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ผลการสํารวจคําศัพทภาษาไทย ของนักเรียนชัน้  ป.6  
จากการสํารวจพบวามีคําศัพท จํานวน  1,662   คํา   ซ่ึงสามารถแยกตามหมวดหมูตามตัวอักษรได  

ดังนี ้
หมวดอักษร  ก 

 
คําศัพท คําแปล 

กก กลุม, พวก, พรรค, เหลา, หมู 
กง สวนรอบของลอรถหรือเกวียน 
กฎจราจร กฏหมายการใชทางของผูขับข่ี  คนเดินเทาหรือคนท่ีจูงข่ี  หรือไลตอนสัตว 
กฐิน ผาพิเศษท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตแกภิกษสุงฆเฉพาะกฐินกาล, ตามศัพท

แปลวา ไมสะดึง คือ ไมแบบสําหรับตัดจวีร 
กติกา กฎเกณฑหรือขอตกลงท่ีบุคคลต้ังแต 2 ฝายข้ึนไปกําหนดขึ้นเปนหลักปฏิบัติ  
กนก ทองคํา 
กร มือ, แขน 
กรรณ หู 
กรรม การกระทําท่ีสงผลรายมาถึงปจจุบัน 
กระฉับกระเฉง คลองแคลว, แข็งขัน, กระปร้ีกระเปรา, วองไว 
กระช้ันชิด ใกลเขามา 
กระชับ แนบแนน, แนบสนิท 
กระโชก ทําใหกลัว, ทําใหตกใจ,กระแทกแรง, พัดแรง 
กระดาก ขวยใจ, ตะขิดตะขวงใจไมกลาพูดหรือไมกลาทําเพราะเกรงจะไดรับความอับ

อาย 
กระดาษสา กระดาษท่ีทําจากเปลือกตนสา 
กระเดยีด เอาเขาขางสะเอว 
กระต้ัว ช่ือนกปากงุมเปนขอ  ลักษณะคลายนกแกวแตตัวโตกวา 
กระแต ช่ือสัตช่ือสัตวเล้ียงลูกดวยนมในวงศ Tupaiidae รูปรางคลายกระรอก แตอยูตาง

วงศกันและมีขนาดเล็กกวา ปากแหลม ไมมีฟนแทะ กินท้ังสัตวและผลไม มี
หลายสกุลและหลายชนิด 

กระถาง  ภาชนะปากกวาง มีรูปตางๆ สําหรับปลูกตนไมหรือใสน้าํ และอ่ืนๆ 
กระทบ ปะทะ, โดน, กระแทก 
กระทรวง สวนราชการหนึ่งในราชการบริหารสวนกลาง ซ่ึงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
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คําศัพท คําแปล 
เปนหวัหนา 

กระทืบ ยกเทากระแทกลงไป 
กระทุง กระแทก 
กระทุม  เอาเทาตีน้ําเม่ือเวลาวายน้ํา 
กระทู หัวขอหรือขอความท่ีต้ังใหอธิบาย เชน กระทูธรรม กระทูถาม 
กระแทก กระทบโดยแรง 
กระบาล อยามาเลนกระบาลฉัน ฉันไมชอบ 
กระบ่ี ลิง 
กระบือ ควาย 
กระพือ พัด, โบก เอาส่ิงท่ีเปนผืนแผนบางๆ โบกข้ึนลง, พัดหรือโบกดวยอาการเชนนั้น 
กระยาหาร เคร่ืองกินท่ีมีขาว 
กระวกีระวาด รีบเรงอยางไมนอนใจ 
กระแส น้ําหรือลมท่ีไหลหรือพัดเร่ือยเปนแนวเปนทางไปไมขาดสาย 
กระหมอม สวนของกะโหลกอยูตรงแนวกลางศีรษะแตตํ่ากวาสวนสูงสุดลงมาใกล

หนาผาก 
กระเหมน เขมน, กระตุก 
กระออม ภาชนะสานดวยไมไผ  ยาชัน  รูปรางคลายกระบุง  ใชใสน้ํา 
กรับ ไมสําหรับตีหรือขยับเปนจังหวะในการฟอนรําขับรอง มีหลายชนิด เชน กรับคู 

กรับขยับ เปนตน 
กราฟ แผนภูมิท่ีใชเสน  จุด  หรือภาพเพ่ือแสดงความเปล่ียนแปลงคาของส่ิง ตาง ๆ  

เปรียบเทียบกนั  มีหลายชนดิ  เชน  กราฟแทง  กราฟเสน 
กราย เคล่ือนไหวอยางมีทาทาง, เดนิอยางมีทาที 
กรายเกล่ือนใกล ผานเขามาใกล 
กราว เกรียว, เกรียวกราว, กราวเกรียว 
กรีธาทัพ ออกเดินทัพ  (ขาศึก) 
กรุมกร่ิม แสดงสีหนาดใีจในที 
กลมกลอม ท่ีเขากันพอด ี
กลวิธี กลยุทธ, วิธีพลิกแพลง, กลเม็ด, เลหเหล่ียม, กลอุบาย, ทีเด็ด 
กลอก เคล่ือนหรือขยบัเขยื้อนกลับไปกลับมาภายในเขตของส่ิงนั้นๆ 
กลอมเกล้ียง อบรมเล้ียงดูใหมีนิสัยด ี
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คําศัพท คําแปล 
กลัดกลุม ขัดของกลุมอยูในอก 
กล้ัน บังคับความรูสึกหรือส่ิงท่ีอยูภายในรางกายไมใหแสดงออกหรือหลุดออกมา 
กล่ันกรอง พิจารณาอยางถ่ีถวนรอบคอบ 
กล้ันใจ กล้ันหายใจ, อ้ันลมหายใจ 
กล้ัว คบหา หรือหมกมุนอยูกับ สวนใหญใชกบัการคบหาหรือหมกมุนกับคนท่ีไมดี

หรือส่ิงท่ีไมด ี
กลัวดอกพิกุลจะรวง เรียกอาการคนที่นิ่งไมพูด 
กลางแก วัยกลางคน 
กลาวขวัญ พูดออกช่ือและการกระทําของคนอ่ืน 
กลาวหา ฟอง,  กลาวโทษ 
กล้ิงเกลือก พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได 
กลึง ทําใหกลมหรือใหเปนรูปตางๆ ดวยเคร่ืองหมุน 
กวดขัน เขมงวด, เอาจริงเอาจัง 
กวยเต๋ียว ช่ือของกินชนดิหนึ่ง ทําดวยแปงขาวเจา เปนเสนๆ 
กวัดแกวง ตวัด 
กว ี ผูรูผูเช่ียวชาญในศิลปะการประพันธบทกลอน 
กอปร ประกอบ 
กะทัดรัด สมสวน, สมทรง, เหมาะเจาะ 
กะทันหัน ดวน, เร็ว, ฉับพลัน, ทันที 
กะโผลกกะเผลก อาการเดินไมปกติ คือ ยกขาขางหนึ่งไมไดระดับกับอีกขางหนึ่ง อยางคนขา

พิการเดิน 
กะพริบ  ปดแลวเปดโดยเร็ว 
กะละมัง ชามอางหรือถาดเปนตน ทําดวยโลหะเคลือบ 
กะเหร่ียง ช่ือชนชาวเขาเผาหนึ่ง ปกติอาศัยอยูทางพรมแดนทิศตะวนัตกของประเทศไทย 
กัก ไมใหลวงพนเขตท่ีกําหนดไว 
กังขา สงสัย 
กัมปนาท เสียงสนั่นหวัน่ไหว 
กัลป ระยะเวลาอันนานเหลือเกิน 
กัลปาวสาน กัลปาวสาน  ท่ีสุดแหงระยะเวลากับปหนึง่  คือ  อายุของโลก  ต้ังแตพระพรหม

สรางโลก  จนถึงเวลาท่ีไฟประลัยกัลปลางโลก 
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คําศัพท คําแปล 
กัลยาณ ี นางงาม, หญิงงาม 
กาพย คํารอยกรองจาํพวกหน่ึง 
กายจริยา กิริยาท่ีแสดงออกทางกาย 
กายสิทธ์ิ มีฤทธ์ิเดชตางๆอยูในตัว 
การคมนาคม การขนสง, การติดตอ 
การตูน ภาพลอ, ภาพตลก, บางทีเขียนเปนภาพบุคคล บางทีเขียนเปนภาพแสดง

เหตุการณท่ีผูเขียนต้ังใจลอเลียนจะใหดูรูสึกขบขัน บางทีก็เขียนติดตอกันเปน
เร่ืองยืดยาว 

การที่สูญเปลา เร่ืองท่ีไรประโยชน  เร่ืองท่ีไรสาระ 
การพรรณนา การกลาวเปนเร่ืองเปนราวอยางละเอียด ใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ 
การรายรํา การรํา, การฟอนรํา 
การเวก ช่ือไมเถาเนื้อแข็งชนิดหนึ่ง  ดอกหอมออน  กลีบดอกคลายกระดังงาจนีแต

ขนาดเล็กกวา 
กาลกิณ ี ลักษณะท่ีเปนอัปมงคล 
กาลเทศะ ความควรและไมควร 
กําจัด ทําใหส้ินไป 
กํานัล ของท่ีใหกันดวยความนับถือ 
กําเนิด การเกิดมีข้ึนมา 
กําบัง ท่ีซอน 
กํามะหยี ่ ผาชนิดหนึ่ง มีขนดานเดียว ออนนุม เปนมัน 
กํายาน วัตถุเคร่ืองหอมชนิดหนึ่ง เกิดจากชันหรือยางท่ีออกจากเปลือกของตนกํายาน มี

กล่ินหอม ใชเผาอบผาและทํายาได 
กําราบ ทําใหเข็ดหลาบ, ทําใหกลัว, ทําใหส้ินพยศ, ทําใหส้ินฤทธ์ิ 
กําเริบ รุนแรงข้ึน 
กําหนด หมายไว, ตราไว, ปลงใจ, ตัดสินใจ, พิจารณา 
กิจ ธุระ, งาน, การงาน 
กิจกรรม ส่ิงท่ีปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน 
กิจการ การงานท่ีประกอบ 
กิจจะลักษณะ เปนการเปนงาน, เปนเร่ืองเปนราว, เปนระเบียบเรียบรอย, เปนทางการ 
กิจจา เร่ืองราว, ขอความ 
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คําศัพท คําแปล 
กิจวัตร กิจท่ีทําเปนประจํา, กิจท่ีทําอยูเปนนติย 
กินแหนงแคลงใจ หมางใจกัน 
กิเลส เคร่ืองทําใจใหเศราหมอง ไดแก โลภ โกรธ หลง 
กึกกอง ดังสนั่น, ดังมาก 
กุณฑล ตุมห,ู ตางหู 
กุมภณัฑ ยักษ 
กุลธิดา ลูกหญิงผูมีตระกูล 
กุลบุตร ลูกชายผูมีตระกูล 
กุศล ส่ิงท่ีดีท่ีชอบ 
เก็จ แกวประดับ 
เก็บเล็ม คอยๆ เก็บทีละนอย 
เกม ลักษณนามเรียกการแขงขันซ่ึงหมดลงคราวหน่ึงๆ 
เกย แลนหรือเสือกข้ึนไปคางอยูพาดอยู, ถูกซัดหรือลากข้ึนไปติดอยู คางอยู 
เกร่ิน บอกเปนนยัใหรูลวงหนา 
เกรียงไกร ยิ่งใหญ, ใหญยิ่ง 
เกลือก กล้ิงหรือเสือกตัวไปมา, เอาส่ิงใดส่ิงหนึ่งทําเชนนั้นเพื่อใหส่ิงอ่ืนติด 
เกล่ือน เร่ียรายหรือกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
เกล่ือนกลาด มากมาย, เยอะแยะ 
เกศ ผม,หัว 
เกษตร ท่ีดิน, ทุง, นา, ไร 
เกษตรกร  ผูประกอบอาชีพดานการเพาะปลูกพืชตางๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว การประมง 

และการทําปาไม 
เกษตรกรรม ารใชท่ีดินเพาะปลูกพืชตางๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว การประมง และการทําปาไม 
เกอกระดาก เขิน, อาย, เคอะเขิน, เกอเขิน 
เกาเหลา แกงมีลักษณะอยางแกงจืด 
เกียรติภูมิ เกียรติเพราะความนิยม 
เกี๊ยว ของกินชนิดหนึ่งทําดวยแปงสาลีเปนแผนหอหมูสับเปนตน 
เกี้ยวพาราสี พูดใหรักในเชิงชูสาว 
เกื้อหนนุ ชวยเหลือสนับสนุน 
แกแดด ทําเปนแกเกินอายุ (มักใชแกเด็ก) 
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คําศัพท คําแปล 
แกลบ เปลือกขาว 
โกฏิ ช่ือมาตรานับ เทากับ 10 ลาน 
โกลา เสียงดังกกึกอง  อ้ืออึง  วุนวาย 
ไกรสร สิงโต 

 
หมวดอักษร  ข 

 
คําศัพท คําแปล 

ขจี งามสดใส 
ขนบธรรมเนียม แบบอยางท่ีนยิมกัน 
ขนบประเพณ ี จารีตประเพณท่ีีวางเปนระเบียบแบบแผนไวแลว 
ขนาบ ประกบเขาใหแนน, ประชิดเขาไปท้ัง 2 ขาง, ติดชิดกนัอยูท้ัง 2 ขาง 
ขบวน พวกท่ีจัดเปนแถวเปนแนวหรือเปนหมวดเปนหมูอยางขบวนแห ขบวนรถ 

ขบวนเรือ 
ขมเหง ใชกําลังรังแกแกลงทําความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
ขมัง แข็ง, แรง, แกรง 
ขยายพนัธุ ทําใหพนัธุมีจาํนวนมากข้ึน 
ขรัว คําเรียกภกิษุท่ีมีอายุมากหรือผูท่ีบวชเม่ือแก  หรือ  ฆราวาสชายผูสูงอายุ 
ขวนขวาย หม่ันเสาะแสวงหาโดยไมหยดุนิ่ง 
ขวัญ ม่ิงมงคล,  ความดี 
ขวัญขาว ม่ิงขวัญของขาว 
ขวาก ไมหรือเหล็กเปนตนมีปลายแหลม สําหรับปกหรือโปรยเพื่อดักหรือใหตําผูผาน

เขาไป 
ขวานผาซาก พูดตรง ๆ ไมไพเราะห ู
ขอกําหนด ขอความท่ีระบุเปนหลักเกณฑหรือวิธีการใหบุคคลท่ีเกีย่วของตองปฏิบัติหรือ

ดําเนินการในเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง 
ของท่ีระลึก ส่ิงของตางๆ ซ่ึงเปนเคร่ืองแสดงวาไดเคยทําอยางใดอยางหนึ่ง 
ขอบกพรอง ขอตําหน,ิ ขอเสียหาย, ขอผิดพลาด, ขอเสีย 
ขอมูล ขอเท็จจริงหรือส่ิงท่ีถือหรือยอมรับวาเปนขอเท็จจริงสําหรับใชเปนหลัก

อนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ 
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คําศัพท คําแปล 
ขอเสนอ ขอช้ีแนะแนวทางหรือวิธีการใหปฏิบัติ 
ขัดเขมร นุงผาโจงกระเบนดึงชายใหสูงรนข้ึนไปเหนือเขา,  ถกเขมร  ก็วา 
ขาน พูดตอบกลับไปยังผูท่ีเรียก 
ขานรับ ตอบรับกลับไปหรือเห็นพองดวย 
ขามกราย เดินเฉียดใกลเขาไปอยางไมมีคารวะ 
คําศัพท คําแปล 
ขายผาเอาหนารอด ทําใหสําเร็จลุลวงไปเพ่ือรักษาช่ือเสียงของตนไว 
ขาวปุน ขนมจีน 
ขุนเคือง โกรธกรุนๆ อยูในใจ 
ขุย ผงท่ีเกิดจากเนือ้ของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ติดอยูท่ีเนื้อนั้นเอง หรือหลุดออกมากองอยู

เปนกลุมๆ 
เข็ญใจ อยางลําบากยากเย็นหรือไมสะดวกสบาย 
เขตขัณฑ อาณาบริเวณ, บริเวณ, เขตแดน 
เข็นครกข้ึนภเูขา การทําในส่ิงท่ียากลําบากยิ่งจนเกนิความสามารถของตน 
เขมน จองมองดูโดยมุงเฉพาะ 
เขยื้อน ไหวตัวหรือเคล่ือนท่ีไปเล็กนอย 
เขลง ทอดอารมณอยางสบายใจ (ใชแกกริยา นอน) 
เขาฌาน นั่งวิปสสนาจติใจใหสงบตามหลักทางศาสนา, ทําสมาธิช้ันสูง 
เขาสุหนัต เขาพิธีขริบหนงัหุมลึงคตามลัทธิศาสนาอิสลาม 
เข่ีย คอยๆ ทําใหส่ิงใดส่ิงหนึ่งเคล่ือนท่ีหลุดออกไป 
เข่ือน ส่ิงท่ีสรางข้ึนขวางกั้นลําน้ํา เพื่อประโยชนในทางชลประทาน 
โขน การเลนอยางหน่ึงคลายละครรํา แตเลนเฉพาะในเร่ืองรามเกียรต์ิ โดยผูแสดง

สวมหัวจําลองตางๆ ท่ีเรียกวา หัวโขน 
ไขขอของใจ ตอบปญหาท่ียงัของใจอยู 
ไขมุก วัตถุมีคา ลักษณะกลมๆ เกิดจากหอยบางชนิด มีหลายสี ใชเปนเคร่ืองประดับ 
ไขวเขว เขาใจสับสนเพราะเกิดความไมแนใจ 
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หมวดอักษร  ค 
 

คําศัพท คําแปล 
คงคา ช่ือแมน้ําสําคัญสายหน่ึงในประเทศอินเดยี 
คณบด ี หัวหนาคณะในมหาวิทยาลัย 
คดีความ เร่ืองท่ีพิพาทหรือกลาวหากนัในทางกฎหมาย 
คติธรรม ธรรมท่ีเปนแบบอยาง 
คทาธร กระบอง 
คมเขม หนาตาคมคาย 
ครบถวน สมบูรณ, พรอม 
ครรลอง แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ 
ครวญ รํ่าไห, รําพึงรําพัน 
ครวญครํ่า กนแตพรํ่ารําพัน 
ครองสติ คงสติ, คุมสติ, มีสติ, ต้ังสติ 
ครอบครอง เปนเจาของ 
ครอบคลุม มีสวนเกีย่วของถึง, รวมถึง, รวมอยูดวย 
ครอม พาดผาน, พาดอยูเหนือ 
คร่ันคราม สะทกสะทานดวยความหวัง 
ครัวไฟ บริเวณสําหรับทํากับขาวของกิน 
ครํ่าครวญ รองรํ่ารําพัน 
ครํ่าครา ท่ีเกาแกจนชํารุดทรุดโทรม 
ครูบาอาจารย ผูส่ังสอนศิษย, ผูถายทอดความรูใหแกศิษย 
คฤหัสถ ผูครองเรือน, ผูไมใชนักบวช 
คลองแคลว  สามารถทําไดรวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ 
คลองจอง คลอง, รับกัน 
คละ ปน, ผสม, ปะปน 
คละคลุง มีกล่ินตลบ (มักใชแกกล่ินเหม็น) 
คละเคลา ปนกันไป 
คลาไคล เดินไป, เคล่ือนไป 
คลาดเคล่ือน  เคล่ือนออกไปจากเปาหมาย 
คลาดแคลว รอดไป, พนไป, รอด 
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คําศัพท คําแปล 
คลาย ขยายใหหลวม 
คลายคลึง เกือบจะเหมือนกัน 
คลิก กด 
คลินิก สถานรักษาพยาบาลของเอกชน มักไมรับผูปวยใหพกัรักษาตัวประจํา 
คล่ีคลาย ขยายออกโดยลําดับ 
คลุมถุงชน การแตงงานท่ีเปนไปโดยผูใหญจัดให  หนุมสาวไมมีโอกาสเลือกคูเอง 
ควบ วิ่งเต็มท่ีจนดูเหมือนเทาไมติดดิน (ใชแกมา) 
ควบกลํ้า ลักษณะของอักษรหรือเสียงท่ีเขากันหรือกลืนกัน 
ควบคุม กํากับดแูลใหอยูในขอบเขตโดยใชอํานาจ 
ควาไขว เอ้ือมมือฉวยเอา, พยามจับหรือถือเอา 
ความเช่ือ ความศรัทธา, ความเล่ือมใส, ความเช่ือถือ 
ความบันเทิง ส่ิงท่ีกอใหเกิดความรูสึกสนุกสนานเบิกบาน เชน การแสดงตางๆ 
ความใฝฝน ความปรารถนาอยางยิ่ง 
ความสัตย คุณลักษณะท่ีประกอบดวยความจริง ความแนแท 
ความสามัคคี ความพรอมเพรียง, ความปรองดอง 
ความหลัง  เร่ืองราวในอดีต 
คอกระเชา ลักษณะเส้ือคอกลม ตัวหลวม ไรแขน และมีจีบรูดตรงคอ 
คอนเสิรต การแสดงดนตรีสากลแบบหนึ่ง ใชเคร่ืองดนตรีวงใหญ อาจมีนักรองประสาน

เสียงดวย 
คอฝน  คนท่ีชอบสูบฝน 
คอลัมน แถวหรือรายการท่ีเปนแนวตรงหรือแนวดิ่ง 
คะนึง คิดถึง, นึกถึง 
คะยั้นคะยอ หนุนใหทํา, ชักชวนใหตกลงใจทําดวยการรบเรา 
คัคนานต ฟา, ทองฟา, สวนแหงฟา 
คัดคาน ไมเห็นดวย 
ค่ัน แทรกหรือกัน้อยูในระหวาง 
ค้ัน บีบขยําโดยแรงเพื่อใหของเหลวท่ีมีอยูออกมา 
คันช่ัง เคร่ืองช่ังท่ีมีคันบอกจํานวนน้ําหนกัท่ีช่ัง 
คับค่ัง แนน, แออัด, เนืองแนน, เพียบ, ลมหลาม, ยัดเยยีด, เบียดเสียด, พลุกพลาน 
คาควรเมือง มีคาอันจะประมาณมิได 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  Page 10 

 

คําศัพท คําแปล 
คางคกข้ึนวอ คนท่ีตํ่าตอยแลวกลับไดดใีนภายหลัง  แตทําเยอหยิ่งยโส 
คาดหมาย นึกไวลวงหนาวาจะเปนเชนนั้น 
คาถาอาคม คําเสกเปาท่ีถือวาศักดิ์สิทธ์ิ 
คานิยม ความนิยม, ความช่ืนชอบ 
คารม ถอยคําท่ีคมคาย 
คํากริยา หมวดคําประเภทหนึ่ง ท่ีแสดงอาการกริยาตางๆ 
คําขวัญ ถอยคําท่ีแตงข้ึนเพื่อเตือนใจหรือเพื่อใหเปนสิริมงคล 
คําคม ถอยคําท่ีหลักแหลมชวนใหคิด 
คํานับ ทําความเคารพ, ทําความเคารพโดยกมศีรษะให 
คํานาม คํานามคือคําท่ีใชเรียกคน สัตว ส่ิงของ 
คําบุพบท คําบุพบทคือคําซ่ึงมีหนาท่ีเช่ือมระหวางคํานามกับคํานาม 
คําประสม คําท่ีเกิดจากการนําคํามูลต้ังแต 2 คําข้ึนไปมาประสมกันแลวกลายเปนคําใหม

ข้ึนมาอีกคําหนึ่ง 
คําราชาศัพท คําเฉพาะใชสําหรับเพ็ดทูลพระเจาแผนดินและเจานาย, ตอมาหมายรวมถึงคําท่ี

ใชกับพระภิกษุสงฆ ขาราชการและสุภาพชนดวย 
คําวิเศษณ คําในภาษาหมวดหนึ่ง เกิดรวมกับคํากริยาหรือคําวิเศษณเพื่อบอกลักษณะของ

