายและใชแ้ขน
เหวีย่งตีน ้าพาตวัเคล่ือนไปเหมือนอาการกรรเชียงเรือ เป็นตน้ 

จากการศึกษาพบว่าค ายืมภาษาเขมรท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนเพียงสมยัเดียวมีจ านวน
มากกว่าค ายืมภาษาเขมรท่ีมีการเปล่ียนแปลงสองสมยัค่อนขา้งมาก และส่วนมากเป็นค ายืมภาษา
เขมรท่ีปรากฏในสมยัท่ี ๑ แลว้มีการเปล่ียนแปลงความหมายเม่ือปรากฏในพจนานุกรมสมยัท่ี ๒ 
หรือ สมยัท่ี ๓ เน่ืองจากพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ เป็นพจนานุกรมท่ีจดัท าโดยชาวต่างชาติในยุคท่ี
ประเทศไทยยงัไม่มีการจดัการระบบการศึกษา ความรู้ความเขา้ใจในการเขียนการอ่านหรือการใช้
ภาษาของชาวต่างชาติซ่ึงไม่ใช่เจา้ของภาษาท าให้เกิดความผิดพลาดในการจดัท าพจนานุกรม เช่น
การให้ความหมายไม่ตรงกบัค า ใหค้วามหมายไม่ครบถว้นหรือบิดเบือนไป หรือการใชอ้กัขรวิธีไม่
ถูกตอ้งท าใหเ้กิดค าท่ีมีความหมายซ ้ าซอ้นกนับา้ง เม่ือมีการจดัท าพจนานุกรมในยคุต่อมาหลงัจากมี
การพฒันาการศึกษาและให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบการท าพจนานุกรม ค าเหล่านั้นจึงมีการ
เปล่ียนแปลงทางความหมายไปบา้งเม่ือมีการช าระจดัท าพจนานุกรมข้ึนใหม่  

                                                           
๑
 วิไลวรรณ ขนิษฐานนัท,์ “ไทย+เขมร  ไทยลุ่มน ้าเจา้พระยา,” ใน วารสารศิลปศาสตร์ ๑, ๒ (ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๔๔),  

๓ – ๒๖. 



๔๔๔ 

 

พจนานุกรมในสมยัท่ี ๓ ราชบณัฑิตยสถานเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการท า
พจนานุกรม เป็นสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงความหมายของค ายืมภาษาเขมรมากท่ีสุด ไดแ้ยกค าท่ีมี         
รูปเหมือนกนัแต่ความหมายต่างกนัออกไปเป็นค าตั้งและใชต้วัเลขก ากบั ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
ความหมายจากค าท่ีปรากฏในพจนานุกรมสมยัก่อนหน้าท่ีผูจ้ดัท าเขา้ใจว่าเป็นค าเดียวกนัและรวม
ทุกความหมายไวใ้นค าเดียว เช่น ค าว่า “บน” ซ่ึงพจนานุกรมสมยัท่ี ๑ ระบุว่าหมายถึงการบนบาน
และหมายถึงตรงขา้มกบัล่าง แต่ในพจนานุกรมสมยัท่ี ๓ จดัให้ค  าว่า “บน” ท่ีหมายถึงการบนบาน
และค าว่า “บน” ในความหมายว่าตรงขา้มกบัล่าง ไม่ใช่ค าเดียวกนั แยกกนัโดยใช้หมายเลขก ากบั
เป็น “บน ๑” และ “บน ๒”  จึงถือวา่ค าวา่ “บน ๒” ซ่ึงมีตวัอกัษร (ข.) ระบุวา่มาจากภาษาเขมร เป็น
ค ายมืภาษาเขมรท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงความหมายแบบแคบเขา้ในสมยัท่ี ๓ 
 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีค าอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีคาดวา่น่าจะเป็นค ายมืภาษาเขมรหรือตรงกบัค าท่ีมี
ใช้ในภาษาเขมร แต่พจนานุกรมไม่ไดร้ะบุท่ีมาวา่เป็นค ายืมภาษาเขมร เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี
มุ่งศึกษาเฉพาะค าท่ีพจนานุกรมระบุท่ีมาของค าเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเป็นค ายืมภาษาเขมร                      
ผลการศึกษาท่ีได้ในคร้ังน้ีจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสรุปของค ายืมภาษาเขมรทั้ งหมดท่ีมีใช ้                   
ในภาษาไทย แต่เป็นผลเฉพาะกลุ่มขอ้มูลท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทยเท่านั้น หากสามารถขยาย
ขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมค าทุกค าท่ีมีความเป็นไปได้หรือค าทั้ งหมดท่ีเทียบได ้                
กับค าท่ีมีใช้ในภาษาเขมร และพิสูจน์ท่ีมาของค าได้ทั้ งหมดโดยไม่อาศัยเพียงการระบุท่ีมา                  
ในพจนานุกรม อาจได้ผลการศึกษาท่ีต่างออกไปและท าให้ความรู้เก่ียวกับการยืมภาษาเขมร                       
ในภาษาไทยสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 
๓. ข้อเสนอแนะ 
  ๓.๑ การศึกษาค ายืมภาษาเขมรในวิทยานิพนธ์น้ีจ ากดัเฉพาะค าท่ีระบุท่ีมาในพจนานุกรม
ชดัเจนว่ามาจากภาษาเขมร ควรมีการศึกษาค าอีกจ านวนหน่ึงท่ีอาจเป็นค ายืมภาษาเขมรแต่ไม่ระบุ
ท่ีมาไวใ้นพจนานุกรมด้วย รวมทั้ งควรมีการศึกษาเปรียบเทียบค าศพัท์ในพจนานุกรมไทยกับ
ค าศพัทใ์นพจนานุกรมเขมร วา่มีค าท่ีเก่ียวเน่ืองซ ้ าซอ้นกนัมากนอ้ยเพียงใด อยา่งไร  
  ๓.๒ ควรศึกษาต่อยอดจากการสูญหายไปของค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมบางค า                     
หรือค าท่ีน่าจะเป็นภาษาเขมรและได้รับการระบุว่าเป็นค ายืมภาษาเขมรในพจนานุกรมสมยัหน่ึง                       
แต่ไม่ระบุในสมยัหน่ึง ว่ามีสาเหตุอยา่งไร โดยอาจเปรียบเทียบจากพจนานุกรมเล่มอ่ืนๆ ในสมยั
เดียวกนัหรือศึกษาเปรียบเทียบว่ายงัคงมีใช้ในวรรณคดีในสมยัเดียวกนัหรือใกล้เคียงกนัหรือไม่ 
อยา่งไร 