คําวิเศษณ 
คําสรรพนาม คําท่ีใชแทนคํานาม 
คําสันธาน คําท่ีมีหนาท่ีเช่ือมคํากับประโยคเขาดวยกนั 
คําสาป ถอยคําท่ีกลาวข้ึนเพื่อแสดงความปรารถนาใหเกิดส่ิงรายแกผูอ่ืน 
คิกคัก ลักษณะท่ีหวัเราะเบาๆ 
คียบอรด แปนพิมพสําหรับใชพิมพตัวอักษรของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
คําศัพท คําแปล 
คึกคัก ซ่ึงมีคนพลุกพลานเขาๆ ออกๆ มากกวาปกติ 
คุณลักษณะ เคร่ืองหมายหรือส่ิงท่ีช้ีใหเหน็ความดหีรือลักษณะประจาํ 
คุย ใชมือ เทา หรือส่ิงอ่ืนตะกุยข้ึนมา 
คูแคน ผูท่ีมีเร่ืองบาดหมางกันรุนแรงและผูกพยาบาทตอกัน 
เครงขรึม ไมเบิกบาน, ไมเลนหัว, เอาจริงเอาจัง 
เครงครัด ถือปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับโดยไมใหขาดตกบกพรอง 
เครงคร้ืน  เสียงดังครึกคร้ืน, อึกทึกและสนุกสนาน 
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คําศัพท คําแปล 
เครือขาย ระบบท่ีเช่ือมโยงกัน 
เคร่ืองเขิน เคร่ืองสานท่ีลงรักฉาบชาด 
เคร่ืองเงิน ส่ิงของเคร่ืองใชหรือเคร่ืองประดับท่ีทําดวยเงิน 
เคร่ืองเซน เคร่ืองบูชา, ของไหว, เคร่ืองสังเวย, เคร่ืองบวงสรวง, ของสังเวย, ของบูชา 
เคร่ืองถม เรียกภาชนะ  หรือเคร่ืองประดับ  ท่ีทําโดยใชผงยาถมผสมน้ําประสานทองถม

ลงบนลวดลายท่ีแกะสลักบนภาชนะหรือเครื่องประดับนัน้  แลวขัดผิวใหเปน
เงางาม 

เคร่ืองไทยทาน ของสําหรับทําทาน 
เคร่ืองไทยธรรม จตุปจจยั, ส่ิงของถวายพระ 
เคร่ืองบรรณาการ ส่ิงท่ีสงไปใหดวยความเคารพนับถือหรือดวยไมตรี 
เคร่ืองแบบ เคร่ืองแตงกายท่ีกําหนดใหแตงเหมือนๆ กันเฉพาะหมูหนึ่งคณะหน่ึง 
เคร่ืองปรับอากาศ อุปกรณสําหรับปรับอุณหภมิูและความช้ืนของอากาศ 
เคร่ืองปรุง ส่ิงท่ีใชในการปรุงอาหารเปนตน เชน เนื้อสัตว ผัก เคร่ืองแกง 
เคร่ืองปนดินเผา เรียกภาชนะท่ีปนดวยดนิแลวนําไปเผาไฟวา เคร่ืองปนดินเผา 
เคร่ืองมือ ส่ิงของสําหรับใชในการงาน โดยปริยายหมายถึงคนหรือส่ิงท่ีใชทําประโยชน

อยางเคร่ืองมือ 
เคร่ืองสังเวย เคร่ืองบวงสรวง 
เคล้ิม หลับยังไมสนทิ 
เคล่ือนคลาด ผิดจากความเปนจริง, ไมตรงตามความเปนจริง 
เคหา เรือน , ท่ีอยู 
เคารพ แสดงอาการนบัถือ 
เคือง ไมพอใจเพราะชักรูสึกโกรธ 
แคลงใจ ไมแนใจหรือวางใจลงไปได เพราะออกจะสงสัย 
แควน ดินแดนอันเปนถ่ินท่ีอยูของมนุษย 
โครงการ แผนหรือเคาโครงตามท่ีกะหรือกําหนดไว 
โคลง คําประพันธประเภทหนึ่ง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตําราฉันทลักษณ 
โคลงโลกนิติ ระเบียบแบบแผนของโลก  มีเนื้อหาเปนคติสอนใจใหคติโลกและคตธิรรม โดย

เปรียบเทียบกบัธรรมชาติ การทํามาหากินใหเขาใจงายๆ 
ใคร อยาก, ตองการ, ปรารถนา, ประสงค 
ใครครวญ ตริตรอง, พิจารณา, คิดทบทวน, ไตรตรอง 
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หมวดอักษร  ฆ 
 

คําศัพท คําแปล 
โฆษก ผูแถลงขาวแทน 
โฆษณา เผยแพรหนังสือออกไปยังสาธารณชน 

 
หมวดอักษร  ง 

 
คําศัพท คําแปล 

งอกงาม เจริญผลิดอกออกผล 
งอมแงม แกไดยาก, รักษาไดยาก,  เลิกไดยาก 
งาง เหนีย่วใหอาออก 
งานนักขัตฤกษ งานท่ีจัดข้ึนตามเทศกาลสําคัญ 
งานบุญ งานท่ีเกีย่วของกับการทําความดี ตามหลักศาสนา 
งานเมาลิต งานฉลองวันคลายวันประสูติพระศาสดาของศาสนาอิสลาม 
งานร่ืนเริง งานเล้ียง, งานฉลอง 
เงียบกริบ เงียบสนิท, เงียบเชียบ 
เงียบงัน เงียบ, เงียบกริบ, เงียบเชียบ, นิ่งเงียบ 
เง่ียห ู เอียงหูฟงเพื่อใหถนัด, ต้ังใจฟง 
เง้ืองา ยกข้ึนทําทาจะทุบตี 
แงมุม  มุมมอง, สวน, ประเด็น 

 
หมวดอักษร  จ 

 
คําศัพท คําแปล 

จงรักภกัด ี ผูกใจรักดวยความเคารพหรือรูคุณอยางยิ่ง 
จดจอง ต้ังใจจะทําแลวไมลงมือทําเพราะไมแนใจ 
จดหมาย หนังสือท่ีมีไปมาถึงกัน 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสงขอมูลจากคอมพิวเตอรหนวยหนึ่งไปยังหนวยอ่ืน 
จรรยา กิริยาท่ีควรประพฤติในหมูในคณะ 
จรรโลง ชวยใหดยีิ่งข้ึน 
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คําศัพท คําแปล 
จริต ความประพฤติ, กิริยามารยาท 
จวน ใกล, เกือบ 
จอกแจกจอแจ เสียงพูดของคนมาก ๆ  ท่ีตางคนตางพูดกนัจนฟงไมไดศัพท 
จอง ม่ันหมายไว, ขอกําหนดไว 
จอแจ ซ่ึงมีผูคนคับค่ังและมีเสียงเซ็งแซ 
จอมปลวก รังปลวกขนาดใหญท่ีสูงเปนจอมข้ึนไป 
จักจั่น แมลงชนิดหนึง่มีปก 2 คู สวนใหญมีสีเขียวออน เกาะอยูตามตนไม ตัวผูมี

อวัยวะทําใหเกิดเสียง 
จักรวาล บริเวณโดยรอบของโลก 
จักษ ุ ดวงตา, ตา 
จังฑาล มาจากคําวา จณัฑาล  หมายถึง ตํ่าชา 
จัญไร เปนเสนียด, ไมเปนมงคล 
จัดสรร แบงสวนไวโดยเฉพาะ, ปนไวเพื่อใชประโยชนโดยเจาะจง 
จั่นหมาก ชอดอกหมากเมื่อยังออนอยู 
จางหาย เลือนหาย, เลือนราง 
จารึก เขียนรอยลึกเปนตัวอักษรบนแผนศิลาหรือโลหะ 
จ้ําจี ้ การเลนชนิดหนึ่งของเด็ก 
จําเริญ  เติบโต, งอกงาม, มากข้ึน, สมบูรณ 
จําเรียง ขับลํา, ขับกลอม, รองเพลง 
จําแลง แปลงตัว, แปลงกาย 
จิตนาการ การสรางภาพข้ึนในจิตใจ 
จิตรกรรม ศิลปะการวาดเขียน, ศิลปะการวาดภาพ 
จิตสํานึก ภาวะท่ีจิตต่ืนและรูสึกตัวสามารถตอบสนองตอส่ิงเราจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 

คือ รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ีสัมผัสไดดวยกาย 
จินดา แกวมีคา 
จินตนาการ การสรางภาพข้ึนในจิตใจ 
จิ้มล้ิม นารักนาเอ็นดู (มักใชแกหนาตาหญิงรุนสาว) 
จุกจิก เล็กๆ นอยๆ,จูจี้, จูจี้จกุจกิ 
จุติ ตาย (มักใชแกเทวดา) 
จุมพิต จูบ 
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คําศัพท คําแปล 
จูโจม เขากระทําการโดยไมใหรูตัว 
เจตนารมณ ความมุงหมาย, เจตนา, ความต้ังใจ, จุดหมาย, เปาหมาย 
เจ็บแปลบ อยางรูสึกเจ็บแวบแลนเขาไปในกาย, อยางรูสึกวาบเขาไปในหัวใจ, อยางสะดุง

วับข้ึน 
เจรจา พูดจากนัอยางเปนทางการ 
เจริญพร  เปนคําเร่ิมท่ีภกิษุสามเณรพูดกับสุภาพชน และเปนคํารับ 
เจาจอม ตําแหนงพระสนมวังหลวง 
เจาเลห กะลอน, หัวหมอ,ไมซ่ือตรง 
เจาอาวาส  พระภกิษุซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูปกครองวัด 
เจิม เอาแปงหอมแตมเปนจุดๆ ท่ีหนาผากหรือส่ิงท่ีตองการใหมีสิริมงคล 
เจียน ตัด ขลิบ หรือเฉือนใหไปตามแนวหรือใหไดรูปตามท่ีตองการ 
เจียม รูจักประมาณตัว, ประพฤติตนพอสถานประมาณ 
เจื้อยแจว ซ่ึงมีเสียงไพเราะทอดยาวติดตอเร่ือยไปไมขาดระยะ 
แจกแจง อธิบายขยายความออกไป, อธิบายแสดงรายละเอียด 
แจมจรัส รุงเรืองไมมัวหมอง 
แจมแจง ชัดเจน, แจมกระจาง, ใส, แจมชัด, กระจาง 
แจมชัด ชัดเจน, ชัด, ใส, กระจาง 
โจงกระเบน ผานุงท่ีมวนชายแลวดึงไปเหน็บไวขางหลัง 
โจน กระโดดไปโดยเร็ว 
ใจกวาง มีความเอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
ใจด ี มีใจเมตตากรุณา 
ใจเย็น ใจหนักแนน ไมฉุนเฉียว, ไมรีบรอน 
ใจหาย เสียขวัญ, ตกใจ,ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว 
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หมวดอักษร  ฉ 
 
คําศัพท คําแปล 

ฉกรรจ อยูในระดับท่ีรุนแรงมาก 
ฉบับ หนังสือเร่ืองเดียวกันซ่ึงมีขอความหรือสํานวนแตกตางกันเปนตน  
ฉลองพระองค เส้ือ 
ฉวี ผิว, ผิวพรรณ, ผิวกาย 
ฉอเลาะ พูดออดออนหรือแสดงกิริยาทํานองนั้นเพือ่ใหเขาเอ็นดูเปนตน (มักใชเฉพาะ

เด็กหรือผูหญิง) 
ฉอเลาะ พูดออดออนหรือแสดงกิริยาทํานองนั้นเพือ่ใหเขาเอ็นดูเปนตน (มักใชเฉพาะ

เด็กหรือผูหญิง) 
ฉัตร เคร่ืองสูงชนิดหนึ่งมีรูปคลายรมท่ีซอนกันข้ึนไปเปนช้ัน ๆ  ช้ันบนมีขนาดเล็ก

กวาช้ันลาง  ลดหล่ันกนัไปโดยลําดับ  สําหรับแขวน  ปกต้ังหรือเชิญเขา
กระบวนแหเปนเกียรติยศ 

ฉัตร เคร่ืองประกอบเกียรติยศชนดิหนึ่ง มีรูปคลายรมท่ีซอนกนัข้ึนไปเปนช้ัน ๆ  ช้ัน
บนมีขนาดเล็กกวาช้ันลาง  ลดหล่ันกนัไปโดยลําดับ ใชปกหรือต้ัง 

ฉันทลักษณ ลักษณะแบบแผนคําประพันธประเภทรอยกรอง 
ฉายฉาน สองแสงออกไปสวางกระจางจา 
ฉายา ช่ือต้ังใหกนัเลนๆ หรือตามลักษณะท่ีหมายรูกันในหมูคณะ 
ฉาว อ้ืออึง, เอิกเกริก, เกรียวกราว 
ฉุดครา พรากไปจาก, ใชกําลังพรากไป, ฉุดลากไปอยางไมปราณ ี
ฉุนเฉียว โกรธ, ไมพอใจ 
เฉไฉ เถลไถล 
เฉพาะ จํากัด, เทานี,้ เทานั้น 
เฉพาะเจาะจง เฉพาะ, เจาะจง 
เฉลิม ยกยอง 
เฉากวย ขนมชนิดหนึ่ง มีลักษณะคลายวุน มีสีดํา กินกับน้ําตาลทราย 
เฉียบแหลม ปราดเปร่ือง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลักแหลม 
โฉมตรู รูปงาม  ใชเรียกผูหญิง 
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หมวดอักษร  ช 
 
คําศัพท คําแปล 

ชนน ี แม 
ชนบท  บานนอก, ตางจังหวดั 
ชมรม กลุมบุคคลท่ีมีจุดประสงคเพือ่ประโยชนบางประการรวมกัน 
ชลมารค ทางน้ํา 
ชเล นานน้ํา 
ชวา ช่ือเกาะสําคัญท่ีสุดและเปนท่ีต้ังเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย 
ช็อกโลก ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยางคาดไมถึง  จนทําใหคนท้ังโลกตะลึง 
ชอบกล แปลก 
ชอุม  ชุม, สดช่ืน 
ชะแง เฝาคอยดวยใจจดจอ 
ชะตา  โชค, เคราะห, ดวง 
ชะตากรรม เหตุการณหรือเร่ืองราวรายแรงท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลเปนตน 
ชะรอย เห็นจะ, เห็นทีจะ, ทาจะ, บางที 
ชะลอ ทําใหชาลง, ทําใหชาลงเพื่อรอ 
ชัชวาล สวาง, รุงเรือง 
ชันษา อายุ 
ช่ัว ตลอดไป  จนถึง 
ชางตายท้ังตัวเอาใบบัวปด ความผิดมหันต  ยอมปดบังไมมิด 
ชาญ ชํานาญ 
ชายา เมีย, ภรรยา 
ชาวเขา คนภูเขา, ชาวดอย, คนดอย 
ชํานาญ ชํ่าชอง, ชํานิชํานาญ, เช่ียวชาญ, คลองแคลว, จัดเจน 
ชําระ ตรวจแก, สะสาง, สังคายนา, ปฏิรูป, ปรับปรุง 
ชําระลาง ทําใหหมดส้ินไป 
ชําเลือง ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผินๆ, เหลือบตาด ู
ชิงชัง เกลียด, ชัง, เกลียดชัง, รังเกียจ 
ชิงชัย แขงขัน, ประกวด, ตอสู, แยงชิง 
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คําศัพท คําแปล 
ชิวหา ล้ิน 
ชี คําเรียกหญิงท่ีนุงขาวหมขาว โกนค้ิวโกนผมถือศีล 
ชุบตัว เอาตัวจุมลงไปในของเหลวเพ่ือใหติดส่ิงนัน้อยางพระสังขชุบตัวใหเปนทอง 
ชุบมือเปบ หยิบฉวยเอาประโยชนจากผูอ่ืนไปโดยมิไดลงทุนลงแรง 
ชุลมุน  วุนวาย, อลเวง, โกลาหล, จลาจล, สับสน, อลหมาน, ปนปวน 
เชิง ตีนซ่ึงเปนฐานท่ีต้ังของบางส่ิงบางอยาง ชายหรือปลายของบางส่ิงบางอยางท่ี

ยื่นออกมา ริมหรือชายดานลางของผาท่ีมีลวดลาย 
เชิงตะกอน ฐานท่ีทําข้ึนสําหรับเผาศพ 
เชิญชวน ชักชวน, ชวน 
เชือน ชักชา,  ไถล,  เถลไถล,  ไมตรงไปตรงมา,  เชือนแช  ก็วา 
เชือนแช  แชเชือน, ไถล, เถลไถล 
แชด การพูดคุยกันเลนๆ 

 
หมวดอักษร  ซ 

 
คําศัพท คําแปล 

ซบเซา ไมคึกคักเชนเดิม 
ซม อาการอยางเปนไขในระยะรุนแรงถึงกับนอนจนไมอยากลืมตา 
ซอ ช่ือเคร่ืองดนตรีพวกหนึ่งสําหรับสี ในพวกเคร่ืองสายหรือมโหรี มีคันชักสีให

ดัง มีหลายชนดิ เชน ซออู, ซอดวง, ซอสามสาย 
ซอนเรน ปดบังโดยลวงใหเขาใจไปทางอ่ืน, พูดหรือแสดงอาการไมใหรูความจริง 
ซังกะตาย ฝนใจ  ไมเต็มใจ  หรือทําไปอยางไมเต็มใจ 
ซัดเซพเนจร รอนเรไป, เท่ียวไปโดยไรจุดหมาย 
ซาบซาน  แลนไปท่ัวรางกาย, แลนไปโดยท่ัว 
ซาบซ้ึง  อาการที่รูสึกจับใจอยางลึกซ้ึง, อาการที่รูสึกปติปลาบปล้ืม 
ซึง เคร่ืองดนตรีพืน้เมืองของไทยภาคเหนือ รูปรางคลายกระจับป 
ซ่ือกินไมหมด คดกินไม
นาน 

คนซ่ือตรงยอมไดรับความชวยเหลือเสมอ  คนคดยอมไดรับความชวยเหลือ
เพียงคร้ังเดยีว 

ซ่ือตรง ประพฤติตรงตามหนาท่ีไมเอนเอียง ไมคดโกง 
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คําศัพท คําแปล 
เซ็งแซ เสียงอ้ืออึง 
เซฟ บันทึก 
แซบ อรอย 
โซ หิว  อดอยาก 
ไซร คําสําหรับเนนความหมายของคําหนา มีความหมายไปในทางวา อยางนัน้, 

เชนนั้น, ทีเดียว 

 
หมวดอักษร  ญ 

 
คําศัพท คําแปล 

ญัตติ ขอเสนอเพื่อลงมติ 
ญาติ คนในวงศวานท่ียังนับรูกันไดทางเช้ือสายฝายพอหรือฝายแม 

 
หมวดอักษร  ฐ 

 
คําศัพท คําแปล 

ฐานะ ลําดับความเปนอยูในสังคม 

 
หมวดอักษร  ด 

 
คําศัพท คําแปล 

ดวงมาน ดวงใจ 
ดวงสมร หญิงท่ีรัก, สุดท่ีรัก, นงคราญ, ทรามเชย, ทรามวัย 
ดัด ทําใหคดหรือตรงตามประสงค 
ดับเบิลคลิก กด  2  คร้ัง 
ดาวดึงส ช่ือสวรรคช้ันท่ี 2 แหงสวรรค 6 ช้ัน มีพระอินทรเปนผูครอง 
ดาวเดน บุคคลท่ีมีความสามารถหรือคุณสมบัติตางๆ ท่ีโดดเดนกวาคนอ่ืนๆ 
ดาวนโหลด การสงขอมูลหรือโปรแกรมจากระบบทีใ่หญกวาไปสูระบบท่ีเล็กกวา 
ดาษ ดารดาษ  มากมาย  เกล่ือนกลาดมีท่ัวไป 
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คําศัพท คําแปล 
ดําเนิน  เดิน, ไป, เคล่ือนท่ี 
ดํารง คงอยู, อยูยง, คงทน, คงไว, ทรงไว 
ดิเรก รุงเรือง 
ดึกดําบรรพ โบราณกาล, โบราณ, เกาแก, นมนาน 
ดุเดือด รุนแรง, รายแรง, เหี้ยมโหด, ดุดัน 
เดชะบุญ  โชคดี 
เดาะ โยนส่ิงของข้ึนแลวเอาอวัยวะในรางกาย เชน มือ เทา หรือเคร่ืองมือ ตีรับให

กระทอนข้ึน 
เดียงสา รูผิดรูชอบตามปกติสามัญ (มักใชในความปฏิเสธ) เชน เดก็ยังไมรูเดียงสา 
เดียรัจฉาน สัตวเวนจากมนุษย เชนหมู หมา ววั ควาย (มักใชเปนคําดา) 
เดือดดาล โกรธมาก, พลุงพลาน,  โกรธเกร้ียว, เกร้ียวกราด 
แดยนั แทบขาดใจ, ใจจะขาด 
โดยสาร เดินทางโดยยานพาหนะ 
ไดโนเสาร ช่ือสัตวเล้ือยคลานยุคกอนประวัติศาสตรพวกหนึ่ง รูปรางคลายกิ้งกายกัษ แตมี

ขนาดใหญกวามาก มีหลายชนิด บางชนิดกินพืช บางชนิดกินเนื้อสัตว 
ไดรเวอร อุปกรณท่ีทําหนาท่ีอานและบันทึกขอมูล 

 
หมวดอักษร  ต 

 
คําศัพท คําแปล 

ตกหลน ขาดตกไปโดยไมต้ังใจ 
ตนยารวง ตนมะมวงหิมพานต 
ตมยํา ช่ือแกงอยางหนึ่ง ใชเนื้อปลาหรือเนื้อสัตวอ่ืนตมในน้ําเปลาหรือในกะทิ ใส

ตะไคร ใบมะกรูด และปรุงรสเปร้ียวเค็มดวยน้าํพริกเผาหรือน้ําพริก 
ตรวจตรา พิจารณาดใูหรอบคอบถ่ีถวน 
ตระการ  ผูประกอบอาชีพดานการเพาะปลูกพืชตางๆ รวมท้ังการเลี้ยงสัตว การประมง 

และการทําปาไม 
ตระบอง ไมส้ันสําหรับใชตี มีรูปเหล่ียมบาง กลมบาง คลายพองแตส้ันกวา 
ตระเวน เท่ียวตรวจตราสถานการณท่ัวบริเวณ 
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ตระหงาน สูงเดนเปนสงานาเกรงขาม 
ตระหนกั เกิดความรูความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยาง ชัดเจน 
ตรับฟง เอาใจใสคอยฟงขาวคราวทุกขสุขหรือความคิดเห็นของผูอ่ืน 
ตรัส พูด, ส่ัง, บอก 
ตราชู เคร่ืองช่ังชนิดท่ีมีถาดช่ังหอยอยู 2 ขางคันช่ัง มีตุมน้ําหนกับอกน้ําหนักของของ

ท่ีช่ัง 
ตริตรอง คิดใครครวญ, คิดทบทวน, คิดพิจารณา 
ตรึกตรา คิดใครครวญ, คิดทบทวนไตรตรอง 
ตฤณมัย ลานโลงกวางท่ีมีหญาข้ึนอยูเต็ม 
ตลกขบขัน ท่ีนาขําขัน, ท่ีนาหัวเราะ 
ตลบ กระจายไปท่ัว, ฟุงกระจายข้ึนไปท่ัว 
ตอกย้ํา การกระทําซํ้าๆ เนนย้ําใหม่ันคง 
ตอกร สูรบ 
ตอแย ยั่วใหเกิดความรําคาญหรือใหโกรธ, สนใจ, (มักใชในความปฏิเสธ) เชน อยา

ไปตอแยดวย 
ตะกละ กินไมเลือก, เห็นแกกิน 
ตะขิดตะขวง อาการที่ทําโดยไมสนิทใจหรือไมสะดวกใจเพราะกระดากอายเปนตน 
ตะคอก ตวาด,  ขู 
ตะค้ันตะคอก ขูตะคอก, ตะคอก 
ตะคุม ท่ีเห็นเปนเงาดาํๆ เพราะอยูในท่ีหรือในระยะท่ีเห็นไมถนัด 
ตะพาน ส่ิงปลูกสรางท่ีทําสําหรับขามแมน้ําลําคลองเปนตน บางทีทํายื่นลงไปในน้ํา

สําหรับข้ึนลง 
ตะลึง อาการที่ชะงักงันนิ่งอ้ึงไปช่ัวขณะหน่ึงเพราะคาดไมถึง 
ตะหลิว  เคร่ืองมือทําดวยเหล็ก ใชแซะหรือตักของท่ีทอดหรือผัดในกระทะ 
ตักบาตร เอาของใสบาตรพระ 
ตักบาตรเทโว เปนพิธีท่ีจัดข้ึนในวันแรม  1  คํ่า  เดือน  11  หลังวันออกพรรษา  เปนวนัท่ี

ถือเอาวันท่ีพระพุทธเจาเสดจ็ข้ึนไปจําพรรษาบนสวรรคช้ันดาวดึงส  เพื่อโปรด
พระพุทธมารดา  เม่ือออกพรรษาแลว  พระพุทธองคจึงเสด็จกลับสูโลกมนุษย
ทางบันไดทิพยท้ัง  3  ทาง  คือ  บันไดเงิน  บันไดทอง  บันไดแกว  โดยเสด็จลง
ท่ีสังกัสนคร  วันนีเ้ปนวนัท่ีแดนท้ัง  3  คือ  สวรรค  มนุษย  และบาดาล  
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สามารถมองเห็นกนัได  เรียกวา  วันเทโวโรหณะ  หรือ  วันเปดโลก 

ตัณหา ราคะ, ความอยาก, กามารมณ, กิเลส, ความตองการ, ความใคร 
ตัดพอ ตอวาดวยความนอยใจ 
ต๋ัว บัตรบางอยางท่ีแสดงสิทธิของผูใช เชน ต๋ัวรถ ต๋ัวหนัง 
ตํานาน เร่ืองแสดงกิจการอันมีมาแลวแตปางหลัง, เร่ืองราวนมนานท่ีเลากันสืบๆ มา 
ตําหน ิ ยกโทษข้ึนพูด, กลาวราย 
ติดสินบน ใหทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีใหแกบุคคลเพ่ือใหผูนั้นกระทําหรือไม

กระทําในตําแหนง ไมวาการกระทํานัน้จะชอบหรือมิชอบดวยหนาท่ี 
ติว เรียนเพิ่มเติมจากท่ีเรียนมาแลว 
เตาทึง ช่ือของหวานชนิดหนึ่ง มีถ่ัวเขียวกับลูกเดอืยตมแปงกรอบ และลูกพลับแหง 

เปนตน ใสน้าํตาลตมรอนๆ 
เตาสวน ช่ือของหวานชนิดหนึ่ง ทําดวยแปงเปยกกวนกับถ่ัวเขียวท่ีเอาเปลือกออกแลว

ราดนํ้ากะทิ 
เตาหู ถ่ัวเหลืองท่ีโมเปนแปงแลวทําเปนแผนๆ ใชเปนอาหาร มี 2 ชนิด คือ เตาหูขาว 

และเตาหูเหลือง 
เต่ียว ใบตองหรือใบมะพราวสําหรับคาดกลัดหอขนม 
แตกระแหง แตกเปนรองๆ 
แตร  เคร่ืองดนตรีในจําพวกเคร่ืองเปา ทําดวยโลหะ มีปากบาน 
โตมร หอกซัด 
โตวาที แสดงคารมโดยมีฝายเสนอและฝายคาน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ไตรตรอง  คิดทบทวน 
 

หมวดอักษร  ถ 
 

คําศัพท คําแปล 
ถกเถียง ยกเอาข้ึนมาพดูโตแยงกัน 
ถลาก ถากไปถูกเพียงผิวๆ 
ถลากไถล ไมตรงไปตรงมา, ไมอยูกับรองกับรอย (ใชแกกริยาพูด) 
ถวนถ่ี ไมมองขามเร่ืองเล็กนอย 
ถวาย ให, มอบ, มอบให 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  Page 22 

 

คําศัพท คําแปล 
ถวิล มีใจจดจอ 
ถอง กระทุงดวยศอก 
ถองแท แจมแจง, ชัดเจน, แนนอน 
ถอยคํา คําท่ีกลาว 
ถาน ไมท่ีเผาแลวจนสุก มีสีดํา โดยมากสําหรับใชเปนเช้ือเพลิง 
ถึงแกกรรม ตาย 
ถุงพระบาท ถุงเทา 
ถุงพระหัตถ ถุงมือ 
แถลง กลาวอธิบายหรือแจงใหทราบเปนทางการ 
แถลงการณ อธิบายเหตุการณเปนทางการ 
แถลงไข กลาวอธิบายหรือแจงใหทราบเปนทางการ 
โถม โผเขาไปอยางรวดเร็ว, รวมกาํลังพุงเขาใส 
ไถ ถุงยาวๆ ใหญบาง เล็กบาง สําหรับใสเงินหรือส่ิงของ โดยมากใชคาดเอว 
ไถล  ล่ืนไปไมตรงทาง 
 

หมวดอักษร  ท 
 

คําศัพท คําแปล 
ทบทวน พิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
ทรงครรภ ต้ังทอง(คําราชาศัพท) 
ทรงพระราชนพินธ แตงหนังสือ(คําราชาศัพท) 
ทรงศักดิ ์ กษัตริย 
ทรชน คนช่ัว, คนเลว, คนพาล, คนเลวทราม, คนช่ัวราย 
ทรพี ลูกท่ีไมรูคุณพอแม 
ทรมาน ทําใหลําบาก, ทําทารุณ 
ทรรศน ความคิดวาส่ิงตางๆ เปนอยางไรบาง 
ทรวง อก, ใจ 
ทรวดทรง รูปราง, หุน, รูปทรง, สัณฐาน 
ทรัพยสิน วัตถุท้ังท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได 
ทรามเชย หญิงงามนารัก, นางงามผูเปนท่ีรัก 
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ทวาร ชอง, ทางเขาออก 
ทศกัณฐ ผูมีสิบคอ 
ทศพักตร ผูมีสิบหนา  หมายถึง  ทศกณัฐ 
ทศเศียร ผูมีสิบหัว  หมายถึง  ทศกัณฐ 
ทองกร เคร่ืองประดับสวมขอมือเปนแผนเงินหรือแผนทอง ทําเปนวงโคง มีลวดลาย 

ประดับพลอย 
ทองกวาว ช่ือไมยืนตนดอกสีแสด  มีช่ือเรียกหลายช่ือ  ถ่ินเหนือเรียก  ทองกวว  ถ่ินอีก

สานเรียก  จาน 
ทอประกาย แสงสะทอนออน ๆ  ของดวงอาทิตยยามเชา 
ทะนง  หยิ่งในเกยีรติของตัว 
ทะนุบํารุง ซอมแซมรักษา, อุดหนุนใหเจริญข้ึน, ธํารงรักษาไว 
ทะมึน มีลักษณะดํามืดสูงใหญนาเกรงขาม 
ทะแมง มีลับลมคมใน หรือมีอะไรเคลือบแฝงอยูทําใหนาสงสัย 
ทะยาน เผนข้ึนไป, โผนเขาใส 
ทะลวง ทําใหเปนชองทะลุ , ทําใหเปนทางหรือเปนชองทะลุเขาไป 
ทักทาย ไตถามถึงความเปนอยูหรือทุกขสุขอยางเปนกันเอง 
ทัณฑฆาต ช่ือเคร่ืองหมายสําหรับฆาอักษรท่ีไมตองการออกเสียง มีรูปดังนี ้    
ทัด เอาส่ิงของหรือดอกไมเหนบ็หูตรงบริเวณที่เรียกวาทัดดอกไม 
ทันสมัย ตามสมัยท่ีนิยมกัน 
ทับถม กลาวซํ้าเติมใหเขาเสียหายหนักข้ึน 
ทัศนาจร ทองเท่ียว 
ทัศนียภาพ ภาพท่ีนาด,ู มักใชหมายถึงภมิูประเทศท่ีสวยงาม 
ทางดวน ทางหรือถนนซ่ึงสรางข้ึนเพื่อใหเดนิทางไดรวดเร็วและปลอดภัย มีการควบคุม

และกําหนดจดุใหยานพาหนะเขาออกเฉพาะท่ี และไมมีทางอ่ืนตัดผานใน
ระดับเดยีวกัน 

ทางเทา สวนหนึ่งของถนนท่ีทําไวใหคนเดนิ 
ทายาท ผูสมควรรับมรดก โดยปริยายหมายถึงผูรับ หรือผูอยูในฐานะท่ีจะรับตําแหนง

หนาท่ีตอจากบุคคลอ่ืน 
ทาวราพณาสูร ยักษ  ในท่ีนีห้มายถึง  ทศกณัฑ 
ทํานองเพลง เสียงสูงตํ่าของเพลง 
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ทํานองเสนาะ วิธิการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองประเภทโคลง

ฉันทน กาพย กลอน 
ทํานาย บอกเหตุการณหรือความเปนไปท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ทําวัตร กระทํากจิท่ีพึงกระทําตามหนาท่ีหรือธรรมเนียม เชน ไหวพระ สวดมนตเชาคํ่า

ของพุทธบริษัท 
ทินกร พระอาทิตย, ดวงอาทิตย 
ทิพย เปนของเทวดา,  ดีวิเศษอยางเทวดา, ดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา 
ทิพโสต หูท่ีจะฟงอะไรไดยินหมด 
ทิวทัศน  ลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏใหเหน็ตามธรรมชาติ 
ทิวา กลางวัน 
ทิศาน ทิศนอยทิศใหญท้ังปวง 
ทีม หมู,  คณะ 
ท่ึง อัศจรรยใจ, ช่ืนชอบ, แปลกใจ, ตลึง 
ทูนหัว ผูเปนสุดท่ีรัก (คํากลาวแสดงความรักใคร) 
ทูล เสนอ,  บอก, กลาว, รายงาน 
ทูลเกลา ให, มอบ, มอบให 
เทคโนโลยี การนําเอาวิทยาศาสตรมาใชในการปฏิบัติ, วิทยาศาสตรประยุกต 
เทคโนโลยีชีวภาพ การใชกระบวนการท่ีมีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการ

ใหบริการ 
เทพบุตร เทวดาผูชาย 
เทพยดา เทวดา 
เทริด เคร่ืองประดับศีรษะรูปมงกฏุอยางเต้ียมีกรอบหนา 
เทวสถาน สถานท่ีซ่ึงถือวาเปนท่ีประทับหรือสิงสถิตของเทพเจาหรือเทวดา, ท่ี

ประดิษฐานเทวรูป 
เทวัญ พวกชาวสวรรคท่ีมีตาทิพย หูทิพย และกนิอาหารทิพย 
เทวา เทวดา 
เทว ี เทวดาผูหญิง 
เทเวศ เทวดาผูเปนใหญ, หัวหนาเทวดา 
เทศกาล คราวสมัยท่ีกําหนดไวเปนประเพณเีพื่อทําบุญและการรืน่เริงในทองถ่ิน 
เทศกาลกินเจ งานประเพณีถือศีลโดยกินอาหารจําพวกผักลวน  ไมมีเนื้อสัตว 
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คําศัพท คําแปล 
เท่ียงธรรม ยุติธรรม 
เท่ียงธรรม มีความยุติธรรม 
โทมนัส ความเสียใจ, ความโศกเศรา, ความเศรา 
โทรม เส่ือมสภาพเดมิ 
 

หมวดอักษร  ธ 
 

คําศัพท คําแปล 
ธรรม หลักคําส่ังสอนในศาสนา 
ธรรมเนียม แบบแผน, แบบอยาง 
ธรรมยุทธ การแขงขันกนัในความด,ี การรบกันในทางธรรม 
ธาตรี แผนดิน ,โลก 
ธาตุ ส่ิงท่ีถือวาเปนสวนสําคัญท่ีคุมกันเปนรางของส่ิงท้ังหลาย โดยท่ัวๆ ไปเชื่อวามี 

4 ธาตุ ไดแก ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม 
ธารน้ําใจ น้ําใจท่ีหล่ังไหลมาไมขาดสาย 
ธุรกิจ การงานประจําเกี่ยวกับอาชีพคาขาย 
ธุระ หนาท่ีการงานท่ีพึงกระทํา 
ธุลี ละออง, ฝุน, ฝุนละออง, เถา, ข้ีเถา, ผง 
 

หมวดอักษร  น 
 

คําศัพท คําแปล 
นกง่ัว นกปากสีเหลืองยาวตรง  ปลายแหลมมาก  คอโคงยาว  ขนดํา  ปกและหลังมี

ลายสีขาว  ตีนมีแผนพังผืดติดกันท้ัง  4 นิ้ว  คลายตีนเปด  ดําน้ําจับปลาโดยใช
ปากแทง 

นครา เมืองใหญ,  กรุง 
นคเรศ เม่ืองใหญ,  กรุง 
นงคราญ  นางงาม, นางสาว 
นงลักษณ นางผูมีลักษณะดี, นางผูมีขวญัดี 
นพคุณ ทองคําเนื้อเกา เปนทองบริสุทธ์ิ โบราณกําหนดราคาตามคุณภาพของเนือ้ หนัก 
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คําศัพท คําแปล 
1 บาท เปนราคาเงิน 9 บาท 

นภา ฟา 
นมัสการ การเคารพ,  การไหว 
นฤมล บริสุทธ์ิ, ไรมลทิน 
นวนยิาย เร่ืองยาวท่ีแตงข้ึนเปนแบบรอยแกว จากชีวติจริง นิทานพ้ืนบานพื้นเมือง 

จินตนาการ หรือประสบการณเปนตน 
นักขัตฤกษ งานร่ืนเริงตามธรรมเนียมตามฤดูกาล 
นักปราชญ ผูรู, ผูมีปญญา 
นักเลง ผูท่ีเกะกะระรานชอบหาเร่ืองผูอ่ืนใหเดือดรอน 
นักษัตร ช่ือรอบเวลา  กําหนด  12  ป  เปน  1   รอบ  เรียกวา  12  นักษัตร  โดย

กําหนดใหสัตวเปนเคร่ืองหมายในปนั้น ๆ 
นักสืบ ผูชํานาญในการสืบสวน 
นัดดา หลาน 
นัย หมายความวา, มีความหมายวา 
นัยนา ดวงตา 
นาคี สัตวเล้ือยคลานท่ีตัวใหญกวางูมีหงอน เปนสัตวในนิยาย 
นาฏศิลป ศิลปะแหงการละครหรือการฟอนรํา 
นามแฝง ช่ือท่ีต้ังข้ึนเพือ่พรางหรือแทนช่ือจริง 
นายกรัฐมนตรี ตําแหนงหวัหนาคณะรัฐมนตรี, หัวหนารัฐบาล 
นารี ผูหญิง, นาง, สตรี 
นาสมเพช นาสังเวช, นาอนาถ, นาเวทนา 
น้ําครํา น้ําโสโครกท่ีขังอยูในแองตามใตถุนเปนตน 
น้ําพริก อาหารชนิดหนึ่งปรุงดวย กะป กระเทียม พริกข้ีหนู มะนาวเปนตน ใชเปน

เคร่ืองจิ้มหรือคลุกขาวกิน ใชน้ําปลาหรือน้ําปลาราแทนกะปก็มี  
น้ํามนต  น้ําท่ีเสกเพื่ออาบ กิน หรือ ประพรมเปนตน ถือกันวาเปนมงคล 
น้ําหลาก น้ําท่ีไหลมากผิดปรกติโดยกะทันหัน 
น้ําอมฤต น้ําทิพย 
นิทรา หลับ, นอน, นอนหลับ, บรรทม 
นิทาน เร่ืองท่ีแตงข้ึนเพื่ออบรมส่ังสอน  หรือเพื่อความสนุก 
นิทานชาดก เร่ืองเลาเกี่ยวกบัพระพุทธเจาท่ีมีมาในชาติกอน ๆ  ตามตําราทาง
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คําศัพท คําแปล 
พระพุทธศาสนา 

นิทานปรัมปรา เร่ืองท่ีเลาสืบตอกันมา 
นิมิต สราง  แปลง  ทํา  บางคร้ังใชวา  นิรมิต 
นิรนาม ท่ีไมมีช่ือ, ท่ีไมปรากฏชื่อ 
เนรมิต สรางหรือบันดาลดวยอํานาจ ฤทธ์ิ หรืออภินิหารใหบังเกิดเปนข้ึนมีข้ึนโดย

ฉับพลัน 
เนิบนาบ มีจังหวะยืดยาด, คอนขางชา 
เนื้อคู ชายหญิงท่ีถือกันวาเคยอยูรวมกันมาแตปางกอน, ชายหญิงท่ีสมเปนคูครองกัน, 

คูสราง หรือ คูสรางคูสม ก็วา. 
แนนขนดั อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไมมีท่ีวาง 
แนบ ติดไปดวย 
แนบเนยีน อยางสนิทและรัดกุมโดยไมมีชองโหว 
โนมนาว ชักชวนใหเหน็ดีเหน็งามหรือโอนออนตาม 
 

หมวดอักษร  บ 
 

คําศัพท คําแปล 
บกพรอง ไมครบบริบูรณเทาท่ีควรมีควรเปน 
บนบาน ขอรองส่ิงศักดิ์สิทธ์ิใหชวยโดยใหคําม่ันวาจะใหส่ิงของตอบแทนหรือทําตามท่ี

ใหสัญญาไวเม่ือเปนผลสําเร็จ 
บรรเจิด งามเดนเฉิดฉาย 
บรรทม นอน 
บรรเทา ทําใหผอนคลายหรือเบาบางลง 
บรรยากาศ อากาศท่ีหอหุมโลก , ความรูสึกหรือส่ิงท่ีอยูรอบ ๆ ตัว 
บรรยาย ช้ีแจงหรืออธิบายเร่ืองใหฟง 
บรรลัย ฉิบหาย, ยอยยบั, มอดมวย 
บรรเลง เลน, ทําเพลง 
บริโภค กิน 
บริวาร ผูสนับสนุน, ผูรับใช 
บวงสรวง บูชาเทวดาดวยเคร่ืองสังเวยและดอกไมธูปเทียน 
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คําศัพท คําแปล 
บักหุง มะละกอ  (ภาษาอีสาน) 
บังเกิด เกิดข้ึน, มีข้ึน 
บ้ังไฟ บองไฟ  คือ  ดอกไมไฟขนาดใหญชนดิหนึ่งมีหางยาว 
บัญชร หนาตาง 
บัญชี สมุดหรือกระดาษสําหรับจดรายการตางๆ ไวเปนหลักฐาน 
บัญชีงบดุล บัญชีรายการแสดงสินทรัพยและหนี้สินใหรูฐานะการเงินของกิจการในแตละวนั 
บัณฑิต ผูสําเร็จการศึกษาข้ันปริญญา 
บันดาล ทําใหบังเกิดข้ึน 
บันดาลโทสะ ทําใหเกิดความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห 
บัลลังก ท่ีนั่งสําหรับเจานายทรงหรือประทับ 
บากบ่ัน ทําดวยความพยายามหรือต้ังหนาฝาความยากลําบาก 
บาดทะยัก โรคท่ีเกิดจากตัวเช้ือโรคบาดทะยัก (Clostridium tetani) เขาสูแผลทําใหมี

อาการกระตุก และชักแข็ง หลังแอน โดยมากถึงตาย 
บาดาล พื้นท่ีใตระดับผิวดินลงไป 
บาท สวนหนึ่งของบทแหงคําประพันธ เชน โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท 
บานเกล็ด บานหนาตางหรือบานประตูซ่ึงใชไมหรือกระจกแผนเล็กๆ พาดขวางซอน

เหล่ือมกันเปนเกล็ด บางชนิดดึงหรือหมุนใหเกล็ดเหลานั้นเปดปดไดพรอมๆ
กัน 

บานพับ เหล็กหรือทองเหลืองท่ีใชติดบานประตู หรือหนาตาง เพื่อใหพับเขามาหรือเปด
ออกได 

บายศรี เคร่ืองเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทําดวยใบตอง รูปคลายกระทง เปนช้ันๆ มีขนาด
ใหญเล็กสอบข้ึนไปตามลําดบั เปน 3 ช้ัน 5 ช้ัน 7 ช้ัน หรือ 9 ช้ัน มีเสาปกตรง
กลางเปนแกน มีเคร่ืองสังเวยวางอยูในบายศรีและมีไขขวญัเสียบอยูบนยอด
บายศรี มีหลายอยาง 

บารมี คุณความดีท่ีไดบําเพ็ญมา, คุณสมบัติท่ีทําใหยิ่งใหญ 
บาลี ภาษาท่ีใชเปนหลักในพระพทุธศาสนานิกายเถรวาท 
บาว คนรับใชตามคําส่ังของเจานาย 
บําเพ็ญ ทําใหเต็มบริบูรณ, เพิ่มพูน 
บําเรอ ปรนนิบัติใหเปนท่ีชอบใจ 
บิณฑบาต กิริยาท่ีพระภิกษุสามเณรรับของท่ีผูคนนํามาใสบาตร 
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คําศัพท คําแปล 
บิดเบือน ทําใหผิดแผกไปจากขอเท็จจริง, ทําใหผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจาก

ขอเท็จจริง 
บิตุรงค พอ 
บิตุเรศ พอ 
บีฑา เบียดเบียน  บีบค้ัน  รบกวน 
บุกเบิก เร่ิมทําเปนคนแรกหรือพวกแรก 
บุญธรรม เรียกลูกของคนอ่ืนซ่ึงเอามาเลี้ยงเปนลูกของตัว 
บุญผะเหวด ประเพณฟีงเทศนของภาคอีกสาน  ซ่ึงมีความศรัทธาและมีความเช่ือวา  หาก

ใครไดฟงเทศน  เร่ืองเวสสันดรชาดกจบภายในหนึ่งวนัถือวาไดบุญกุศลมาก 
บุณฑริก บัวขาว 
บุตรบุญธรรม บุตรของผูอ่ืนท่ีบุคคลไดจดทะเบียนรับเปนบุตรของตน 
บุปผา ดอกไม 
บุฟเฟต การจัดเล้ียงอาหารมากมายหลายชนิดท่ีผูกนิสามารถตักอาหารไดเองตามใจโดย

ไมจํากัด 
บุยใบ  ทําปากยื่นประกอบกิริยาบอกใบใหรู 
บุษบง ดอกบัว 
บุหรง นก 
บูชา แสดงความเคารพบุคคลหรือส่ิงท่ีนับถือดวยเคร่ืองสักการะ 
เบนซิน น้ํามันเช้ือเพลิงชนิดหนึ่ง ซ่ึงนําไปใชโดยทําใหไอของน้ํามันผสมกับอากาศเขา

ไปจุดระเบิดดวยประกายไฟฟาจากหัวเทียนในเคร่ืองยนตชนิดเผาไหมภายใน 
เบียดเบียน ทําใหเดือดรอน 
เบียน รบกวน, ทําใหเดือดรอน 
เบียนบได เอาไปไมได 
เบือน หันหนาหนไีปทางอ่ืน 
แบคทีเรีย พืชช้ันตํ่าเซลลเดียว ไมมีผนังหอหุมนวิเคลียส ไมมีคลอโรฟลล มีรูปรางกลม 

เปนทอน โคง หรือ เปนเกลียว 
โบราณ เกากอน, เกา, เกาแก 
โบราณกาล สมัยโบราณ, สมัยกอน 
โบราณสถาน ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีไมได เชน โบสถ วิหาร วัง มีอายุเกากวา 100 ปข้ึนไป 
ใบคา ช่ือไมลมลุกชนิดหนึ่ง ใบคาย แข็ง เอามากรองเปนตับมุงหลังคา เหงาใชทํายาได 
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หมวดอักษร  ป 
 

คําศัพท คําแปล 
ป.ล. ยอมาจาก  ปจฉิมลิขิต  ใชเขียนภายหลัง คือหนังสือท่ีเขียนเพ่ิมเติมลงทายเม่ือ

เซ็นช่ือแลว 
ปกเกศ ปกเกลา,  คุมครอง 
ปโกฎิ ช่ือมาตรานับเทากับหนึ่งรอยแสนลาน 
ปฏิกูล สกปรก, นารังเกียจ 
ปฏิบัติภารกิจ ทําหนาท่ี 
ปฏิภาณ เชาวนไวในการกลาวแกหรือโตตอบเปนตนไดฉับพลันทันทีและแยบคาย 
ปฏิสนธิ เกิด, กําเนิด, ถือกําเนิด 
ปฐมวัย วัยตน, วัยเดก็, วัยเยาว 
ปณิธาน การตั้งความปรารถนา 
ปทุมา ดอกบัว 
ปม ขอยุงท่ีแกยาก 
ปรสิต สัตวพวกพยาธิท่ีอาศัยอยูในมนุษยและสัตว 
ประกาศ ขอความท่ีแจงใหทราบท่ัวกนั 
ประคอง พยุงใหทรงตัวอยู ชวยพยุงไมใหเซไมใหลม 
ประจญ ตอสู, สูรบ 
ประจอประแจ ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ 
ประจักษ ปรากฏชัด 
ประจัญ ผจญ, เผชิญ, ปะทะตอสู, ตอสู 
ประจัญบาน รบอยางตะลุมบอน 
ประชวร  ปวย, เจ็บปวย, เจ็บไข, ลมปวย, ไมสบาย 
ประชัน แขงขันเพื่อใหรูวาใครจะแสดงไดดกีวาหรือเกงกวากัน 
ประณต นอมไหว, ไหว, วันทา 
ประณม การนอมไหว 
ประดิดประดอย บรรจงทําใหงดงามและละเอียดลออยิ่งข้ึน 
ประดิษฐ ท่ีจัดทําข้ึนใหเหมือนของจริง ท่ีคิดทําข้ึนไมเหมือนธรรมชาติ 
ประดิษฐาน ต้ังไว (ใชแกส่ิงท่ีเคารพนับถือ) แตงต้ังไวในตําแหนงสูง 
ประเด็น ขอความสําคัญของเร่ืองท่ีแยกหยิบยกข้ึนพิจารณา 
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คําศัพท คําแปล 
ประเดิม เร่ิมตนหรือเร่ิมแรกในการซ้ือหรือขายเปนตน (มักใชในลักษณะท่ีเกีย่วกับพิธี