๔๔๕ 

 

รายการอ้างอิง 

 

หนังสือภาษาไทย 

กระทรวงศึกษาธิการ. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วฒันธรรมการใช้ภาษาไทย.  
หนังสือชุดบรรทัดฐานภาษาไทย, อันดับท่ี ๒. กรุงเทพฯ : องค์การค้าของ สกสค. , 
๒๕๕๒. 

กาญจนา  นาคสกุล. บรรทดัฐานภาษาไทย  เล่ม ๑. กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๘.        

ก าชยั ทองหล่อ. หลกัภาษาไทย. กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (๑๙๗๗) จ ากดั, ๒๕๕๐. 

คสัเวล  เจ. และ เอช แชนเลอร์  เจ. พจนานุกรมไทย-ไทยย Z A Dictionary of the Siamese  

language. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๔ 

จิตร ภูมิศกัด์ิ. ศัพท์สันนิษฐานและอกัษรวินิจฉัย. กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกนั, ๒๕๔๘. 

จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ. จากลายสือไทยสู่อกัษรไทย. พิมพค์ร้ังท่ี ๒. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่ง 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๕๔. 

ดุษฎีพร ช านิโรคศานต.์ ภาษาศาสตร์เชิงประวตัิและภาษาไทเปรียบเทียบ. ม.ป.ท., ๒๕๒๖. 

แบรดเลย,์ แดนบีช. อกัขราภิธานศรับท์ Dictionary of Siamese language. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ ์

คุรุสภา, ๒๕๑๔. 

ประเทือง โพธ์ชะออน. ประวัติศาสตร์ตลอดกาล ไทยรบเขมร. พิมพค์ร้ังท่ี ๑. ดอกหญา้, ๒๕๕๖. 

ปาเลอกวั, ชอง-บาตีสต.์ สัพะ พะจะนะ พาสาไท. กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ  

กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๒. 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๔๙๓. พระนคร : โรงพิมพรุ่์งเรือง 

ธรรม, ๒๕๑๐. 

___________. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์,  

๒๕๓๘. 

 



๔๔๖ 

 

ราชบณัฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุค๊ส์ 

พบัลิเคชัน่, ๒๕๔๖. 

___________. ววิฒันาการของพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณพติยสถาน. กรุงเทพมหานคร :  

นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชัน่ส์ จ  ากดั, ๒๕๕๕. 

วลัยา  ชา้งขวญัยนื และคนอ่ืนๆ. บรรทดัฐานภาษาไทย  เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : สถาบนัภาษาไทย 

กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๔๙. 

ศานติ  ภกัดีค า. เขมรใช้ไทยยืม. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, ๒๕๕๓ 

___________. ความสัมพนัธ์วรรณคดีไทย-เขมร. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์ 

พบัลิชช่ิง, ๒๕๕๐. 

ศุภชยั ตะ๊วชิยั. อรรถศาสตร์ (SEMANTICS). นครปฐม : คณะอกัษรศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร, 

 ๒๕๕๔. 

ศึกษาธิการ, กรม. พจนานุกรมล าดับแลแปลศัพท์ทีใ่ช้ในหนังสือไทย ร.ศ. ๑๑๐. พระนคร : ศึกษา 

พิมพการ, ๒๔๓๕. 

ศึกษาธิการ, กรม. พจนานุกรมเปนค าแปลศัพท์ภาษาไทยส าหรับเขียนค าใช้ให้ถูกต้อง ร.ศ. ๑๑๒.  