การหรือโชคลาง) 
ประเดี๋ยว ช่ัวระยะหนึ่ง, ช่ัวขณะหน่ึง, ช่ัวครูหนึ่ง 
ประติมากรรม ศิลปะสาขาหนึ่งในจาํพวกวจิิตรศิลปเกี่ยวกับการแกะสลักไม หินออน โลหะ 

เปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ 
ประทับ นั่ง,  อยู 
ประทับใจ ซาบซ้ึงใจ, จับใจ, ติดใจ, ช่ืนชม, ตองใจ, ตรึงใจ, ช่ืนชอบ, ติดอกติดใจ, ฝงใจ 
ประทับตรา กดตราลงบนเอกสาร 
ประทาน ให, แจก, มอบให, ยื่นให 
ประเทือง เพิ่มพูน, เสริม, ทําใหดีข้ึน, ทําใหรุงเรืองข้ึน, สงเสริม, เพิ่มเติม 
ประนม ยกกระพุมมือ, ยกมือข้ึนกระพุม 
ประพันธ นิพนธ, แตง, เรียบเรียง, รอยกรอง, รอยเรียง, เขียน 
ประเพณ ี ส่ิงท่ีนิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบๆ กันมาจนเปนแบบแผน ขนบธรรมเนียม หรือ

จารีตประเพณ ี
ประมุข ผูเปนใหญเปนหัวหนาของประเทศหรือศาสนาเปนตน 
ประยงค ช่ือไมพุมชนิด Aglaia odorata Lour. ในวงศ Meliaceae ดอกกลมเล็กๆ สีเหลือง 

ลักษณะคลายไขปลาดุก ออกเปนชอตามงามใบ กล่ินหอม 
ประโยชน ผลดี, คุณประโยชน 
ประวัติ เร่ืองราววาดวยความเปนไปของคน สถานท่ี หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ประวัติการณ เหตุการณท่ีมีคาควรบันทึกหรือจดจําไว 
ประวัติศาสตร วิชาวาดวยเหตุการณท่ีเปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติเปนตนตามท่ี

บันทึกไวเปนหลักฐาน 
ประวิง หนวง, ถวง 
ประสงค อยาก, ตองการ, ปรารถนา, หวัง 
ประสบการณ ความจัดเจนท่ีเกิดจากการกระทําหรือไดพบเห็นมา 
ประสาน ทําใหเขากนัสนิท 
ประสิทธิภาพ ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการงาน 
ประสูติ เกิด (คําราชาศัพท) 
ประเสริฐ วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีท่ีสุด, ยอดเยีย่ม, เปนเยี่ยม 
ประหนึ่ง ราวกับ, คลาย, ดุจ 
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คําศัพท คําแปล 
ประหมา สะทกสะทาน, พร่ันใจ, กระดาก, ขวยเขิน, ข้ีอาย, กระดากอาย, เหนียม 
ประหลาด  แปลกผิดปกติหรือมิไดคิดคาดหมายวาจะเปนไปได 
ประหวัน่ รูสึกหวั่นกลัว 
ประหัตประหาร เขนฆา, สังหาร, กําจัด, สําเร็จโทษ 
ประหาร ฆาใหตาย , กําจัดใหตาย 
ปรัชญา วิชาวาดวยหลักแหงความรูและความจริง 
ปรากฏ บังเกิด, มีข้ึน, อุบัติ, เกิดแสดงตัวใหเหน็, ใหเห็นเปนรูปราง 
ปราชญ ผูมีปญญารอบรู 
ปรารถนา มุงหมาย, อยากได, ตองการ, หมาย, อยาก, ประสงค, หวัง 
ปรารภ เอย, เปรย, กลาวถึง, เอยถึง 
ปรารมภ วิตก, รําพึง, ครุนคิด 
ปราศจาก พนไป, ไมมี 
ปราศรัย พูด, อภิปราย 
ปราสาท เรือนมียอดเปนช้ันๆ สําหรับเปนท่ีประทับของพระเจาแผนดินหรือเปนท่ี

ประดิษฐานส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
ปริศนา ส่ิงหรือถอยคําท่ีผูกข้ึนเปนเง่ือนงําเพื่อใหแกใหทาย 
ปรีชา ความสามารถ, ปญญาสามารถ, ความรอบรู 
ปรีชาชาญ มีความรูจัดเจนจนชํานาญ 
ปรีดา ดีใจ, อ่ิมใจ, ปล้ืมใจ, ยินด,ี อ่ิมเอม, สุขใจ 
ปรึกษา หารือ, ขอความเห็น, ขอคําแนะนํา, พิจารณาหารือ 
ปฤจฉา คําคุณศัพทท่ีเปนคําถาม เชนคํา อะไร  
ปลอด ไมมีส่ิงชนิดอ่ืนปน 
ปลอบขวัญ ปลอบโยนหรือบํารุงขวัญใหมีกําลังใจ หรือหายตกใจ 
ปลาตะเพียน ช่ือปลาน้ําจืดบางชนิดของบางสกุลในวงศ Cyprinidae หนวดส้ัน เกล็ดสีขาว

เงินขอบเรียบ ท่ีมีลําตัวส้ันปอม แบนขาง 
ปลานิล ช่ือปลาน้ําจืด  ลําตัวสีเขียวอมน้ําตาลหรืออมเหลือง  มีจดุดําดางท่ัวตัว 
ปลารา ปลาหมักเกลือใสขาวค่ัวใชเปนเคร่ืองจิ้ม 
ปลาใหญกินปลาเล็ก คนท่ีมีอํานาจมากกวาหรือเปนผูใหญกวา  แตมักขมเหงและเอารัดเอาเปรียบ

ผูนอยเสมอ 
ปลิด เอามือบิดทําใหผลไมหลุดจากข้ัว, ทําใหหลุด 
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คําศัพท คําแปล 
ปศุสัตว สัตวเล้ียงใชแรงงานเชน ชาง มา แพะ แกะ ววั ควาย 
ปองปด เอามือกันและปดส่ิงท่ีเขามาพัลวันกับตัวใหพนออกไป 
ปะหนนั ช่ือเรียกตนตัวผูของเตยทะเล (Pandanus odoratissimus Linn.) ในวงศ 

Pandanaceae ขอบใบและกาบหุมดอกมีหนาม ดอกมีกล่ินหอม 
ปกษใต ภูมิภาคที่อยูตรงขามกับภาคเหนือ 
ปจจามิตร ศัตรู 
ปจจุบัน เวลาเด๋ียวนี,้ เวลาไมใชอดีต ไมใชอนาคต 
ปถพี แผนดิน 
ปนน้ําเปนตัว พูดโกหก  กุเร่ืองราวข้ึน โดยไมมีมูลเหตุของความจริง 
ปาง คร้ัง, คราว, เม่ือ 
ปาฐกถา การกลาวถอยคําหรือเร่ืองราวทางวิชาการที่กลาวหรือบรรยายในท่ีชุมนุมหรือ

ในหองเรียนข้ันอุดมศึกษา 
ปาดเหง่ือ ใชมือกวาดเหงื่อออก 
ปาโปรง ปาท่ีมีตนไมใหญข้ึนไมหนาแนนนัก 
ปาลม ช่ือเรียกไมตนหรือไมพุมในวงศ Palmae ชนิดท่ีนําเขามาจากตางประเทศ 
ปาลม ช่ือเรียกไมตนหรือไมพุมในวงศ Palmae ชนิดท่ีนําเขามาจากตางประเทศ 
ปาละเมาะ ท่ีโลงซ่ึงประกอบดวยไมพุมเล็กๆ เปนหยอมๆ 
ปดทองหลังพระ ทําความดีแตไมไดรับการยกยอง  เพราะไมมีใครเห็นคุณคาหรือรับรูถึงคุณ

ความดีท่ีกระทํา 
ปตุรงค พอ 
ปติ ความปลาบปล้ืมใจ,  ความอ่ิมใจ 
ปพาทย เคร่ืองประโคมทีมีปเปนหลัก และประกอบดวยกลองใหญ ตะโพน ระนาด 

ฆองวง ฯ 
ปุงกี๋ เคร่ืองสานคลายรูปคลายเปลือกหอยแครง ใชสําหรับโกยดิน 
ปุถุชน มนุษย, สามัญชน, บุคคล, คน 
ปุย ส่ิงท่ีชวยบํารุงพันธุไมใหงอกงามเติบโต 
เปรมปรีดา อ่ิมอกอ่ิมใจ,  ปลาบปล้ืมใจ 
เปร่ืองปราด ฉลาด, หลักแหลม, เกง, เช่ียวชาญ 
เปอรเซ็นต จํานวนท่ีเทียบเปนสวนรอยหรือรอยละ 
เปดเผย ไมปดบัง 
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คําศัพท คําแปล 
เปยม มีเต็มท่ี, มีบริบูรณ 
แปงรํ่า แปงท่ีปรุงดวยน้ําหอม 
แปรรูป กระทําดวยประการอื่นใดใหเปล่ียนแปรสภาพไปจากเดมิเพื่อถือเอาวัตถุธาตุ

หรือผลพลอยไดจากวัตถุดิบเดิม 
แปลงกาย เปล่ียนรูปกายท้ังหมดใหกลายเปนอีกรูปกายหน่ึง 
แปะเจี๊ยะ เงินกินเปลา 
โปรแกรม ชุดคําส่ังท่ีกําหนดระบบการทํางานของเคร่ืองคอมพิวเตอร 
โปรดเกลา โปรดเกลาโปรดกระหมอม, กรุณา 
โปรตีน สารประกอบอินทรียเชิงซอนของไนโตรเจน มีโมเลกุลขนาดใหญ 

ประกอบดวยกรดแอมิโนหลายชนิดเช่ือมโยงกัน เปนสารประกอบท่ีสําคัญยิ่ง
ตอส่ิงมีชีวิตทุกชนิดซ่ึงจําเปนตองใชเพื่อสรางเนื้อเยื่อของรางกาย 

ไปรษณยีากร ดวงตราคาธรรมเนียมสําหรับสงจดหมายหรือไปรษณยีภัณฑทางไปรษณีย 
 

หมวดอักษร  ผ 
 

คําศัพท คําแปล 
ผกา ดอกไม 
ผงก ยกหวัข้ึนนอยๆ 
ผจญภัย ขับเค่ียวกับภยั 
ผลประโยชน ประโยชนท่ีเปนผล 
ผลัดเปล่ียน ผลัดกันประจําหนาท่ี 
ผลุง อาการที่ท้ิงหรือปาส่ิงของไปโดยเร็ว 
ผสมผสาน ทําใหเขากนัสนิท 
ผอง ท้ังปวง, ท้ังหมด 
ผอง เปลงปล่ัง, สดใส, ผองแผว, ผองใส 
ผอนผัน ยืดเวลา 
ผอบ ตลับมีเชิงมียอด 
ผ็อย อาการที่รวงหรือหลนไปโดยเร็วหรืออาการท่ีหลับไปโดยเร็ว 
ผันผวน กลับไปกลับมา 
ผาดแผลง ยิงไปโดยเร็ว 
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หมวดอักษร  ฝ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฝากฝฝากไข พึ่งพาอาศัยไดท้ังยามเจ็บไขไดปวยหรือเม่ือตายไปแลว 
แฝง หลบ แอบ ซอน เรน โดยอาศัยส่ิงกําบัง 
 

หมวดอักษร  พ 
 

คําศัพท คําแปล 
พงศ วงศ, ตระกูล, เหลากอ, วงศวาน 
พงศพันธุ พวกพองท่ีเนือ่งมาแตวงศ 
พงศาวดาร เร่ืองราวของเหตุการณเกีย่วกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ของประเทศชาตินั้น 
พจนานกุรม หนังสือสําหรับคนความหมายของคําท่ีเรียงลําดับตามตัวอักษร 
พจนารถ คําพูด 
พนาลี  แนวปา 
พยักหนา ผงกศีรษะ, กมศีรษะ 
พยาธิ ช่ือสัตวไมมีกระดูกสันหลังซ่ึงอยางนอยในระยะหนึ่งของชีวิตจะเปนปรสิตอยู

ในมนษุยและสัตว 
พยุง ประคองใหทรงตัวอยู, ประคองใหอยูในสภาพปกติ, ระวงัไมใหลมไมใหซวนเซ 
พยุหโยธา ยกกองทัพไปรบ, เดินทัพ, ยกทัพ 
พรมแดน ขีดข้ันเขตแดน, แดนตอแดน 
พรรค หมูคนท่ีเขารวมกันเปนพวกเปนฝาย เชน พรรคการเมือง 
พรรณนา กลาวเปนเร่ืองเปนราวอยางละเอียด ใหผูฟงนึกเหน็เปนภาพ 
พรรษา ฤดูฝน, หนาฝน 
พรหม ช่ือพระเปนเจาผูสรางโลกตามศาสนาพราหมณ, เทพในพรหมโลก จําพวกมีรูป 

เรียก รูปพรหม 
พรอมเพรียง ครบถวน 
พระเขนย หมอน 
พระชนน ี แม 
พระทนต ฟน 
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คําศัพท คําแปล 
พระทรวง อก 
พระทัย ใจ 
พระแทน เตียง 
พระธํามรงค แหวน 
พระธิดา ลูกสาว 
พระนัดดา หลาน 
พระนารายณ ช่ือหนึ่งของพระวิษณุซ่ึงเปนพระเจาองคหนึ่งของศาสนาพราหมณ 
พระนาสา จมูก 
พระนิพนธ งานเขียน (ใชกับพระมหากษัตริย) 
พระนิเวศน  ตําหนัก, ปราสาท 
พระเนตร ตา 
พระบรมมหาราชวัง ท่ีอยูของพระเจาแผนดนิ 
พระบรมราชวนิิจฉัย ตัดสิน,  ช้ีขาด 
พระบรมราชโองการ คําส่ัง 
พระบรมราโชวาท คําสอน 
พระบาท เทา 
พระปราง แกม 
พระปรางค ปราสาทท่ีมียอดสูงข้ึนไป มีฝกเพกาแยกเปนกิ่งๆ อยูขางบน 
พระพักตร หนา 
พระพาย เทพเจาแหงลม  บิดาของหนุมาน 
พระพาหา แขน 
พระพิฆเนศ ช่ือเทพองคหนึ่ง  มีเศียรเปนชางถือวาเปนเทพแหงศิลปะ 
พระภษูา ผานุง 
พระมหากรุณาธิคุณ คุณอันยิ่งใหญ 
พระมารดา แม 
พระราชทาน มอบให,  ให 
พระราชธิดา ลูกสาว 
พระราชนัดดา หลาน 
พระราชนิพนธ เร่ืองท่ีพระมหากษัตริยทรงพระราชนิพนธข้ึน 
พระราชบัญชา ส่ังการ 
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คําศัพท คําแปล 
พระราชบัญญัติ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา 
พระราชปณิธาน การตั้งความปรารถนา 
พระราชพงศาวดาร เร่ืองราวของเหตุการณเกีย่วกับประเทศชาติ หรือพระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ของประเทศชาตินั้น 
พระราชมารดา แม 
พระราชวัง ท่ีอยูของพระเจาแผนดนิ 
พระราชหัตถเลขา จดหมาย (ใชกบัพระมหากษตัริย) 
พระราชอุทยาน สวน 
พระราชโอรส ลูกชาย 
พระศอ คอ 
พระเศียร ศีรษะ 
พระสนับเพลา กางเกง 
พระสาสิก จมูก 
พระหฤทัย ใจ 
พระหัตถ มือ 
พระอัยกา ปู,  ตา 
พระอัยก ี ยา,  ยาย 
พระอินทร ช่ือเทวราชผูเปนใหญในสวรรคช้ันดาวดึงสและช้ันจาตุมหาราช 
พระอุระ อก 
พระโอรส ลูกชาย, บุตรชาย 
พระโอษฐ ปาก 
พร่ันพรึง รูสึกหวั่นกลัว 
พรางพราย ลักษณะท่ีกระจาย เห็นไมชัด 
พรํ่าเพรียก รองเรียกหากนัอยูตลอดเวลา 
พริกข้ีหน ู ช่ือพันธุพริกเม็ดเล็กท่ีมีรสเผ็ดรอน 
พร้ิง  สวยงามมาก 
พร้ินท พิมพ 
พฤกษา ตนไม 
พฤษภ ช่ือกลุมดาวรูปวัว เรียกวา ราศีพฤษภ เปนราศี 1 ในจักรราศี 
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คําศัพท คําแปล 
พลบ เวลาย่ําคํ่า, เวลาโพลเพล 
พลัดพราก จากกนัไป, แยกออกจากกันไป 
พลัน ฉับพลัน, ทันที 
พลับพลา ท่ีประทับช่ัวคร้ังคราวสําหรับรับรองพระเจาแผนดนิและพระบรมราชวงศ

ช้ันสูง 
พลาดพล้ัง พลาดโดยไมต้ังใจ 
พลาน อาการเปนไปในลักษณะปวน วุน สับสน ลนลาน 
พลานามัย ภาวะของรางกายท่ีแข็งแรง และไมเปนโรค 
พลิกแพลง ดัดแปลง, เปล่ียนแปลง, ปรับ 
พลุกพลาน ขวักไขว, วุนวาย, จอแจ, คับค่ัง 
พวกพอง พรรคพวก, พวก 
พสก คนท่ีอยูในประเทศ  ไมวาจะเปนพลเมืองของประเทศน้ัน  หรือคนตางดาวท่ี

อาศัยอยูในประเทศ 
พสกนิกร พลเมือง, ประชาราษฎร, ประชากร 
พสุธา ผูทรงไวซ่ึงทรัพย คือ แผนดนิ 
พะโล ช่ืออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง น้ําแกงปรุงดวยเคร่ืองเทศ รสคอนขางหวาน 
พะอืดพะอม อาการคล่ืนไสอยากอาเจยีน 
พักตร หนา, ใบหนา 
พัฒนา ทําใหเจริญข้ึน, ทําใหดีข้ึน 
พัทธสีมา เขตสังฆกรรมท่ีพระสงฆไดกําหนดไวเปนหลักฐานตามวิธีการในพระพุทธา

นุญาตเร่ืองสีมา 
พันธุกรรม ลักษณะ นิสัย ตลอดจนโรคหรือความวกิลวิการบางอยางท่ีลูกหลานสืบมาจาก

พอแม 
พัลวัน อยางยุงเหยิงวุนวาย 
พากเพยีร พยายามอยางหนักโดยไมนกึถึงอุปสรรค,  มุงทําโดยไมทอถอย 
พาง เพียง, เชน, เหมือน, แทบ 
พารา เมือง 
พาล เกเรระรานหาเร่ืองคนอ่ืนไปทั่วอยางไมมีเหตุผล 
พาสเวิรด รหัสผาน 
พิกล แปลก 
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คําศัพท คําแปล 
พิเคราะห ใครครวญหรือพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 
พิฆาต ทําลายลางใหหมดส้ินไป 
พิจารณ ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไตตรอง 
พิจารณา พินิจ, ตรึกตรอง,ใครครวญ 
พิถีพิถัน อยางละเอียดลออเกินปกติ 
พิทักษ ดูแลคุมครองใหปลอดภยัจากอันตราย 
พิธีกรรม การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทําพิธี 
พิธีรีตอง งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม 
พินิจ อยางต้ังใจหรืออยางระมัดระวัง 
พิบัติ ส่ิงท่ีเปนภัยหรือความเดือดรอนท่ีกอใหเกดิความเสียหายอยางมาก 
พิพิธภัณฑ สถานท่ีซ่ึงเก็บส่ิงของตางๆ รวบรวมไวเพื่อประโยชนในการศึกษา 
พิมาน ท่ีอยูหรือท่ีประทับของเทวดา 
พิไร รําพัน, รํ่าวา, รํ่ารอง, รํ่าไร 
พิลึก ผิดปกติ, แปลกประหลาดไปจากธรรมดา 
พิศ เพงด ู
พิสูจน ช้ีแจงใหรูเหตุผล, แสดงใหเห็นจริง 
พีระมิด ส่ิงกอสรางท่ีมีฐานเปนรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส ดานขางท้ัง 4 เปนรูปสามเหล่ียม มี

ปลายสุดไปบรรจบกันท่ียอด 
พึมพํา เสียงอยางเสียงคนพูดหรือบนคอยๆ 
พุทธรักษา ช่ือไมลมลุก  มีเหงา  ข้ึนเปนกอ  ดอกสีตาง ๆ 
พุทธศาสพุทธศาสนิกชน ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 
พุพอง บวมข้ึนมา, ฟูข้ึนมา, โปงข้ึนมา (ใชแกผิวหนัง) 
พูกัน เคร่ืองเขียนรูปภาพ ตอนปลายท่ีใชเขียนเปนพูขนสัตว 
เพง พิศ, จองด,ู เพงพิศ, เพงพินิศ 
เพชฌฆาต เจาหนาท่ีประหารชีวิตนกัโทษท่ีตองโทษถึงตาย 
เพชรรูจี เพชรท่ีเปนประกายแวววาว 
เพรียก รองเรียกดวยเสียงเซ็งแซ 
เพลงยาว หนังสือหรือจดหมายถึงคูรัก แตงเปนกลอนแสดงขอความรักหรือตัดพอ 
เพลิดเพลิน มีความสุขอยูกับการกระทําอยางใดอยางหน่ึงจนไมสนใจส่ิงอ่ืน 
เพลิน อยางสนุกสบายใจ, อยางท่ีไมนาเบ่ือ 
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คําศัพท คําแปล 
เพล่ียงพลํ้า พล้ังพลาดไป, ทําผิดพลาดไปจนเสียที 
เพศสัมพันธ เซ็กซ, การรวมเพศ 
เพอฝน มุงคิดหรือพูดโดยท่ีไมมีสาระหรือไมมีวันเปนความจริงข้ึนมาได 
เพาเวอรพอยท โปรแกรมนําเสนองาน 
เพาะเมล็ด ทําใหเมล็ดงอก 
เพิง ส่ิงปลูกสรางมีท้ังชนิดช่ัวคราวขนาดเล็ก และชนิดถาวร ประกอบดวยหลังคา

ปกเดยีว 
เพิงผา หินบริเวณหนาผาท่ีมีลักษณะคลายหลังคายื่นออกมา 
โพงพาง เคร่ืองมือดักปลาชนิดหนึ่ง เปนถุงตาขายรูปยาวรี ใชผูกกบัเสาใหญ 2 ตนท่ีปก

ขวางลําน้ํา สําหรับจับปลากุงทุกขนาด 
โพยม ทองฟา 
โพระดก นกตัวอวนปอมสีเขียว  หนาสีแดง  เหลือง  หรือน้ําตาล  ปากหนาแข็งแรง  

ปลายแหลมใหญ  มีขนแข็งตรงโคนปาก 
โพลเพล เวลาพลบคํ่า, เวลาจวนคํ่า 
ไพรวัน ปา, ไพร 
ไพรสัณฑ ปา, ไพร 
ไพเราะ เพราะ, เสนาะ 
ไพล จงใจไปทําอยางแตกลับไปทําอีกอยางหนึง่ 
 

หมวดอักษร  ฟ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฟอนต แบบตัวอักขระ 
ฟากฟา สวนเบ้ืองบนท่ีมองเห็นครอบแผนดินอยู 
ฟายนํ้าตา มีน้ําตาอาบหนา, น้ําตาไหลออกมามาก 
ฟารม อาณาบริเวณท่ีใชทําการเกษตรกรรม 
ฟน กลับคืนมาใหม, กลับดีข้ึนหรือเจริญข้ึน 
ฟุงเฟอง เช่ียวชาญ, ชํานิชํานาญ, (ใชแกสติปญญา) 
ฟูก ท่ีนอนใหญท่ียัดดวยนุน 
ฟูมฟาย อยางมากมายลนเหลือ 
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เฟอน หลง, หลงๆ ลืมๆ, เลือน, ฟนเฟอน 
โฟลเดอร ระเบียนแฟมขอมูลบนหนาจอคอมพิวเตอร 
ไฟล แฟมขอมูล 
 

หมวดอักษร  ภ 
 

คําศัพท คําแปล 
ภพไตร ภพท้ังสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตรวา สวรรค มนุษยโลก 

บาดาล 
ภวังค ความเปนอยูโดยไมรูสึกตัว, จิตท่ีกําลังลืมตัว 
ภักด ี จงรักหรือซ่ือสัตยตอดวยความเล่ือมใสอยางยิ่ง 
ภัยพิบัติ อันตรายท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
ภัสสร แสงสวาง, รัศมี 
ภาค ส่ิงท่ีแบงจากส่ิงรวมหรือสวนรวมท้ังหมด 
ภาวะ ความมี,  ความเปน 
ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีมีสําเนยีงพูดหรือคําศัพทท่ีแตกตางกันไปตามผูใชท่ีอยูในถ่ินนัน้ๆ เชน 

ภาษาถ่ินเหนือ 
ภุมรี แมลงผ้ึง  แมลงภู 
ภูมิใจ รูสึกวามีเกยีรติยศ 
ภูมิปญญา พื้นความรูความสามารถท่ีมีอยู 
ภูมิศาสตร วิชาท่ีศึกษาถึงความสัมพันธระหวางส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคมท่ี

ปรากฏในดินแดนตางๆ ของโลก 
ภูวไนย พระเจาแผนดนิ 
ภูษา เคร่ืองนุงหม 
เภทภยั ภัยตางๆ 
โภชนาการ ความสัมพันธระหวางอาหารกับกระบวนการตางๆ ท่ีเกีย่วของกับสุขภาพและ

การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
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หมวดอักษร  ม 
 

คําศัพท คําแปล 
มงคล เหตุท่ีนํามาซ่ึงความเจริญ 
มณฑก ปนเล็กยาวชนดิหนึ่ง,กบ 
มณฑล เขตปกครองท่ีแบงออกเปนสวนใหญๆ 
มณเฑยีร ท่ีอยูของกษัตริย 
มดตะนอย มดมีสีดําเม่ือตอยทําใหเจ็บปวด 
มนต คําเสกเปาท่ีถือวาศักดิ์สิทธ์ิ 
มนตสะกด เวทมนตรท่ีทําใหเกิดอาการเคลิบเคล้ิม 
มนุษยธรรม ธรรมของมนุษย มักหมายถึงความเมตตาผูอ่ืน 
มนุสสา มนุษย 
มโนจริยา กิริยาท่ีแสดงออกทางใจ 
มโนภาพ ความคิดเหน็เปนภาพข้ึนในใจ 
มโนราห ช่ือเพลงไทยทํานองหน่ึง 
มรคา ทาง 
มรณภาพ ตาย (ใชกับพระสงฆ) 
มรณา ตาย, ส้ินใจ, ดบัชีพ,ถึงแกกรรม 
มรรคา เสนทาง, ทางเดิน, ทางผาน, ทาง, วิถีทาง, แนวทาง 
มฤตยู ความตาย 
มลภาวะ ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก 
มวย ตาย, ส้ินสุด, มอดหมด, ส้ิน, เสียชีวิต, ลวงลับ, 
มวยมรณ ตาย, ส้ินสุด, ส้ิน, เสียชีวิต 
มหรสพ การแสดงหรือการละเลนตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่อความร่ืนเริง 
มหันตภัย อันตรายอยางใหญหลวง 
มหาชน ชนหมูมาก 
มหาราช คําซ่ึงมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกยีรติพระเจาแผนดิน 
มหิงสา  ควาย, กระบือ 
มเหสี ชายาของพระเจาแผนดนิ 
มโหสถ ผูมียาประเสริฐ 
มอนิเตอร จอภาพ 
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คําศัพท คําแปล 
มอมแมม  เปรอะหรือเปอนดวยส่ิงท่ีสกปรก, ไมสะอาดหมดจด 
มักงาย มีนิสัยชอบเอาแตความสะดวกเขาวา 
มัคคุเทศก ผูนําทาง (มักนําเท่ียวและอธิบายประกอบ) 
มัจฉา ปลา 
มัชฌิม กลาง, ปานกลาง 
มัณฑนศิลป ศิลปะการออกแบบและตกแตงผลิตกรรมตางๆ, วิชาวาดวยการประดบัตกแตง 
มัศยา สัตวเลือดเยน็ มีกระดูกสันหลัง รางกายแบงเปนสวนหัว ลําตัว และหาง สวน

ใหญหายใจทางเหงือก มีครีบใชชวยในการเคล่ือนไหว บางชนิดมีเกล็ด บาง
ชนิดไมมี รูปรางลักษณะ ขนาด และพฤตกิรรมแตกตางกนัมากมาย พบท้ังใน
ทะเลและแหลงน้ําจืด 

มัสยิด สถานท่ีซ่ึงอิสลามิกชนใชเปนท่ีประกอบพธีิกรรมทางศาสนาอิสลาม 
มัสสุ ขนท่ีข้ึนเหนือริมฝปากบนของคน 
มาตรแมน ถึงแมน, ถาแมวา, แมวา 
มาน มี 
มารยา การลวง, การแสรงทํา, เลหกล, เลหกระเท, มารยาสาไถย 
มาศ ธาตุแทชนิดหนึ่งเนื้อแนนมาก สีเหลืองสุกปล่ัง เปนโลหะมีคา 
มิตร เพื่อนรักใครคุนเคย 
มิตรภาพ ความเปนเพื่อน 
มีม่ัง ม่ังมี 
มุง รุมกันเขาไปดอูยางไมมีระเบียบ,เอาวัสดุบางอยาง เชน กระเบ้ืองหรือจากเปน

ตน ปดสวนบนของเรือนหรือหลังคาเพื่อกนัแดดกันฝน 
เมขลา ช่ือเทพธิดาประจํามหาสมุทร  มีดวงแกวประจําตัวเช่ือกนัวา  ฟาแลบในวันฝน

ตก  คือ  การเลนลูกแกวของนางเมขลา 
เมฆ ไอน้ําท่ีรวมตวักันเปนกลุมกอนลอยอยูในอากาศ 
เมรุ ท่ีเผาศพ หลังคาเปนยอดมีร้ัวลอมรอบ 
เมามัว หลงระเริง  ลุมหลงเมามัว 
เมาลี จอม, ยอด, ผมจุก 
เมาส อุปกรณขนาดเล็กเปนตัวทําใหเคล่ือนยายตัวช้ีตําแหนง 
เมียงมอง เมียง, เมียงๆ มองๆ 
เม่ือยลา อาการเพลียของกลามเนื้อแขน ขา เปนตน 
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คําศัพท คําแปล 
แมโพสพ เทพธิดาประจําขาว, เจาแมแหงขาว 
โมลี จอม, ยอด, ผมจุก 
โมหะ ความลุมหลง  ขลาดกลัว 
โมหันธ ความมืดมนดวยความหลง 
ไมยมก เคร่ืองหมายรูปดังนี ้ ๆ  สําหรับอานซํ้าความหรือซํ้าคําขางทาย 2 หน 
ไมยราบ ช่ือไมพุมขนาดเล็กชนิด Mimosa pudica Linn. ในวงศ Leguminosae ใบคลาย

ใบกระเฉดเม่ือถูกกระเทือนกห็ุบราบไป 
ไมหึ่ง ช่ือการละเลน 
 

หมวดอักษร  ย 
 

คําศัพท คําแปล 
ยกเวน ไมเกี่ยวดวย, กันเอาออก 
ยลยิน ไดเหน็  และไดยิน 
ยศ  เคร่ืองกําหนดหมายฐานะหรือช้ันของบุคคล 
ยอก  ท่ิม, ตํา,ปวด,เม่ือย 
ยอกร ยกมือไหว 
ยอความ ตัดเนื้อความใหเหลือแตใจความ, ยนเนื้อความใหนอยลง 
ยอง  เดินอยางใชปลายเทาจดลงเบาๆ 
ยองใย ผุดผองเปนน้ํานวล 
ยอยยับ เสียหายหรือสูญส้ินไปอยางมากมาย 
ยักษณิ ี นางยักษ 
ยับยั้งช่ังใจ  คิดรอบคอบกอนทํา 
ยาน อาการที่หยอนลงหรือหอยลงกวาระดับท่ีควรมีควรเปนตามปกติ 
ยําเกรง เกรงดวยความเคารพนับถือ 
ยิ่งยวด เปนยอด, ท่ีสุด 
ยีนส หนวยโครงสรางทางทฤษฎีท่ีประกอบกันเปนสวนของโครโมโซม  ซ่ึงตาม

คุณลักษณะทางพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตท่ีจะถายทอดตอไปยังลูกหลานและ
สามารถแปลงลักษณะผาเหลาไดท้ังหนวย 

ยี่หอ เคร่ืองหมายการคา 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6  Page 45 

 

คําศัพท คําแปล 
ยุงฉาง โรงเก็บขาว 
ยุติ ตกลง, จบ, เลิก 
ยุติธรรม อยางเท่ียงธรรม, อยางชอบธรรม, อยางชอบดวยเหตุผล 
ยุยง กลาวชักชวนใหทําส่ิงท่ีไมควร 
เยาวชน บุคคลอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และมิใชเปนผูบรรลุนิติ

ภาวะแลวดวยการสมรส 
เยาะเยย เยาะใหไดอายและเจ็บใจ 
เยือกเย็น มีจิตใจหนักแนนสุขุมไมฉุนเฉียว 
เยือน ไปหาเพ่ือแสดงไมตรี 
แยบยล เขาที, เหมาะสม 
โยโส มาจากคําวา ยโส หมายถึง เยอหยิ่งเพราะถือตัววามียศ มีปญญา มีความรู มี

กําลัง มีทรัพย เปนตน 
ไยไพ เยาะเยย  พูดใหอาย 
 

หมวดอักษร ร 
 

คําศัพท คําแปล 
รณรงค กระทํากจิกรรมอยางตอเนื่องเพื่อใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่ตองกา 
รถประจําทาง รถยนตขนาดใหญรับผูโดยสารไปตามเสนทางประจํา 
รมร่ืน มีใบดกทําใหรมและดูงาม 
รมร่ืน มีใบดกทําใหรมและดูงาม 
รวดราว  เจ็บปวดแผกระจายไปท่ัว, รูสึกเจ็บปวดทุกขทรมานใจ 
รวบรัด ทําใหส้ันเขาใหเร็วเขา 
รองพระบาท รองเทา 
รองอึง รองดัง 
รอนเรา รอนอกรอนใจดวยความกลัดกลุม 
รอนแรม เดินทางคางคืนเปนระยะๆ 
รอมรอ เกือบจะ, จวนเจียน, หวดุหวดิ, 
รอยแกว ความเรียงท่ีสละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดวยเสียงและความหมาย 
ระคน ปนหรือผสมใหเขากัน,  คละกันเปนกลุมเปนพวก 
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ระงับ ยับยั้งไว, ทําใหสงบ 
ระด ู เลือดประจําเดอืนท่ีถูกขับถายจากมดลูกออกมาทางชองคลอด 
ระทด สลด, เศราใจ 
ระทม โศกเศรา, เศราโศก 
ระบบ ระเบียบเกี่ยวกบัการรวมส่ิงตางๆ ซ่ึงมีลักษณะซับซอนใหเขาลําดับประสานกัน

เปนอันเดยีว ตามหลักเหตุผลทางวิชาการ 
ระบบสุริยจักรวาล ระบบท่ีประกอบดวยดวงอาทิตย  ซ่ึงเปนศูนยกลางของแรงดึงดูด  รวมท้ังดาว

เคราะหใหญนอยและบริวารของดาวเคราะห 
ระบอบ แนวทาง, รูปแบบ, แบบแผน 
ระเบียบ แบบแผนท่ีวางไวเปนแนวปฏิบัติหรือดําเนนิการ 
ระยอ ไมคิดสูหรือขาดกําลังใจเพราะกลัว 
ระยํา  ช่ัวชา, ตํ่าชา, เลวทราม, อัปมงคล 
ระลอก คล่ืนขนาดเล็ก 
ระลึก คิดเกี่ยวกับส่ิงท่ีผานไปแลว 
ระหกระเหนิ ดนดั้นไปดวยความลําบาก, เรรอนไปดวยความลําบากยากเย็น 
ระอา เบ่ือหนายหรือหมดกําลังใจ เพราะถูกรบกวนทําใหเกิดรําคาญหรือมีเหตุติดขัด

บอยๆ 
รักษาการณ เฝาดูแลเหตุการณ 
รักสามเสา ความรักระหวางบุคคล 3 คน 
รังเกียจ ไมพอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง 
รังสรรค แตงต้ัง ,สราง 
รัดพระองค เข็มขัด 
รันทด สลดใจมาก,  มีจิตใจหวัน่ไหวมาก  เพราะความโศกสลด 
รับชวง เขารับตําแหนงตอ,  เขารับงานตอ, เขาครองตําแหนง 
รางวัล ส่ิงของท่ีใหโดยความชอบหรือใหเพื่อเปนสินน้ําใจ 
ราชทูต ผูนําพระราชสาสนไปประเทศอ่ืน, ผูแทนชาติในประเทศอ่ืน, ตําแหนงผูแทน

รัฐถัดจากอัครราชทูต 
ราญรอน รบ 
ราตรี กลางคืน,  เวลามืดคํ่า 
รามเกียรต์ิ วรรณคดีเร่ืองหน่ึง วาดวยพระรามทําศึกกบัทศกัณฐ 
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รามสูร ยักษตนหนึ่งตามเทพนิยายของอินเดีย เช่ือกันวาเสียงฟารองเปนเสียงรามสูร

ขวางขวาน 
รามัญ  มอญ 
ราย ช่ือคําประพันธประเภทรอยกรองแบบหนึง่ 

รายงาน 
เร่ืองราวท่ีไปศึกษาคนควาแลวนํามาเสนอท่ีประชุม ครู อาจารย หรือ
ผูบังคับบัญชา เปนตน 

รายลอม เรียงวนรอบ 
ราเริง ลักษณะท่ีเกีย่วกับการดีใจเต็มท่ี, อ่ิมใจเต็มท่ี, เบิกบานใจเต็มท่ี 
ราวี รบกวน หรือเบียดเบียน โดยใชกําลังรังแก 

ราหู 
ช่ืออสูรตนหนึง่  มีตัวขาดคร่ึงทอน  เช่ือกันวาเม่ือเวลามีสุริยคราสหรือ
จันทรคราส  เปนเพราะดวงอาทิตยหรือดวงจันทรถูกราหอูมเอาไว 

รําคาญ เบ่ือหนาย 
ริกเตอร หนวยวัดความสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
ร้ิน แมลงพวกตัวบ่ึงท่ีมีขนาดเล็กกวาแมลงหวี ่ 
ริษยา ไมอยากใหคนอ่ืนไดด ี
ร่ืนรมย สบายใจ,  บันเทิง 
รุงโรจน รุงเรือง 
รุมราม เกินพอด,ี เกินท่ีควรเปน 
รูปลักษณ รูปรางลักษณะ  สูง  ตํ่า  ดํา  หรือขาว 
เรา กระตุนเตือน,  ปลุกใจ 
เราใจ ทําใหคึกคัก 
เร่ียวแรง แรงกําลังมาก 
เร่ืองส้ัน บันเทิงคดีรอยแกวรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะคลายนวนยิาย แตส้ันกวา โดยมี

เหตุการณในเรื่องและตัวละครนอย  
เรือมอันแล ระบําสากตําขาว 
แรงบันดาลใจ แรงดลใจ, แรงผลักดัน 
แรงวอกเวา แรงลดนอยถอยลง 
แรธาตุ ธาตุหรือสารประกอบอนินทรียท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
โรงงาน อาคาร สถานท่ี หรือยานพาหนะท่ีใชเคร่ืองจักรหรือใชคนงาน  
โรงละคร โรงมหรสพ 
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โรมรัน ตอสู 
โรแมนติก เกี่ยวกับรักๆ ใครๆ 
โรยรา นอยไป, เส่ือมไป 
ไรพรมแดน ไมมีขอบเขต, ไมมีขีดจํากดั, ไมมีอาณาเขตกําหนด 

 
หมวดอักษร ฤ 

 
คําศัพท คําแปล 

ฤกษ คราว หรือเวลาท่ีกําหนด หรือคาดวาจะใหผล 
ฤทธา อํานาจศักดิ์สิทธ์ิ 
ฤทธี อํานาจศักดิ์สิทธ์ิ 
 

หมวดอักษร ล 
 

คําศัพท คําแปล 
ลดเล้ียว ออมไปออมมา, คดไปคดมา 
ลดหล่ัน ตํ่าเปนช้ันๆ, ตามลําดับช้ัน 
ลบหลู แสดงอาการเหยียดหยามตอส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ หรือตอผูมีอุปการคุณ 
ลมลุกคลุกคลาน ซวดเซ, ต้ังตัวไมติด, กระเสือกกระสน 
ลองไน จักจั่นขนาดใหญท่ีมีลําตัว และปกสีฉูดฉาด มีอวัยวะทําเสียง ซ่ึงเสียงจะเปน

เสียงหาว กองกังวานไดยินไปไกลๆ 
ลออ งาม, สวย, งามผุดผอง, สวยงาม 
ละครนอก ละครท่ีผูแสดงเปนชายลวนซ่ึงราษฎรเปนผูจัดเลน 
ละมุนละไม นุมนวล 
ละโมบ อยากไดไมรูจกัพอ 
ละเลย ไมทําหรือไมเอาใจใสดวยถือวาไมสําคัญ 
ละหอย รูสึกสะเทือนใจ ชวนใหโศกเศราเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง 
ล่ัน มีหรือทําใหมีเสียงดัง 
ลาบ อาหารชนิดหนึ่ง ใชเนื้อสัตวสับใหละเอียดผสมดวยเคร่ืองปรุง 
ลามก อุจาด, ลามกจกเปรต 
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คําศัพท คําแปล 
ลายเซ็น ลายมือช่ือท่ีเขียนหวัด 
ลายลักษณอักษร ขอความอันเขียนเปนหนังสือ 
ลาวัณย  ความงาม, ความนารัก 
ลําเค็ญ ลําบาก, ยากแคน, ลําบากยากเข็ญ 
ลํานํา บทกลอนหรือบทเพลงท่ีเปนทํานอง ใชขับรอง 
ลําไพ รายไดท่ีหาไดพิเศษนอกเหนอืจากรายไดประจํา 
ลิเกปา การละเลนของจังหวดัภาคใต  คือ  จังหวดัตรัง  กระบ่ี  พังงา  คลายละครและ

ลิเกของภาคกลาง  ภาษาท่ีใชเลน  ข้ึนตนคําวา  บัง  เชน  บังจะไปไหน 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิแตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใดๆ เกี่ยวกบังานท่ี

ตนไดทําข้ึน อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไมวาใน
รูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมท้ังอนุญาตใหผูอ่ืนนํางานนั้นไปทําเชนวานัน้
ดวย 

ลิงค การเช่ือมโยง 
ลีลา สวนสัดและลักษณะความเคล่ือนไหวของการดําเนนิทํานองและลํานํา 
ลืมเลือน คอยๆ หายไปในความทรงจํา 
ล้ือ ลูกของเหลน 
ลือนาม ลือชาปรากฏ, ข้ึนช่ือลือชา, โดงดัง, ระบือ, เล่ืองช่ือ, เล่ืองลือ, ลือเล่ือง, ลือชา, 

ลือช่ือ 
ลูกบาศก ปริมาตรของวัตถุ คํานวณโดยเอากวางคูณยาวคูณสูง หรือกวางคูณยาวคูณหนา 
ลูกปะหลํ่า ลูกปะหลํ่าหรือลูกปะวะหลํ่า  เปนเคร่ืองประดับสําหรับผูกขอมือ  มักทําเปนลูก

กลม ๆ  สลักเปนลวดลาย 
ลูกมือ ผูทําหนาท่ีเปนผูชวย 
เลศนัย ส่ิงท่ีซอนเรน 
เลิศเลอ ท่ียอดเยี่ยม 
เล่ียน เตียนจนเกล้ียง 
เลือนหาย คอยๆ จางหายไป 
แลเนื้อเถือ รบกวนเบียดเบียน 
โล เคร่ืองปดปองศัตราวุธ รูปส่ีเหล่ียมผืนผา ทําดวยโลหะหรือหนังดิบ ดานหลังมี

ท่ีจับ มักใชคูกบัดาบหรือหอก 
โลกาภิวัตน การที่ประชาคมโลกไมวาจะอยู ณ จดุใด สามารถรับรู สัมพันธ หรือรับ
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คําศัพท คําแปล 
ผลกระทบจากส่ิงท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วกวางขวาง ซ่ึงเนื่องมาจากการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เปนตน 

โลดโผน อยางนาหวาดเสียวตออันตราย 
โลดแลน มีบทบาทอยูในนั้น 
โลมา ช่ือสัตวทะเลขนาดใหญเปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
 

หมวดอักษร ว 
 

คําศัพท คําแปล 
วงเวยีน ท่ีซ่ึงมีรูปกลมเปนท่ีรวมแหงถนนหลายๆ สาย 
วงศ กลุมของคนหรือส่ิงมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธสืบเนื่องตอกันทางเช้ือสาย 
วงศหงส เช้ือสายกําเนดิท่ีดี 
วงศาคณาญาติ เครือญาติ, ญาติพี่นอง, วงศวาน, วงศญาติ 
วจ ี คําพูด,  ถอยคํา 
วจีจริยา กิริยาท่ีแสดงออกทางวาจา  คําพูด 
วรรณกรรม งานหนังสือ 
วรรณคด ี งานท่ีเขียนหรือแตงข้ึน และเร่ืองเลาท่ัวๆ ไป 
วรรณยกุต เคร่ืองหมายแสดงระดับเสียงสูงตํ่าของคําในภาษาไทย 
วรรณศิลป ศิลปะในการแตงหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม 
วลี กลุมคําท่ีเรียงติดตอกันเปนระเบียบและมีกระแสความเปนท่ีหมายรูกนัไดแตยัง

ไมเปนประโยคสมบูรณ 
วัคซีน ผลิตผลท่ีประกอบดวยเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีถูกฆาหรือทําใหมีฤทธ์ิออน

แรงจนไมเปนอันตราย สําหรับฉีดเขาสูรางกายเพ่ือกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันโรค
ซ่ึงเกิดจากเช้ือนั้นๆ 

วัง ท่ีอยูของเจานาย 
วัชพืช พืชท่ีไมตองการ 
วัฒนธรรม ส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ 
วัณโรค โรคชนิดหนึ่งเกิดท่ีปอดเปนตน ทําใหรางกายทรุดโทรมเส่ือมไปตามลําดับ 
วัตถุประสงค ส่ิงท่ีต้ังใจวาจะใหบรรลุถึงหรือใหประสบความสําเร็จ 
วันทา ทําความเคารพโดยยกมือข้ึนประนม 
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คําศัพท คําแปล 
วันเพ็ญ วันกลางเดือนนับตามจันทรคติ คือ วันท่ีพระจันทรข้ึนเต็มดวง 
วันสารท เทศกาลทําบุญในวนัส้ินเดือน  10    โดยนําพืชพรรณธัญญาหารแรกเกบ็เกี่ยว