พระนคร : ศึกษา พิมพการ, ๒๕๔๑. 

อนนัต ์อารียพ์งศ,์ ภาษาเขมรทีสั่มพนัธ์กบัภาษาไทย. สงขลา : ภารกิจเอกสารและต ารา  

มหาวทิยาลยัทกัษิณ, ๒๕๔๘. 

อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ. ภาษาในสังคมไทย ความหลากหลาย การเปลีย่นแปล และการพฒันา.  
พิมพค์ร้ังท่ี ๓. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั, ๒๕๔๕. 

อ าไพ ค าโท. รวมบทความและศิลาจารึก. นครปฐม : โรงพิมพม์หามกุฎราชวทิยาลยั, ๒๕๔๙. 

อุบล เทศทอง. ภาษาเขมรเพ่ือการส่ือสาร. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,  

๒๕๕๘.     

อุไรศรี  วรศะริน. ร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทย. นครปฐม : เมตตาก๊อปป้ีปร๊ิน, ๒๕๕๓. 

 
 
 
 



๔๔๗ 

 

หนังสือภาษาเขมร 

ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិត្យ. វចនានុក្រមខ្មែរ.  ប ោះពុម្ព គ្រាទី្១. ភ្ន ំបពញ : ពុទ្ធសាសនបណ្ឌ ិត្យ,  
២៥១១. 

 

 
บทความภาษาไทย 

วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท,์ “ไทย+เขมร  ไทยลุ่มน ้าเจา้พระยา,” ใน วารสารศิลปศาสตร์. ๑, ๒ 

(ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๔๔), ๓ – ๒๖. 
 

 
วทิยานิพนธ์ 

กาญจนา  นาคสกุล. “ค าสันนิษฐานในภาษาไทยท่ีมีมูลรากเป็นค าภาษาเขมร.” วทิยานิพนธ์ 

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๐๑-๒๕๐๒. 

ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั. “วฒันธรรมภาษาของค ายมืท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบั 

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕.” วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย 

มหาวทิยาลยัศรนครินทรวิโรฒมหาสารคาม, ๒๕๓๒. 

ฐิติรัตน์ รักษาศรี. “ค าศพัทภ์าษาตะวนัตกในพจนานุกรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๔๒” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยันเรศวร,  

๒๕๕๑. 

บญัญติั สาลี. “ค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทย :กรณีศึกษามหาชาติค าหลวง.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร 

ดุษฎีบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยันเรศวร, ๒๕๕๓. 

ประสงค ์ทองประ. “การศึกษาค าท่ีมีความสอดคลอ้งกนัในภาษาไทยและภาษาเขมร.” วิทยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, ๒๕๔๖. 

เปรมินทร์ คาระว.ี “ค ายมืภาษาเขมรในภาษาไทยถ่ินใต”้ วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑิต  

สาขาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๕๓๙.       

 



๔๔๘ 

 

ศุภกร เลิศอมรมีสุข. “พฒันาการของค ายมืภาษาจีนท่ีปรากฏในพจนานุกรมไทย.” วทิยานิพนธ์ 

อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัศิลปากร, ๒๕๕๖. 

ศุภวรรณ มองเพชร. “การเปรียบเทียบค ายมืท่ีปรากฏในอกัขราภิธานศพัทข์องหมอบรัดเลย ์พ.ศ. 

๒๔๑๖กบัค ายมืท่ีปรากฎในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๒๕.” 

วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 

๒๕๔๒. 

สุกญัญาโสภี ใจกล ่า. “การศึกษาการเปล่ียนแปลงดา้นค าและความหมายของค าภาษาบาลี-สันสกฤต  

ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๒.” 

วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยันเรศวร, ๒๕๔๙. 

สิริภทัร พรหมราช. “พฒันาการของค ายมืภาษาองักฤษท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบบั 

ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓, พ.ศ.๒๕๔๒ และ พ.ศ.๒๕๔๒.” วทิยานิพนธ์ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๑. 

เสาวรส มนตว์เิศษ. “การศึกษาเปรียบเทียบวธีิการนิยามความหมายศพัทเ์ดียวกนัในพจนานุกรม 

ของ เจ.คสัแวล และ เจ.เอช. แชนดเ์ลอร์ กบัพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๔๒.” วทิยานิพนธ์อกัษรศาสตรมหาบณัฑิต สาขาภาษาไทย มหาวทิยาลยั

ศิลปากร, ๒๕๕๕. 
 



๔๔๙ 

 

ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ – สกุล  นางสาวสุรางคนางค ์รัตนวจิารณ์ 

ท่ีอยู ่   ๔๐๑/๓ หมู่ ๒ ต าบลวงักระแจะ อ าเภอเมือง จงัหวดัตราด 
ประวติัการศึกษา 
      พ.ศ. ๒๕๕๓  ส าเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต วชิาเอกภาษาไทย เกียรตินิยมอนัดบั ๑ 
   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
      พ.ศ. ๒๕๕๔  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต สาขาวชิาภาษาไทย 
   มหาวทิยาลยัศิลปากร อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม 