มาปรุงเปนขาวทิพย  และขาวมธุปายาสถวายพระสงฆ 
วันฮารีรายอ วันฉลองการส้ินสุดการถือศีลอด 
วัยรุน ระยะท่ีเขาสูชวงหนุมสาว 
วัยวุฒิ ความเปนผูใหญโดยอาย ุ
วาจา ถอยคํา, คํากลาว, คําพูด 
วาทศิลป ศิลปะการพูดท่ีชวนฟงและนาประทับใจ 
วาน ขอใหชวยทําแทนตัว, ขอความชวยเหลือ 
วานซืน วันกอนเม่ือวานนี ้
วานร ลิง 
วายปราณ ส้ินสุดสภาพของการมีชีวิต 
วาย ุ เทพเจาแหงลม 
วารดิถี วาระซ่ึงเปนวนัทางจันทรคติ 
วารสาร หนังสือท่ีออกเปนคราวๆ 
วาสนา กุศลท่ีทําใหไดรับลาภยศ 
วิเคราะห พิจารณาอยางละเอียด 
วิจัย การคนควาเพือ่หาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชา 
วิจารณญาณ ปญญาท่ีสามารถรูหรือใหเหตุผลท่ีถูกตอง 
วิจิตร  ท่ีงามหยดยอย 
วิญญาณ ส่ิงท่ีเช่ือกันวามีอยูในกายเม่ือมีชีวิต เม่ือตายจะออกจากกาย ลองลอยไปหาท่ี

เกิดใหม 
วิดน้ํา ตักน้ําสาดออกไป 
วิตามิน กลุมสารอินทรียซ่ึงเปนสารอาหารจําเปนท่ีรางกายตองการแตเพยีงจํานวน

นอยๆ และจะขาดไมได หากขาดจะทําใหอวัยวะในรางกายทํางานผิดปกติและ
เกิดโรคได สารกลุมนี้มีสวนชวยในการเจริญเติบโตของรางกาย บํารุงผิวพรรณ 
เหงือก ผม ตา และชวยตานทานโรค 

วิถี ทาง, เสนทาง,  สาย, แนว, ถนน 
วิถีชีวิต แนว, แนวทาง ในการดําเนินชีวิต 
วิทยาลัย สถานศึกษาในระดับสูง สอนวิชาชีพเฉพาะอยาง 
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คําศัพท คําแปล 
วิบากกรรม ความลําบากทุกขยากจากผลกรรมท่ีทําไว 
วิโยค การจากไป, การพลัดพราก, ความราง, ความหางเหนิ 
วิไล งาม, สวย, สวยงาม 
วิวัฒนาการ กระบวนการเปล่ียนแปลงหรือคล่ีคลายไปสูภาวะท่ีดีข้ึนหรือเจริญข้ึน 
วิสัย การมีคุณสมบัติเหมาะแกการจัดทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งได,ลักษณะท่ีเปนอยู 
วิหาร ท่ีอยูของพระสงฆ 
วูวาม พูดหรือทําอยางรีบรอนโดยไมใครครวญใหดีเสียกอน 
เวท ถอยคําศักดิ์สิทธ์ิท่ีผูกข้ึนเปนมนตรหรือคาถาอาคม เม่ือนํามาเสกเปาหรือ

บริกรรมตามลัทธิวิธีท่ีมีกําหนดไว สามารถใหรายหรือดหีรือปองกันอันตราย
ตางๆ ตามคติไสยศาสตรได 

เวทนา รูสึกเห็นใจในความเดือดรอนหรือความทุกขของผูอ่ืน, รูสึกหวงใยดวยความ
เมตตากรุณา 

เวทยมนตร คําศักดิ์สิทธ์ิท่ีบริกรรมแลวใหสําเร็จความประสงค 
เว็บ ระบบการเช่ือมโยงส่ือหลายมิติเพื่อเรียกดขูอมุลทางอินเทอรเน็ต 
เว็บไซต ท่ีอยูของขอมูลตางๆ ทางอินเทอรเน็ต 
เวร ความทุกขท่ีเกดิจากการกระทําผิดหลักคําสอนหรือขอหามในศาสนา,รอบผลัด

ในหนาท่ีการงาน 
เวหา ฟา  อากาศ 
เวหาหาว ทองฟา 
โวหาร ช้ันเชิงหรือสํานวนแตงหนังสือหรือพูด, ถอยคําท่ีเลนเปนสําบัดสํานวน 
ไวพจน คําท่ีเขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเคียงกันมาก 
ไวรัส เช้ือจุลินทรียท่ีเล็กมาก  ไมสามารถมองเห็นไดดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา  

ไมจัดเปนเซลล  มีท้ังท่ีกอโรคและไมกอโรค 
ไวรัสตับอักเสบ ช่ือเช้ือโรคชนิดหนึ่งท่ีเกิดในตับและทําใหตับอักเสบ 
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หมวดอักษร  ศ 
 

คําศัพท คําแปล 
ศรัทธา ความเล่ือมใส 
ศรัทธา ความศรัทธา, ความเล่ือมใส, ความเช่ือถือ 
ศศิ ดวงจนัทร 
ศศิธร ดวงจนัทร 
ศักดา อํานาจ, แรง, พลัง 
ศักดิ์ศรี เกียรติ, เกียรติยศ, เกียรติศักดิ์ 
ศักราช อายุเวลาซ่ึงกําหนดตั้งข้ึนเปนทางการ เร่ิมแตจุดใดจุดหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนท่ีหมาย

เหตุการณสําคัญ เรียงลําดับกนัเปนปๆ 
ศัตรูพืช สัตวและแมลงท่ีทําลายตนไม 
ศาล  องคกรท่ีมีอํานาจพิจารณาพพิากษาคด,ีท่ีเทพารักษสถิต 
ศิขราเมรุมาศ เขาพระสุเมรุ 
ศิโรเพฐน ผาโพกศีรษะ 
ศิลปวิทยา ศิลปะและวิชาการ 
ศิลปศาสตร วิชาตางๆ ซ่ึงไมใชวิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ 
ศิลาจารึก  แผนหินท่ีมีการเขียนตัวอักษรเปนรอยลึก 
ศิลาแลง หินชนดิหนึ่ง เม่ืออยูใตดนิมีลักษณะออน แตถูกลมแลวแข็ง มีสีแดงอยางอิฐเผา 

และเปนรูพรุนเหมือนไมเพรียงกิน 
ศิวลึงค  รูปนิมิตแทนองคพระศิวะหรือพระอิศวร ทําเปนรูปอวัยวะเพศชาย ถือวาเปน

วัตถุบูชาอันศักดิ์สิทธ์ิของพวกไศวะ 
ศุภฤกษ เวลาเหมาะสม 
เศวตฉัตร เคร่ืองประดับยศสําหรับเปนเคร่ืองประดับยศพระเจาแผนดิน และเจานาย

ช้ันสูง, เคร่ืองหมายแหงความเปนพระเจาแผนดิน 
โศก ท่ีเศราเสียใจ 
โศกศัลย เศรา, เศราสรอย, เสียใจ,  
ไศล เขาหิน , หิน 
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หมวดอักษร  ส 
 

คําศัพท คําแปล 
สงกา สงสัย, เคลือบแคลง, ของใจ, กังขา, สนเทห 
สงบเสงี่ยม ระงับกิริยาวาจาดวยเจยีมตัว 
สงวน ถนอมรักษาไว, หวงแหนไว 
สงัด สงบเงียบเพราะปราศจากเสียงรบกวน, ไรศัพทสําเนียงใดๆ 
สดับ ฟง 
สดับตรับฟง ฟงดวยความเอาใจใส, เง่ียหฟูงดวยความเอาใจใส 
สดุดี คํายกยอง,  คําสรรเสริญ 
สติ ความรูสึกตัว, ความระลึกได, ความรูสึกผิดชอบ 
สถานการณ เหตุการณท่ีกําลังเปนไป 
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป สถานศึกษาศิลปะการฟอนรํา  และศิลปะการบรรเลงเคร่ืองดุริยางค 
สถาปนา ยกยองโดยแตงต้ังใหสูงข้ึน 
สถาปตยกรรม ศิลปะหรือวิชาวาดวยการกอสราง 
สถิติ หลักฐานท่ีรวบรวมเอาไวเปนตัวเลขสําหรับเปรียบเทียบ 
สนทนา พูดกันไปมาดวยเร่ืองตางๆ 
สนิทสนม ชอบพอ, คุนเคยกันด,ี เขากันไดด ี
สไบ ผาท่ีมีลักษณะเปนแถบยาวใชหมพาดไหลของผูหญิง 
สภา องคการหรือสถานท่ีประชุม 
สภาพ ความเปนเองตามธรรมดาของมัน, ลักษณะในตัวเอง 
สมณเพศ เพศพระภิกษ,ุ เพศบรรพชิต 
สมดุล เทาเทียม, เสมอภาค, เทากัน,พอเหมาะ 
สมบูรณ ครบถวน, พรอม 
สมประดี รูสึกตัว 
สมภาร พระท่ีเปนเจาอาวาส 
สมภาร พระท่ีเปนเจาอาวาส 
สมโภช งานฉลองในพธีิมงคล 
สมมติ คิดเร่ืองท่ีมิไดเปนจริงเสมือนวาเปนจริง 
สมอง สวนท่ีอยูภายในกะโหลกศีรษะ มีลักษณะนุมๆ หยุนๆ เปนลูกคล่ืน เปนท่ีรวม

ประสาทใหเกดิความรูสึก ฯลฯ 
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สมองกล เคร่ืองอิเล็กทรอนิกสแบบอัตโนมัติ ทําหนาท่ีรับขอมูล ประมวลผลดวย

หลักการทางคณิตศาสตรและตรรกศาสตรดวยความเร็วสูง และแสดงผลผาน
อุปกรณประกอบตางๆ 

สมาชิก ผูมีสิทธิและมีสวนรวมในสมาคมหรือองคการใดๆ 
สมาธิ ภาวะท่ีจิตสงบนิ่งอยูในอารมณอยางเดียว 
สมานฉันท ความเหน็พองตรงกัน 
สมุดพก สมุดบันทึกผลการเรียน 
สมุทร ทะเลท่ีลึกและกวางใหญ 
สมุนไพร ผลิตผลธรรมชาติไดจากพืช สัตว และแรธาตุ ท่ีใชเปนยาหรือผสมกับสารอ่ืน

ตามตํารับยา เพื่อบําบัดโรค บํารุงรางกาย หรือใชเปนยาพิษ 
สรงนํ้า เอาน้ํารดหรือลงในนํ้าเพื่อชําระกาย 
สรณะ ท่ีพึ่ง 
สรร เลือก,  คัด 
สรรพนาม คําแทนช่ือ 
สรรพสัตว สัตวท้ังหลาย 
สรรพสินคา สินคานานาชนิด, สินคาทุกอยาง 
สรรพากร อากรท่ีเก็บจากส่ิงท่ีเปนเองหรือมีบอเกิดเปนรายได 
สรรพางค รางกายท้ังหมด 
สรรเสริญ กลาวคํายกยอง เชิดชู หรือ เทิดทูน,  กลาวคําชมดวยความนิยมพอใจ หรือ

เยินยอในคุณความด ี
สรวล หัวเราะราเริง 
สรอย คําตอทายช่ือต้ัง โคลง ราย หรือบทเพลง เปนตน, คําท่ีเติมหรือประกอบคําอ่ืน

เพื่อใหไพเราะหรือเต็มความ 
สรอยพระศอ สรอยคอ 
สราง คลาย, ถอย, ทุเลา, หาย 
สรางเสก ทําใหมีข้ึน 
สรีระ รางกาย, กาย, สกนธ 
สลดใจ รูสึกหดหูท่ีไดรูเห็นความทุกข หรือพฤติกรรมอันไมเหมาะสมของผูอ่ืน 
สลบไสล แนนิ่งไมติงกาย 
สละสลวย เปนระเบียบเรียบรอย 
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สลัก ทําใหเปนลวดลายหรือรูปภาพดวยวิธีใชส่ิวสกัด ตัด ตอก ดุน เปนตน หรือใช

ส่ิงอ่ืนขูด ขีด ใหเปนตัวหนงัสือ เปนตน 
สลาย ส้ินสภาพไป 
สวนสามพราน ช่ือสถานท่ีทองเท่ียวอยูในอําเภอสามพราน  จังหวดันครปฐม 
สวรรค โลกของเทวดา 
สวามิภักด ยอมตน  หรือมอบตนอยูใตอํานาจ 
สวาหะ มารดาของหนุมาน 
สหาย เพื่อนรวมสุขรวมทุกข 
สอดคลอง เขากันไดเหมาะเจาะ, ไปดวยกันได 
สอบสวน ถามเพื่อเทียบขอเท็จจริงวาจะลงรอยกันกบัหลักฐานหรือพยานอยางไร หรือไม 
สอเสียด พูดใหแตกราว 
สะกด เขียนหรือบอกตัวอักษรท่ีประกอบกนัเปนคํา,กล้ันไว, ขมไว 
สะดุง ไหวตัวข้ึนทันทีดวยความตกใจ เพราะไมทันรูตัวหรือไมไดนึกคาดหมายไว 
สะทอน เดงกลับ, ตีกลับ, กระดอน 
สะเทือนใจ มีจิตใจหวัน่ไหวอยางแรงและรวดเร็วในเม่ือมีส่ิงท่ีนาพอใจหรือไมนาพอใจมา

กระทบ 
สะบัด เคล่ือนไหวหรือทําใหเคล่ือนไหวไปเร็วและแรง เพื่อใหส่ิงท่ีติดอยูหลุดไป 
สะพร่ัง มีมากมายท่ัวไป 
สะลอ เคร่ืองดนตรีชนิดหนึ่งของภาคเหนือ 
สะอ้ืน ถอนใจสะทอนเปนระยะๆ ตามปกติมักมีอาการรองไหรํ่าไรควบคูกันไป เหตุ

เพราะเสียใจระทมใจเปนตน 
สังเกต คอยจับตาด,ู หมายจดจําไว, ฟงหรือดูอยางละเอียดละออ 
สังขยา การนับ,  การคํานวณ 
สังขาร ส่ิงท่ีประกอบและปรุงแตงข้ึนเปนรางกายและจิตใจรวมกัน 
สังวาล สรอยเคร่ืองประดับชนิดหนึง่ใชคลองสะพายแลง 
สังหาร ฆา, ประหาร, ทําลายลาง 
สัจ คุณลักษณะท่ีประกอบดวยความจริง ความแนแท ความซ่ือตรง ไมกลับเปน

อยางอ่ืน 
สัจจา คุณลักษณะท่ีประกอบดวยความจริง ความแนแท ความซ่ือตรง ไมกลับเปน

อยางอ่ืน 
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สัญจร ผานไปมา 
สัญญาณ สัญลักษณ, เคร่ืองแสดง, เคร่ืองหมาย 
สัญลักษณ ส่ิงท่ีกําหนดนยิมกันข้ึนเพื่อใชในหมายความแทนอีกส่ิงหนึ่ง 
สัตย คุณลักษณะท่ีประกอบดวยความจริง ความแนแท ความซ่ือตรงไมกลับเปน

อยางอ่ืน 
ส่ันเครือ ลักษณะของเสียงท่ีส่ันพราไมแจมใส เรียกวา เสียงเครือ 
สันนิษฐาน คาดคะเนโดยพิจารณาจากหลักฐาน 
สันสกฤต ช่ือภาษาในตระกูลอินเดยี-ยุโรป ซ่ึงมีใชในวรรณคดีอินเดยีโบราณ เชน คัมภีร

ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท 
สัประยุทธ สูรบชิงชัยกัน 
สัพยอก เลนหรือลออยางไมไดคิดจริงจัง 
สัมพันธ ความผูกพันธ 
สัมมนา การประชุมเพือ่แลกเปล่ียนความรูและความคิดเห็นเพื่อหาขอสรุปในเร่ืองใด

เร่ืองหน่ึง ผลของการสัมมนาถือวาเปนเพยีงขอเสนอแนะ ผูเกี่ยวของจะนําไป
ปฏิบัติตามหรือไมก็ได 

สัมฤทธ์ิ สําเร็จลุลวงไปได 
สาตรา อาวุธของมีคม 
สาธารณ ท่ีธรรมดาสามัญท่ัวไป 
สาธารณ ตํ่า,  เลว 
สาบสูญ สูญหายไปอยางไมท้ิงรองรอยใดๆ 
สามเหล่ียมทองคํา ช่ือเรียกสถานท่ีท่ีเปนเขตดนิแดนติดตอกันระหวาง  3  ประเทศ  คือ  พมา  ไทย  

ลาว  ต้ังอยูในจังหวดัเชียงราย 
สามัญ ปกติ, ธรรมดา 
สามัญชน คนท่ีไมใชเจานาย 
สายสวาท หญิงท่ีรักจับใจ 
สายสิญจน เสนดายยาวๆ ท่ีพระถือ เม่ือเวลาสวดมนตหรือท่ีเอามาวนรอบบานเพือ่ใหเปน

มงคล 
สายัณห เวลาเยน็, ตอนเย็น, เย็น 
สารคดี เร่ืองท่ีเขียนเรียงข้ึนจากความจริง  ไมใชจากจินตนาการ 
สารท เทศกาลทําบุญในวนัส้ินเดือน 10 
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สารทิศ ท่ัวทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง 
สารทุกขสุขดิบ ขาวคราวความเปนไปหรือความเปนอยู 
สารพิษ ส่ิงท่ีเปนอันตราย เม่ือเขาสูรางกายซ่ึงอาจทําใหตาย เจ็บปวด หรือพกิารได 
สารภาพ ยอมรับผิดตามความเปนจริง, ยอมรับวาไดกระทําความผิด 
สารานุกรม หนังสือท่ีรวบรวมความรูทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มักเรียง

ตามลําดับอักษร 
สาวแส ผูหญิงท่ีอยูในชวงวยัรุน 
สาหราย ช่ือพืชช้ันสูงท่ีมีดอกบางชนดิซ่ึงข้ึนอยูในน้ํา เชน สาหรายพุงชะโด 
สําแดง ทําใหเห็นปรากฏ, ทําใหเห็น 
สํานวน ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานาน มีความหมายไมตรงตามตัว

หรือมีความหมายอ่ืนแฝงอยู 
สําเนียง เสียง, น้ําเสียง, ทํานองเสียง 
สําเภา ช่ือเรือเดินทะเลชนิดหนึ่งแบบจีน แลนดวยใบ 
สํารวล เปลงเสียงแสดงความขบขัน ชอบใจหรือดใีจ 
สํารอก ขยอนเอาส่ิงท่ีกลืนลงไปในกระเพาะแลวออกมาทางปาก 
สําราญ อยางมีความสุขเพราะไดปลอยอารมณ 
สําเร็จ ท่ีทําไวเสร็จเรียบรอยแลว, ลุลวงไปไดดวยดีตามวัตถุประสงค 
สําสอน ท่ีปะปนโดยไมเลือก เชน ในการคบคาสมาคมหรือในการซองเสพเปนตน 
สําเหนียก ฟง,  กําหนดจดจํา 
สําอาง งามสะอาดหมดจด 
สิง อยู, เขาอยู, อาศัย 
ส่ิงแกว ส่ิงท่ีมีคามาก  ส่ิงท่ีดีเยี่ยม 
สิงขร ภูเขา 
สิงสู อาศัยอยูในท่ีท่ีไมใชของตน 
ส้ินซาก หมดส้ินไปอยางไมมีเหลือ, ไมเหลือรองรอย 
สินธุ แมน้ํา 
ส้ินเปลือง หมดเปลือง, รอยหรอ 
ส้ินฤทธ์ิ ไมมีแรงหรืออํานาจท่ีจะตอสูตอไป 
สิริ เหตุท่ีนํามาซ่ึงความเจริญ 
สิริโฉม รูปรางงาม, รูปทรงงาม, ลักษณะท่ีเหน็ภายนอกงดงาม 
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สิละ ศิลปะการตอสูปองกันตัวอยางหนึ่งของคนไทยมุสลิมเปนการตอสูดวยมือเปลา  

เนนลีลาการเคลื่อนไหวท่ีสงางาม 
สีขาว กะเทาะเปลือกขาวออกดวยเคร่ืองสี 
สีหบัญชร หนาตาง 
สึกหรอ กรอนไปหรือผุพังเสียหายไปตามกาลเวลา 
สืบสวน แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อท่ีจะทราบรายละเอียดแหงความผิด 
สืบสาน ปฏิบัติติดตอกนัมา, ถายทอดติดตอกันมา 
ส่ือ ผูหรือส่ิงท่ีทําการติดตอใหถึงกันหรือชักนาํใหรูจักกัน 
ส่ือมวลชน ส่ือกลางท่ีนําขาวและความรูไปสูมหาชน เชนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และ

ภาพยนตร 
ส่ือสาร ติดตอ 
สุกสกาว ขาวสวาง 
สุขภาพจิต ภาวะของจิตใจ 
สุขศานต์ิ ความสงบสุข 
สุคนธ ของหอม, เคร่ืองหอม 
สุจริต ความประพฤติท่ีซ่ึงตรง 
สุดา ลูกสาว, บุตรสาว, ลูกผูหญิง 
สุนทรพจน คําพูดท่ีประธานหรือบุคคลสําคัญเปนตนกลาวในพิธีการหรือในโอกาสสําคัญ

ตางๆ 
สุนทรียภาพ ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะท่ีแตละบุคคลสามารถเขาใจและรูสึกได 
สุภาพบุรุษ ชายท่ีมีกิริยาวาจาเรียบรอย  รูกาลเทศะ  และมีคุณธรรม 
สุภาษิต ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายเปนคติ

สอนใจ 
สุราลัย ท่ีอยูของเทวดา 
สุริย พระอาทิตย, ดวงอาทิตย, 
สุริยา พระอาทิตย, ดวงอาทิต 
สุริโย พระอาทิตย, ดวงอาทิตย 
สุรียศรี พระอาทิตย,  ดวงตะวัน 
สุวรรณ ทอง 
สูจิบัตร ใบแสดงรายละเอียดตางๆ ของรายการ 
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คําศัพท คําแปล 
สูจิบัตร ใบแสดงรายละเอียดตางๆ ของรายการ 
สูญหาย หมดไป, ไมมีเหลือ,หาไมพบ 
เสด็จพระราชดําเนิน ไป 
เสนโลมา เสนขน 
เสนหา ความรัก, ความชอบพอ 
เสนาบด ี ขาราชการชั้นผูใหญ 
เสนาะ นาฟง, เพราะ, ไพเราะ 
เสบียง อาหารที่จะเอาไปกินระหวางเดินทางไกล 
เสเพล ประพฤติเหลวไหล  ไมเอางานเอาการ 
เสภา ช่ือกลอนชนิดหนึ่งใชขับเปนเร่ืองยาวดวยจังหวะและดนตรีอยางหนึ่ง 
เสวนา พูดคุย 
เสวย รับประทาน, กิน 
เสวยราชย ข้ึนครองราชสมบัติ 
เสาะ แสวงหา   เสาะหา (เสาะ คือ  คน  สืบ  แสวง) 
เสียดสี การบนโดยใชอารมณ,บนถึงขอผิดพลาด 
เสียสละ ละวาง, ละท้ิง, ปลอยวาง, บริจาค 
เสือซอนเล็บ ผูมีความเกงกลาสามารถ  แตไมยอมแสดงออกมาใหปรากฎ 
เส่ือม เสียไป, ส้ินไป 
เส่ือมสลาย หมดลง, ส้ินสุด 
แสดง บอกขอความใหรู, ทําใหปรากฏออกมา 
แสยง แหยง, แขยง, หวาดเกรง, เกรง 
แสรง จงใจทําใหผิดจากความจริง 
โสภา งาม 
โสมนัส ความสุขใจ, ความเบิกบาน 
โสมม โสโครก, สกปรก,นาขยะแขยง 
ใสไคล หาความไมดีปายผูอ่ืน 
ไสยศาสตร ตําราทางไสย, วิชาทางไสย 
ไสว ชูสะพร่ังอยูไหวๆ 
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หมวดอักษร  ห 
 

คําศัพท คําแปล 
หงิม ๆ  หยิบช้ินปลามัน คนท่ีดูสงบเสงี่ยมแตกลับไดรับส่ิงท่ีดีท่ีสุด 
หงุดหงิด  มีอารมณฉุนเฉียว 
หงุบ ฟุบหัวลงเม่ือเวลางวงนอน 
หนังใหญ การมหรสพอยางหนึ่งของไทย ใชหนังสลักเปนรูปภาพคลายหนังตะลุง แตมี

ขนาดใหญกวา และเชิดหนาจอ ใชปพาทยบรรเลง 
หมนหมอง ไมผองใส, ไมสบายใจ, ไมเบิกบาน 
หมอความ  ทนายความ, หมอกฎหมาย, ผูรูกฎหมาย 
หมองหมาง หมองใจ, ขุนเคือง 
หมอตําแย หญิงท่ีมีอาชีพทําคลอดตามแผนโบราณ 
หมอบราบ กิริยาท่ียอบตวัลงใหขาและแขนราบอยูกับพื้น, ยอบตัวลงในอาการคลายคลึง

เชนนั้น 
หมักหมม ซับซอนกนดวยการที่คางอยูมาก, ปนคละกันไมเปนระเบียบ 
หมางหมอง  หมองใจ, ขุนเคือง, ขุนของ 
หมายรับส่ัง ใบแจงคําส่ัง, บัญชา, คําบัญชา ของพระเจาแผนดิน 
หม่ี แปงขาวเจาท่ีโรยเปนเสนลงในนํ้าเดือดพอสุก แลวนํามาตากแหง 
หยดเหยาะ ไหล หรือทําใหไหลหลุดออกมาเปนหยาดๆ 
หยอก  เลนหรือลอ ไมจริงจัง 
หยอกลอ หยอกเยา, หยอก, สัพยอก, เยาแหย 
หยาบคาย ไมสุภาพ 
หยูกยา ยา 
หรรษา สุขสันต, ร่ืนเริง 
หฤหรรษ ยินด,ี ช่ืนชม, ราเริง 
หลงกล  แพรู, เสียรู 
หลงใหล ชอบมากจนไมอาจควบคุมสติได 
หวง ชวง, ระยะ, ตอน 
หวั่น มีอาการกร่ิงเกรงไป 
หวาน โปรย, ทําใหกระจาย 
หอบหิ้ว รวมสุขรวมทุกขไมทอดท้ิงกัน 
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คําศัพท คําแปล 
หอยสังข ช่ือหอยทะเลกาบเดี่ยวหลายชนิดในหลายวงศ เชน ชนิด Strombus sp. เปลือกสี

ขาว ชองเปดเรียวงามไดรูปทรง ใชสําหรับหล่ังน้ําพระพุทธมนตหรือน้ําเทพ
มนตร 

หักใจ  ตัดใจ, หักอกหักใจ, หักหามใจ 
หัตถกรรม งานท่ีเกิดข้ึนจากการทําดวยมือท่ีไมใชเคร่ืองจักร 
หับ ปด, งับ 
หัวแข็ง หัวดื้อ, หัวร้ัน 
หัวด ี เกง, ฉลาด 
หัวหมอ คนท่ีชอบอางกฎหมายเพ่ือประโยชนของตน 
หัวเหนา สวนของรางกายใตทองนอยลงไป 
หางเสือ เคร่ืองถือทายเรือ 
หาเชากินคํ่า หามาไดพอประทังชีวิตไปวนัหนึ่งๆ 
หาม จวนสุก 
ห้ําหั่น เขาฟาดฟนใหแหลกไป 
หิ้ง ท่ีวางของซ่ึงแขวนหรือติดไวขางฝา 
หึงหวง  หวงแหนทางชูสาว 
เหตุ ส่ิงหรือเร่ืองท่ีทําใหเกิดผล 
เหน็ดเหน่ือย  ออนเพลียเพราะทํางาน 
เหน็บ พูดสะกิดถึงสวนท่ีไมด ี
เหม็นสาบ มีกล่ินสาบ, มีกล่ินสาบสาง 
เหมันต ฤดูหนาว, หนาหนาว 
เหยา บาน 
เหยาะ หยดเติมลงแตนอยใหพอตองการ 
เหยยีดหยาม ดูถูกดูหม่ิน, ดูถูกดูแคลน, ดูถูก 
เหลน ลูกของหลานท่ีเปนลูกของลูก 
เหลียวแล เอาใจใส, แลเหลียว 
แหลกลาญ ยอยยับ, พังทลาย, พัง 
โหยหวน รองครํ่าครวญไมรูจักหยุด 
โหรหลวง ผูพยากรณโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก, ผูใหฤกษและพยากรณ

โชคชะตาราศี ของพระเจาแผนดิน 
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คําศัพท คําแปล 
โหราจารย ผูชํานาญในวชิาโหราศาสตร 
ไหวพริบ ปญญาไวรูเทาทัน 
ไหววาน ขอรองใหชวยเหลือ 
 

หมวดอักษร  อ 
 

คําศัพท คําแปล 
อกไก ไมเคร่ืองเรือนท่ีพาดบนเสาดัง้ เปนสันหลังคา 
อกตัญู ไมรูคุณคน, ไมรูจักบุญคุณ, ไมสํานึกบญคุณ 
องคุลี ช่ือมาตราวัดแตโบราณ ยาวเทากับขอปลายของนิ้วกลาง 
อดออม ใชจายอยางประหยัดไมฟุมเฟอย 
อดีต เวลาท่ีลวงแลว 
อธิกมาส เดือนท่ีเพิ่มข้ึนในปจันทรคติ คือ ในปนั้นมี 13 เดือน มีเดือน 8 สองหน เรียกวา 

เดือน 8 สอง 8 
อธิปตย อํานาจสูงสุดของรัฐท่ีใชปกครองประเทศ 
อนงค นางงาม 
อนธการ ความมืด  ความมืดมัว 
อนรรฆคา เกินท่ีจะประเมินคาได 
อนาถ สังเวช, สงสาร, สลดใจ 
อนาถา ไมมีท่ีพึ่ง 
อนามัย ภาวะของรางกายท่ีแข็งแรง และไมเปนโรค 
อนิจจา คําท่ีเปลงออกมาแสดงความสงสารสังเวชเปนตน 
อนุญาต ยอมใหตามท่ีขอ 
อนุรักษ รักษาใหคงเดิม 
อบาย ส่ิงท่ีทําใหฉิบหาย 
อพยพ ยายจากถ่ินหนึง่ไปอยูอีกถ่ินหนึ่ง 
อยูโยง อยูเฝาท่ีแตผูเดยีว ผูอ่ืนไปกันหมด 
อรทัย หญิงสาว, สาวรุน 
อรไท นางผูเปนใหญ, นางผูมีสกุล 
อรรถรส รสแหงถอยคํา, ถอยคําท่ีทําใหเกิดความซาบซ้ึง ทําใหเกดิอารมณสะเทือนใจ 
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คําศัพท คําแปล 
อรหันต ผูสําเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา, ผูบรรลุพระนิพพาน 
 

หมวดอักษร  ฮ 
 

คําศัพท คําแปล 
แฮกึ๊น ไสกรอกท่ีทําดวยเนื้อกุงบดผสมเคร่ืองชูรสตางๆ หอดวยแผนเตาหู นึ่งสุกแลว

ทอดดวยน้ํามัน 
โฮมเพจ หนาแรกของเว็บไซต 
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รายช่ือหนังสือท่ีใชรวบรวมคําศัพท 
 

หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับช้ัน  ป.  6     จํานวน  15  เลม  ไดแก 
 1)  หนังสือเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต  ภาษาพาที  ป.6  ขององคการคา สกสค. ศธ. 
 2)  หนังสือเรียนชุดภาษาเพ่ือชีวิต  วรรณคดีลํานํา  ป.6  ขององคการคา สกสค. ศธ. 
 3)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6  ของ  บริษัทอักษรเจริญทัศน 

4)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6  ชุดปฏิรูป : รูวิธีการเรียนรู ของ สนพ.วฒันาพานิช 
5)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6  ของบริษัทโรงพิมพไทยวฒันาพานิช 
6)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6  ของบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
7)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6  ของบริษัท สํานักพิมพแม็ค   
8)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6   เลม 1  ของบริษัท สํานักพิมพเอมพันธ  จํากัด 
9)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6   เลม 2  ของบริษัท สํานักพิมพเอมพันธ  จํากัด 
10) หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6   เลม 1  ของบริษัท สํานักพิมพประพันธสาสน 
11) หนังสือเรียนภาษาไทย  ป.6   เลม 2  ของบริษัท สํานักพิมพประพันธสาสน 
12) แบบฝกหดัภาษาไทย ป.6 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)   สํานักพิมพแม็ค  จํากดั 
13) เฉลยขอสอบ O-net   ป.6  รวม 2  พ.ศ. (2551-2552)  สํานักพิมพแม็ค  จํากัด 
14) คูมือวิชา ภาษาไทย ป.6    สํานักพิมพ  เดอะบุคส (กรุงเทพฯ-ประเทศไทย) 
15) ส่ือการเรียนรู ภาษาไทย ป.6    บริษัทอักษรเจริญทัศน 
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ผลการสํารวจคําศัพทภาษาไทย ของนักเรียนชั้น  ม.3  

จากการสํารวจพบวามีคําศัพท จํานวน  1,236   คํา   ซึ่งสามารถแยกตามหมวดหมูตามตัวอักษรได  
ดังน้ี 

 
หมวดอักษร  ก 

คําศัพท คําแปล 
กก กลุม, พวก, พรรค, เหลา, หมู  
กง สวนรอบของลอรถหรือเกวียน 
กงส ี ของกลาง, กองกลางที่ใชรวมกันสําหรับคนหมูหนึ่งๆ (จ.วาบริษัททําการคา, 

กิจการที่จัดเปนสาธารณะ) 
กงสุล ชื่อตําแหนงของบุคคลซึ่งรัฐบาลของประเทศหนึ่งแตงต้ังใหเปนผูแทนประจําอยู

ในเมืองตางๆ ของอีกประเทศหน่ึง เพื่อทําหนาที่ตางๆ แทนชาติผูแตงต้ัง  
กฎหมายระหวางประเทศ หลักกฎหมายหรือหลักปฏิบัติที่ยอมรับกัน วาดวยรัฐ และความเกีย่วพนัระหวางรัฐ 

รวมทั้งความเกี่ยวพันระหวางรัฐกับองคการระหวางประเทศ และประชาคม
ระหวางประเทศ 

กนก ทองคํา 
กบในกะลาครอบ ผูมีความรูและประสบการณนอย  แตสําคัญตนวามีความรูมาก 
กบี่ ลิง 
กรมหมื่น ยศของเชื้อพระวงศที่พระเจาแผนดินทรงแตงต้ัง 
กรรมกร ลูกจางที่ใชแรงงาน 
กระจง ชือ่สตัวชนิดหน่ึงในวงศ Tragulidae ที่เล็กที่สุด รูปรางคลายกวางแตไมมีเขา ตัวผูมี

เขี้ยวแหลมคมงอกออกมา 
กระจับป เคร่ืองดีดชนิดหน่ึงมี 4  สาย 
กระโจม สิ่งที่ตามปกติมียอดเปนลอมอยางซุม ใชเปนเคร่ืองกําบังแดดลม 
กระโจมโจน โถมและพุงเขาใสเต็มกําลัง 
กระฉอน เปนที่รูกันทั่วไป 
กระชั้น ใกล, ชิด 
กระดังงา ชื่อไมตนชนิด Cananga odorata (Lamk.) Hook. f. et Th. ในวงศ Annonaceae ดอก

หอม กลีบบาง มี 6 กลีบ ดอกใชกลัน่นํ้ามนัหอมได 
กระเด็น เคลื่อนจากที่เดิมหรือแตกแยกจากที่เดิมออกไปโดยเร็ว เพราะกระทบสิ่งใดสิ่งหน่ึง
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คําศัพท คําแปล 
โดยแรง 

กระตือรือรน รีบรอน, เรงรีบ, ขมีขมัน 
กระทงความ ตอนหนึ่งๆ ของขอความ 
กระทบกระทั่ง ไมลงรอยกัน, ไมเห็นพองกัน 
กระบวนการเรียนรู กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรืออารมณ ที่เปนผลของการฝกอบรมหรือ

ประสบการณ 
กระเปาทรง กระเปาถือ 
กระยาหาร เคร่ืองกินที่มีขาว 
กระวิน หวงที่เกี่ยวกันสําหรับโยงสัปคับชาง 
กระสาย เคร่ืองแทรกยา เชน นํ้าเหลา 
กระเหมา ละอองดําๆ ที่เกิดจากควันไฟ 
กราบกราน เคารพนบนอบ กมหัวลง 
กราบถวายบังคมลา ลา 
กราบบังคมทูล บอก 
กร่ิงใจ ระแวง, แคลงใจ 
กริยาวลี กลุมคําของคํากริยาแตยังไมเปนประโยคสมบูรณ 
กลมกลืน เขากนัไดดี, ไมขัดแยงกัน 
กลวิธี วิธีพลิกแพลง, กลเมด็, เลหเหลี่ยม, กลอุบาย 
กลอกกลับ พลิกแพลง, กลับกลอก 
กลั้น บังคับความรูสึกหรือสิ่งที่อยูภายในรางกายไมใหแสดงออกหรือหลุดออกมา 
กลั่นกรอง พิจารณาอยางถี่ถวนรอบคอบ 
กลาก ชื่อโรคผิวหนังอยางหน่ึง มีหลายชนิด เกิดจากเชื้อรา ขึ้นเปนวง มีอาการคัน 
กลีบ สวนของดอกไมที่เรียงหรือซอนกันเปนชั้นๆ รอบเกสร โดยปกติเปนแผนบางๆ 
กวี ผูรู ผูเชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธบทกลอน 
กอบโกย ขนเอาไปเปนจํานวนมาก, รวบเอาไปเปนจํานวนมาก 
กะปริบกะปรอย มอีาการออกหรือไหลออกนอย ๆ  หยุดบางออกบาง 
กะลาส ี ลูกเรือ 
กะไหล เคลือบสิ่งที่เปนโลหะดวยเงินหรือทองเปนตน โดยวิธีใชปรอททาทําความรอน

แลวจึงปดทองหรือเงิน 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 Page 3 

 

คําศัพท คําแปล 
กนัชน  เคร่ืองปองกันการกระทบกระแทกดานหนาและดานหลังรถยนต 
กนัแสง รองไห 
กมัประโด ผูทําหนาที่หาลูกคาใหบริษัทหรือธนาคาร 
กาก เศษ, ขยะ 
กาญจน ทองคํา 
กาน ตัดเพือ่ใหแตกใหม 
กานดา หญิงที่รั 
กานท บทกลอน 
กาพย คํารอยกรองจําพวกหน่ึง 
กายกรรม การแสดงความแขง็แรงและยดืหยุนของรางกายโดยการเลนหอยโหนโยนตัวเปน

ตน 
กายิน กาย 
การโนมนาว การชกัชวนใหเห็นดีเห็นงามหรือใหโอนออนตาม 
กาลเทศะ ความควรและไมควร 
กาฬ ดํา 
กํากวม มีความหมายหลายนัย 
กาํเดา เลือดที่ออกทางจมูก 
กําธร สน่ัน, หว่ันไหว, กอง 
กําปน หีบทําดวยเหล็กหนา สําหรับใสเงินและของตางๆ รูปคอนขางเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

กวางยาวสูงเทากัน ฝามีหูยาวตรงกลาง ตอนปลายทําเปนชองเล็กเพื่อปดลงมาสวม
ขอเหล็กโคงที่ตัวหีบสําหรับใสกุญแจ เดิมทําเปนหีบฝงตะปูหัวเห็ดทั่วตัว 

กําสรวล  ครํ่าครวญ, รองไห, สะอ้ืน, โหยไห, ครวญ 
กาํหนดการ  ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะตองทําตามลําดับ 
กจิกรรม สิ่งที่ปฏิบัติ, การปฏิบัติงาน 
กิจการ การงานที่ประกอบ 
กิจธุระ หนาที่การงานที่พึงกระทํา 
กิตติศัพท  ชื่อเสียง, เกียรติคุณ, เสยีงสรรเสริญ, เสียงเลาลือ, เสียงยกยอง 
กนิใจ ประทับใจ, ซาบซึ้งใจ 
กนินร อมนุษยในนิยาย มี 2 ชนิด ชนิดหน่ึงเปนคร่ึงคนคร่ึงนก ทอนบนเปนคน ทอนลาง
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คําศัพท คําแปล 
เปนนก ถาเปนหญิงเรียกวากินรี 

กเิลส เคร่ืองทําใจใหเศราหมอง ไดแก โลภ โกรธ หลง 
กึกกอง ดังสน่ัน, ดังมาก 
กญุชร ชาง 
กุมาร  เด็กชาย 
กุย คนเลว, คนโซ. 
เก ปลอมหรือเลียนแบบเพื่อใหหลงผิดวาเปนของแท, ไมใชของแท 
เกง็ คาดหมายไวอยางมั่นใจ 
เกณฑ บังคับหรือขอรองแกมบังคับ 
เกบ็หอมรอมริบ ประหยัด 
เกม การเลนเพื่อความสนุก 
เกร็ง ทํากลามเน้ือใหแข็ง 
เกร็ด ขอปลีกยอย, สวนเบด็เตลด็, สวนยอย 
เกลี้ยกลอม ชกัชวนจูงใจใหรวมพวก, พูดจูงใจใหคลอยตาม หรือปฏิบัติตาม 
เกลอืก กลิ้งหรือเสือกตัวไปมา, เอาสิ่งใดสิ่งหน่ึงทําเชนน้ันเพื่อใหสิ่งอ่ืนติด 
เกลือกกลิ้ง พยายามกระเสือกกระสนไปตามมีตามได 
เกลือจ้ิมเกลือ ไมยอมเสียเปรียบกัน  แกเผ็ดใหสาสมกัน 
เกลือ้น ชื่อโรคผิวหนังเกิดจากเชื้อรา (Malassezia furfur) ขึ้นเปนดวงขาวๆ อาจมีอาการคัน 
เกษตรกรรม การใชที่ดินเพาะปลูกพืชตางๆ รวมทั้งการเลี้ยงสัตว การประมง และการทําปาไม 
เกสร สวนในของดอกไมโดยมากเปนเสนๆ, เรณูหรือผงเหลืองที่มีอยูในดอกไม ติดอยู

กับกานเกสรก็มี ติดกับเมล็ดเกาะอยูกับดอกก็มี ใชเปนสวนสืบพันธุของดอกไม 
เกาแกว แกว  9  ประการ 
เกาต ชื่อโรคอยางหน่ึง เกิดขึ้นเพราะมีกรดยูริกในเลือดมากเกินไป เปนผลใหเกิดการ

ตกตะกอนเปนเกลอืยเูรตในเน้ือเยือ่บริเวณขอ  ทําใหมีอาการบวมและปวด 
เกาะเกียน เกาะที่อยูใกล ๆ กัน 
เกี้ยมไฉ ผักดองเค็ม 
เกียรติยศ เกียรติโดยฐานะตําแหนงหนาที่หรือชาติชั้นวรรณะ 
แกกลา เกง, เขมแข็ง 
โกมนิ โกเมน  พลอยสแีดงเขม 
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คําศัพท คําแปล 
โกลาหล ความวุนวาย  ความอลหมาน, ความไมเปนระเบียบ 
ใกลเกลือกินดาง มองขามหรือไมรูคาของดีที่อยูใกลตัว 
 

 
หมวดอักษร  ข 

คําศัพท คําแปล 
ขนบ แบบอยาง, แผน, ระเบียบ 
ขนัด แถว, แนว 
ขมเหง ใชกําลังรังแกแกลงทําความเดือดรอนใหผูอ่ืน 
ขมิ้นกับปูน ชอบวิวาทกันอยูเสมอเมื่ออยูใกลกัน 
ขยาย เปดเผย 
ขอคิดเห็น ความคิดวาสิ่งตางๆ เปนอยางไรบาง 
ขอเท็จจริง ขอความหรือเหตุการณที่เปนมาหรือที่เปนอยูตามจริง  
ขอพระกร ขอมือ 
ขอพระบาท ขอเทา 
ขะมักเขมน  ต้ังใจทําหรือกมหนากมตาทําอยางรีบเรงเพื่อใหแลวเสร็จ 
ขะมุกขะมอม  เปรอะเปอนมอซอไปดวยสิง่สกปรก 
ขดัเกลา แนะนําพรํ่าสอนใหซึมซาบเขาไปจนติดเปนนิสัย 
ขัดขืน ไมประพฤติตาม, ไมทําตาม 
ขาดสติ ไมรูสึกผิดชอบหรือไมรูสึกตัววากําลังทําอะไร 
ขามหนาขามตา ทําโดยไมไวหนาใคร 
ขาราชบริพาร คนที่ถวายตัวเปนขาของกษัตริยหรือเจานายอยางจงรักภักดี 
ขาวแช ชื่ออาหารชนิดหน่ึง มีขาวสุกแชนํ้าเย็น กินกับเคร่ืองกับขาวตางๆ มักทํากินในหนา

รอน 
ขาวแดงแกงรอน บุญคุณ 
ขาวยากหมากแพง ภาวะขาดแคลนอาหาร 
ขาวเหลอืเกลอือ่ิม บานเมืองที่บริบูรณดวยขาวปลาอาหาร 
ขาวใหมปลามัน อะไรที่เปนของใหมก็ถือวาดี 
ขี้ไคล เหงื่อที่ปนกับฝุนละอองติดกรังอยูกับหนังกําพรา 
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คําศัพท คําแปล 
ขี้ร้ิว ไมสวยไมงาม, ไมชวนใหมอง 
ขนืใจ ไมยอมทําตามที่ใจตองการ 
ขื่อ ชื่อไมเคร่ืองบนสําหรับยึดหัวเสาดานขวาง 
ขุนของหมองใจ โกรธเคืองหรือผิดใจกัน 
ขนุนาง ขาราชการบรรดาศักด์ิ 
ขุนมัว  ไมแจมใสหรือไมเบิกบานตอสิ่งรอบขาง 
ขุนไศล ภูเขาใหญ 
ขูเข็ญ ทําใหกลัวโดยบังคับกดขี่ 
เข็ดขยาด กลัวเพราะเคยรูฤทธิ์มาแลว, เข็ดเพราะเคยไดรับผลรายมาแลว 
เขด็หลาบ กลัวจนไมกลาทําอีก เพราะเคยไดผลรายมาแลว 
เขน็ ดันสิ่งที่ติดขัดไมอาจเคลื่อนไปไดโดยปกติใหเคลื่อนไปขางหนา 
เขนฆา ทํารายโดยใชกําลังใหถึงแกชีวิตเพราะความโกรธแคน 
เขมงวด กวดขันหรือสั่งใหทําอยางเครงครัดเปนระเบียบ 
เขม็ดแขม ใชจายอยางระมัดระวังเพราะเกรงวาจะไมพอใช 
เขมน จองมองดูโดยมุงเฉพาะ 
เขี้ยว ฟนแหลมคมสําหรับฉีกเนื้อและอาหาร อยูระหวางฟนหนากับกราม 
แข็งขัน ที่มีความกระตือรือรนหรือทะมัดทะแมงมาก 
แขวะ เอาสิ่งมคีมแหวะควานใหกวาง 
 

 
หมวดอักษร  ค 

คําศัพท คําแปล 
คชสาร ชาง 
คณนา นับ, คณานับ 
คณบดี หัวหนาคณะในมหาวิทยาลยั 
คดเคี้ยว คดไปคดมา, วกไปวกมา 
คดีดํา คดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาล 
คตินิยม แบบอยางความคิดเห็น ความเชื่อ หรือวิธีการคิดรวมกันที่เปนลักษณะของกลุมชน 
คนจรจัด ผูที่ไมมีอาชีพและไมมีที่อยูเปนหลักแหลง 
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คําศัพท คําแปล 
คนทีจ่นเอง คนที่ทําตนเองใหจน 
คนธรรพ ชาวสวรรคพวกหนึ่ง เปนบริวารทาวธตรฐ มีความชํานาญในวิชาดนตรีและขับรอง 
คนนอก ผูไมเกี่ยวของ 
คนสามขา ผูเฒาผูแกที่ถือไมเทา 
คนโหยกเหยก คนไมไดเร่ือง  แกไขยาก 
ครหา ติเตียน, ตําหนิ, ติโทษ 
ครอก ฝูงลูกสัตวที่เกิดรวมกันคราวเดียว 
ครอบครอง เปนเจาของ 
คราง รองเบาๆ เร่ือยๆ ดวยความเจ็บปวด หรือรองลากยาวๆ 
ครํ่าครวญ รองรํ่ารําพัน 
ครีมโซดา นํ้าหวานสเีขยีวผสมโซดา 
ครุฑ พญานกที่เปนพาหนะของพระนารายณ 
คฤหัสถ ผูครองเรือน, ผูไมใชนักบวช 
คฤหาสน ที่อยู, โดยมากหมายถึงเรือนอันสงาผาเผย 
คลอนแคลน ไมมั่นคง 
คลอโรฟลล สารสีเขียว มีปรากฏในพืชซึ่งสามารถดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยมาใชใน

กระบวนการสงัเคราะหดวยแสง โดยใชน้าํและแกสคารบอนไดออกไซดในอากาศ
มาผลิตคารโบไฮเดรตได 

คลัตช อุปกรณที่ทําหนาที่สงพลังงานซึ่งถายทอดมาจากเคร่ืองยนตไปยังเกีย หรือตัด
พลังงานนั้นตามตองการ 

คลับคลายคลับคลา จําไดบางไมไดบาง, เห็นไมถนัด 
คลาไคล เดินไป, เคลือ่นไป 
คลางแคลง ไมวางใจเพราะสงสัยในพฤติกรรม 
คลาดแคลว รอดไป, พนไป, รอด 
คลายคลาย เคลื่อนไหวไปเร่ือย ๆ 
คลุกคล ี เขาคบหาอยางใกลชิด 
คลุกเคลา เคลาใหเขากัน, ขยําใหระคนเขากัน 
ควาญชาง ผูเลี้ยงและขี่ขับชาง, คนบังคับชาง 
ความจํานง ความจํานง 
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คําศัพท คําแปล 
ความมั่งคั่ง ความรํ่ารวย, ความมั่งมี 
ความเรียง การเรียบเรียงถอยคําใหเปนเน้ือเร่ือง 
ความสัมพันธ ความเกี่ยวของ, ความเกี่ยวพัน, ความของเกี่ยว 
ความอนุเคราะห ความชวยเหลือ, ความเอ้ือเฟอ, ความเกือ้หนุน, ความเจือจุน 
คหบดี ผูมีฐานะทางเศรษฐกิจดี, ผูมีอันจะกิน 
คอ็กเทล ชื่อเคร่ืองด่ืม, ใชเหลาตางๆ มีหลายตํารับ สวนมากมักผสมดวยยินผสมกับนํ้าแข็ง

แลวเขยา นิยมด่ืมกอนอาหาร 
คอนเสริต การแสดงดนตรีสากลแบบหน่ึง ใชเคร่ืองดนตรีวงใหญ อาจมีนักรองประสานเสียง

ดวย 
คอลัมน แถวหรือรายการทีเ่ปนแนวตรงหรือแนวด่ิง 
คะเน คํานวณเอาอยางหยาบๆ 
คัดคาน ไมเห็นดวย 
คันปาก อาการที่อยากจะพูด 
คาง ชื่อลิงในวงศ  Cercopithecidae ตัวสีเทาหรือดํา ลําตัว แขน ขา และหางยาวกวาลิง

ทั่วๆ ไป กินใบไมและผลไม 
คาดคั้น แสดงกริยาวาจาเชิงเปนการบังคับใหเปนไปตามความประสงค 
คานิยม ความรูสึก  ความคิด หรือความเชื่อของมนุษยวาสิ่งใดมีความหมายหรือมี

ความสําคัญตอตนหรือกลุมของตน 
คํากริยา หมวดคําประเภทหนึ่ง ที่แสดงอาการกริยาตางๆ 
คํากริยาวิเศษณ หมวดคําประเภทหนึ่ง ทําหนาที่ขยายคํากริยา 
คําตาย คําสระสั้นที่ไมมีตัวสะกดพวกหน่ึง และคําในมาตรา กก กด กบ 
คําบุพบท คําซึ่งมีหนาที่เชื่อมระหวางคํานามกับคํานาม 
คําประสม คําที่เกิดจากการนําคํามูลต้ังแต 2 คําขึ้นไปมาประสมกันแลวกลายเปนคําใหม

ขึ้นมาอีกคําหน่ึง 
คําพองรูป คําที่เขียนเหมือนกันแตมีความหมายตางกัน 
คําพองเสียง คําที่ออกเสียงเหมือนกันแตเขียนตางกันและมีความหมายตางกัน 
คําวิเศษณ คาํในภาษาหมวดหน่ึง เกิดรวมกับคํากริยาหรือคําวิเศษณเพื่อบอกลักษณะของคํา

วิเศษณ 
คําสมาส คําที่ประกอบขึ้นดวยคําต้ังแตสองคําขึ้นไปมารวมกัน 
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คําศัพท คําแปล 
คําสรรพนาม คําที่ใชแทนคํานาม 
คําสันธาน คําที่มีหนาที่เชื่อมคํากับประโยคเขาดวยกัน 
คําอุทาน เสียงที่เปลงออกมาในขณะที่มีความรูสึกสะเทือนใจ 
คดิคาํนวณ คิดใครครวญ 
คึกคัก ลักษณะที่มีผูคนพลุกพลานเขาๆ ออกๆ มากกวาปกติ 
คุณวุฒิ ความรูความสามารถที่เหมาะแกตําแหนงหนาที่ 
คหูา ถ้ํา 
เคร่ืองพระสุคนธ เคร่ืองหอม 
เคร่ืองวาง ของวาง 
เคร่ืองสงัเวย เคร่ืองเซน, เคร่ืองบูชา, ของเซน, ของไหว 
เคร่ืองหวาน ของหวาน 
เคล็ดลับ วิธีการโดยเฉพาะ 
เคลิบเคลิ้ม ลืมตัวไปชั่วขณะหน่ึง เผลอสติไปชั่วขณะหน่ึง 
เคลิ้ม หลับยังไมสนิท 
เคอย ชื่อของสัตวคลายกุง  ตัวเล็กมาก ใชหมักเกลือทํากะปและนํ้าปลา 
เคาโครง โครงเร่ืองยอๆ 
เคี้ยว บดใหแหลกดวยฟน 
แคชเชียร พนักงานรับ-จายเงินในธนาคาร สํานักงานรานคา 
แคร สนใจ, เอาใจใส, หวงใย, ใสใจ 
แคลอรี ชื่อหนวยวัดปริมาณความรอน 
โครมคราม เสียงดังเชนน้ัน 
โคลง คําประพันธประเภทหน่ึง มีสัมผัสและบังคับเอกโทตามตําราฉันทลักษณ 
 

 
หมวดอักษร  ง 

คําศัพท คําแปล 
งบประมาณ ประมาณการรายรับและรายจาย 
งอนงอ ขอคืนดีดวยโดยไมมีทิฐิมานะถือโกรธ, ออนเขาเพือ่ใหยอมหรือชวยเหลอื 
เงินกลางป เบี้ยหวัดที่จายกลางป 
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คําศัพท คําแปล 
เงนิแผนดิน  เงนิหลวง 
เงินพระคลังขางที่ เงินแผนดินสวนที่ถวายพระมหากษัตริยเพื่อทรงใชในพระราชกิจตาง ๆ 
เงนิเฟอ ภาวะทางเศรษฐกิจที่ปริมาณเงินหมุนเวียนในประเทศมากเกินไป ทําใหราคาสินคา

แพงและเงินเสื่อมคา 
เงียบสงบ สาํรวม, สงบเงียบ, อดกลั้น 
เงอืก สัตวนํ้าในนิยาย เลากันวาทอนบนเปนคน ทอนลางเปนปลา 
เงื้อมมือ อํานาจที่ครอบงําจะไมใหหลุดพนไปได 
 

 
หมวดอักษร  จ 

คําศัพท คําแปล 
จดจํา กาํหนดไวในใจ, จําไวในใจ 
จตุรพธิพร พร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ, ใชในการใหพร ขอใหมีอายุยืน มี

ผิวพรรณผองใส มีความสุขกายสุขใจ และมีกําลังแข็งแรง 
จรรยา กิริยาที่ควรประพฤติในหมูในคณะ 
จรรโลง ชวยใหดียิ่งขึ้น 
จราจร การใชทางของผูขับขี่ คนเดินทาง หรือคนที่จูง ขี่  หรือไลตอนสัตว 
จริต ความประพฤติ, กิริยามารยาท 
จวงจาบ ลวงเกินผูอ่ืนดวยวาจา 
จองจํา ใสตรวนหรือเคร่ืองพันธนาการขังไวในคุกในตาราง 
จะงอย ปลายหรือที่สุดที่มีลักษณะโคงหรืองุมลง 
จักรวรรดิ รัฐหรือสหภาพของรัฐตางๆ ที่มีจักรพรรดิเปนประมุข, อาณาเขตหรืออาณาจักรที่

อยูภายใตอํานาจอธิปไตยการปกครองอันเดียวกัน 
จักษุ ดวงตา, ตา 
จัญไร เปนเสนียด, ไมเปนมงคล 
จัตุรงค องค 4, 4 เหลา 
จันทรี พระจันทร 
จาบจวง ลวงเกินผูอ่ืนดวยวาจา 
จาม ชื่อชนชาติหน่ึง ปจจุบนัสวนใหญมถีิน่ฐานอยูในเขตประเทศเวียดนามตอนใต  
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คําศัพท คําแปล 
จําลอง ลอก, เลยีนแบบ, ถายแบบ 
จินตนาการ การสรางภาพขึ้นในจิตใจ 
จีบพลู มวนใบพลแูลวพนัดวยสาํลี 
จุบจิบ อาการที่กินพรํ่าเพร่ือที่ละเล็กทีละนอย 
จุลศักราช เปนศักราชที่เราใชกันกอนใชศักราชรัตนโกสินทร เร่ิมภายหลังพุทธศักราช 1181 ป 
จูงใจ ชักนําหรือเกลี้ยกลอมเพื่อใหคลอยตาม 
จูโจม เขากระทําการโดยไมใหรูตัว 
เจตจํานง ความต้ังใจ, ความมุงหมาย, ความจงใจ 
เจตนา ต้ังใจ, มุงหมาย, จงใจ 
เจาจอม ตําแหนงพระสนมวังหลวง 
เจาสัว คนที่มั่งมี (มักหมายถึงเศรษฐีจีน) 
เจียระไน ทําเพชรพลอยหรือแกวใหเปนเหลี่ยมหรือรูปตามตองการแลวขัดเงา  
เจียระบาด ผาคาดเอวชนิดหน่ึง มีชายหอยลงที่หนาขา 
เจือจาง ทําใหเขมขนนอยลงเพราะเติมตัวทําละลายเชนน้ําเพิ่มลงไป 
เจ้ือยแจว ซึ่งมีเสียงไพเราะทอดยาวติดตอเร่ือยไปไมขาดระยะ 
โจมตี ใชกําลังบุกเขาโจมตี 
ใจความ สวนสําคัญของเร่ือง 
 

 
หมวดอักษร  ฉ 

คําศัพท คําแปล 
ฉลองพระกรนอย เสื้อชั้นใน 
ฉลองพระบาท รองเทา 
ฉลองพระองค เสื้อ 
ฉวัดเฉวียน อาการที่บินวนเวียนไปมาอยางผาดโผน, แลนเร็วอยางผาดโผน 
ฉิมพล ี ตนงิ้ว  ตามเร่ืองเลาจากไตรภูมิพระรวง ที่เชิงเขาพระสุเมรุ  เปนที่อาศัยของฝูงครุฑ 
ฉิวเฉียด เกอืบ, หวุดหวิด 
ฉุกคิด คิดขึ้นมาทันที, คิดไดในขณะน้ัน, บงัเอิญคดิได 
เฉกเชน เหมอืนกบั, ราวกบั 
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คําศัพท คําแปล 
เฉโก ฉลาดแกมโกง ไมตรงไปตรงมา 
เฉลียวฉลาด มไีหวพริบ, ฉลาด 
เฉากวย ขนมชนิดหน่ึง มีลักษณะคลายวุน มีสีดํา กินกับน้ําตาลทราย 
เฉยีบแหลม ปราดเปร่ือง, เฉลียวฉลาด, หัวไว, หลกัแหลม 
เฉือ่ยชา ชักชา, อืดอาด 
โฉมเฉลา หญิงรูปงาม 
 

 
หมวดอักษร  ช 

คําศัพท คําแปล 
ชนก พอ, บดิา 
ชนนี แม,มารดา 
ชนัก เคร่ืองแทงสัตวชนิดหน่ึง ทําดวยเหล็กปลายเปนรูปลูกศร มีดามยาว มีเชือกชักเมื่อ

เวลาพุงไป 
ชมรม กลุมบุคคลที่มีจุดประสงคเพื่อประโยชนบางประการรวมกัน 
ชมอย ขี้อาย 
ชมาย ชายตามอง, แวบมอง, เหลอืบดู 
ชลนา นํ้าตา 
ชะงุม เปนเพิงงุมลงมา 
ชะเงือ้ม ยื่นออกจากที่สูง 
ชั่งใจ ไตรตรองใหรอบคอบกอนตัดสินใจ 
ชั้นตน ขัน้แรก, ขั้นตน 
ชนัหู อาการแสดงการเตรียมพรอมของสัตว เชนมา  โดยยกหูต้ังขึ้น 
ชั่วนาตาป ตลอดป, ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดไป 
ชางพูด มีวาจาคมคาย 
ชาดก เร่ืองพระพุทธเจาที่มีมาในชาติกอนๆ ตามที่กลาวไวในคัมภีรชื่อน้ี 
ชาติวฒุิ ชาติกําเนิด 
ชํานาญ  เชี่ยวชาญ, คลองแคลว, จัดเจน 
ชําระพระบาท ลางเทา 
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คําศัพท คําแปล 
ชาํระพระหัตถ ลางมือ 
ชาํเลอืง  ชายตา, ดูทางหางตา, เมียงมอง, มองเผนิๆ, เหลอืบตาดู 
ชฟีอง ชื่อผาชนิดหน่ึง เน้ือน่ิม บาง และเบา ใชตัดเสื้อผาสตรี. 
ชวีประวัติ ประวัติชีวิตบุคคล 
ชีวัง ชีวิต 
ชุมสาย เคร่ืงสูงเปนรูปฉัตรสามชั้น  มีสายไหมหอย 
เชดิ ชื่อเพลงหนาพาทยที่เกี่ยวกับอาการเยื้องกรายและการเดินของตัวละครใน

นาฏกรรมไทย ใชในการเดินทางไกล 
เชิ้ต เสื้อคอปกชนิดหน่ึง 

 

 

หมวดอักษร  ซ 

คําศัพท คําแปล 
ซองสุม เกลี้ยกลอมผูคนใหมารวมกันเพื่อกระทําการอยางใดอยางหน่ึง 
ซองหาง เคร่ืองคลองโคนหางชางอ(หรือมา) 
ซอนเรน แอบแฝง, แฝง, ซอน, แอบ, ซุกซอน, ปกปด, ปดบัง 
ซาว เอาขาวสารลางนํ้าดวยวิธีใชมือคนใหทั่วเพื่อใหสะอาดกอนหุงตม เรียกวา ซาวขาว

, โดยปริยายหมายถึง ลางสิ่งอ่ืนดวยวิธีเชนน้ัน 
ซาหร่ิม ชื่อขนมอยางหน่ึงทําดวยแปงถั่วเขียว ลักษณะคลายลอดชอง แตตัวเล็กกวา กินกับ

นํ้ากะทิผสมนํ้าเชื่อม 
ซึก แทรกอยู  ลึกเขาไป 
เซซัง เดินไมตรงทาง 
เซ็นชื่อ ลงนาม, ลงชื่อ 
เซลล หนวยชีวิตที่เล็กที่สุด 
แซบ อรอย 
โซเซา อดอยากจนไมมเีร่ียวแรง 
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หมวดอักษร  ฌ 

คําศัพท คําแปล 
ฌาปนกิจ การเผาศพ, การปลงศพ 

 

 

หมวดอักษร  ด 

คําศัพท คําแปล 
ดงดาน ปาทีม่ไีมแนนหนาจนเกอืบไมเห็นแสงแดด 
ดลบนัดาล ใหเปนไป 
ดวงมาลย ดอกไม  
ดัดแปลง เปลี่ยนแปลงใหตางไปจากสภาพเดิม 
ด้ันดน ตะเวน, สญัจร, เดินทาง 
ดาวดึงส ชื่อสวรรคชั้นที่ 2 แหงสวรรค 6 ชั้น มีพระอินทรเปนผูครอง 
ดาวเทยีม วัตถุที่มนุษยสรางขึ้นเลียนแบบดาวบริวารของดาวเคราะห เพือ่ใหโคจรรอบโลก

หรือรอบเทหฟากฟาอ่ืน มีอุปกรณสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอวกาศและ
ถายทอดขอมูลนั้นมายังโลก 

ดาษเดียร ทําใหกระจาย 
ดิรัจฉาน สัตวเวนจากมนุษย เชนหมู หมา วัว ควาย (มักใชเปนคําดา) 
ดีกรี ขั้น, ชั้น, ระดับ 
ดีซาน ชื่อโรคซึ่งเกิดกับผูปวยที่มีสารสีชนิดหน่ึงในนํ้าดี ซึ่งเรียกวา บิลิรูบิน ไปปรากฏใน

เลอืดสงูกวาระดับปกติในคนธรรมดา ทําใหผูปวยมีอาการตัวเหลือง 
ดุสิต ชื่อสวรรคชั้นที่ 4 แหงสวรรค 6 ชั้น  
เดินสะพดั หมนุเวียน 
เดือดดาล โกรธมาก, พลุงพลาน, ดาลเดือด, เดือดแคน 
โดนใจ ถูกใจ, ตองใจ, ถูกอกถูกใจ 
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หมวดอักษร  ต 

คําศัพท คําแปล 
ตนทาง ปากทางเขาออกอยางทางเขาบอนการพนันเปนตน เชน ดูตนทาง 
ตนสังกัด หนวยงานที่สังกัดอยู 
ตบะ ความเพียร, เคร่ืองเผาผลาญกเิลส, การขมกิเลส 
ตรอมตรม ทําใหโศกเศราเสียใจเปนอยางมาก 
ตระกอง กริิยาโอบกอดไวในวงแขน 
ตระการ อยางงดงาม, อยางชวนใหยนิดีหรือพอใจ 
ตระเตรียม จัดเตรียมใหเรียบรอยไวกอนลวงหนา 
ตระพอง สวนที่นูนเปนปุม 2 ขางที่ศีรษะชาง 
ตระพงั ที่ซึ่งลาดลึกลงไปในดินแตนอยพอนํ้าขังได 
ตระเวน เที่ยวตรวจตราสถานการณทั่วบริเวณ 
ตระหนัก เกิดความรูความเขาใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอยาง ชดัเจน 
ตรีชา ตําหนิ  กลาวโทษ 
ตลกขบขัน ที่นาขําขัน, ที่นาหัวเราะ 
ตลอดกาล ตลอดไปไมเวนวาง, ติดตอกนัตลอดไป 
ตลบั ภาชนะอยางหนึ่ง สําหรับใสสิ่งของ โดยมากมีรูปกลมๆ ขนาดไมใหญนัก มีฝาปด 
ตวาด ขูเต็มเสียง, คกุคามดวยแผดเสยีง, พดูเสยีงดังดวยความโกรธ 
ตอแหล โกหก, พดูปด, พูดเท็จ 
ตะกละตะกลาม กินไมเลือก, เห็นแกกนิ 
ตะโกรง ทะเยอทะยาน  อยากได  เต็มไปดวยความอยาก  ตะกลาม 
ตะคอก ตวาด, ขู 
ตะแคง เอาขางลง เชน นอนตะแคง, หันขางเขา เชน ตะแคงตัวเขาไป 
ตะบนั คําประกอบกริยาหมายความวา ไมมียับยั้ง, เร่ือยไป 
ตะราง ที่คุมขังนักโทษ 
ตะลุมบอน ตอสูกันดวยอาวุธอยางชุลมุน, ตอสูกันอยางชุลมุน 
ตะหลวิ เคร่ืองมือทําดวยเหล็ก ใชแซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ 
ตักบาตร เอาของใสบาตรพระ 
ตังเก ชื่อเรือตอชนิดหนึ่งใชจับปลาตามชายฝงทะเล ทางดานคอนมาทางหัวเรือมีเกง 2 ชั้น 
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คําศัพท คําแปล 
ตังฉาย ผักดองแหงแบบจีนชนิดหนึ่งใชปรุงอาหาร 
ต้ังลงไว กาํหนดไว 
ตัดพอ ตอวาดวยความนอยใจ 
ตาบอดไดแวน ผูที่ไดสิ่งที่ไมเปนประโยชนแกตน 
ตามประสา วิสัยที่เปนไป 
ตามรอย ตามไปติดๆ ไมใหรูตัว โดยสังเกตจากรองรอยของสิ่งที่ตาม 
ตาลปตร พัดใบตาล มีดามยาว สําหรับพระใชในพิธีกรรม เชน ในเวลาใหศลี ตอมาอนุโลม

เรียกพัดที่ทําดวยผาหรือไหมซึ่งมีลักษณะคลายคลึงเชนน้ันวา ตาลปตรดวย 
ตํานาน เร่ืองแสดงกิจการอันมีมาแลวแตปางหลัง, เร่ืองราวนมนานที่เลากันสืบๆ มา 
ตํารวจจราจร ผูมีหนาที่เกี่ยวของกํากับดูแลหรือควบคุมการใชทางของผูขับขี่ คนเดินทาง หรือ

คนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว 
ติเตียน ยกสิ่งไมดีขึ้นพูดเพื่อตําหนิ 
ตีความ วิเคราะหถอยคําหรือขอความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอ่ืนๆ ที่

มีปญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไมชัดเจน เพื่อกําหนดความหมายอันแทจริงของ
ถอยคําหรือขอความน้ันๆ 

ตึงเครียด ใกลจะถึงขั้นแตกหัก 
เต็นท ที่พักหรือที่อาศัย ยายไปได โดยมากทําดวยผาใบ ขึงกับเสาหรือหลัก 
เตาหู ถั่วเหลืองที่โมเปนแปงแลวทําเปนแผนๆ ใชเปนอาหาร มี 2 ชนิด คือ เตาหูขาว 

และเตาหูเหลือง 
แตกหัก เด็ดขาดถึงที่สุด ไมขางใดก็ขางหน่ึงเปนไดรูดีกัน 
โตมร อาวุธสําหรับซัด, สามงามที่มีปลอกเปนใบโพสวมอยู 
ไตฝุน ชื่อพายุหมุนที่มีกําลังแรงจัด ทําใหมีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาค

ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟกและในทะเลจีน 
ไตรจักร ภพทั้งสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตรวา สวรรค มนุษยโลก 

บาดาล 
ไตรเพท ชื่อคัมภีรศาสนาพราหมณในสมัยพระเวท มี 3 คัมภีร คือ ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท 
ไตรภูมิ สามโลก ไดแก กามภูมิ รูปภูมิ และ อรูปภูมิ 
ไตรมาส ชวงระยะเวลา 3 เดือน 
ไตสวน ถามไปทีละขั้นเพื่อใหไดขอเท็จจริง 
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หมวดอักษร  ถ 

คําศัพท คําแปล 
ถลก ดึงร้ังใหสูงขึ้นอยางถกผานุง ถกแขนเสือ้, ดึงใหหลดุออกมา 
ถลมทลาย  พังทลายลง 
ถลอก ผิวหลุดออกเพราะถูกกระทบ 
ถวงความเจริญ กระทําการเพื่อไมใหมีความกาวหนา 
ถวัลย ครอง (ราชสมบัติ) 
ถวายบังคม ไหว 
ถอยคํา คําที่กลาว 
ถัก เอาเสนเชอืกหรือหวาย เปนตน ไขวสอดประสานกันใหเปนลวดลายตางๆ บาง ให

เปนเสนและเปนผืนบาง ใหติดตอกันบาง 
ถายทอด บอกความรูที่ตนมีแกผูอ่ืน 
ถายสําเนา นําตนฉบับเดิมไปจําลองแบบขึ้น 
ถึงพริกถึงขิง เผด็รอนรุนแรง 
ถอืเพทไสย เชี่ยวชาญเร่ืองเวทยมนตคาถา 
โถม โผเขาไปอยางรวดเร็ว, รวมกําลังพุงเขาใส 
ไถง พระอาทิตย 

 

 

หมวดอักษร  ท 

คําศัพท คําแปล 
ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ทําบุญ 
ทรงปรารถนา ตองการ,ปรารถนา 
ทรงผนวช บวช (ชาย) 
ทรงพระกนัแสง รองไห 
ทรงพระเคร่ืองใหญ ตัดผม 
ทรงพระดําเนิน เดิน 
ทรงพระบรรทม เขานอน 
ทรงพระปนาสะ จาม 
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คําศัพท คําแปล 
ทรงพระราชปรารถนา อยากได 
ทรงพระราชวินิจฉัย ตัดสิน 
ทรงพระสรวล หัวเราะ 
ทรงพระอักษร อานหนังสอื 
ทรชน คนชั่ว, คนเลว, คนพาล 
ทรัพยากร สิ่งทั้งปวงอันเปนทรัพย 
ทรานซสิเตอร อุปกรณขนาดเล็กมาก ประกอบดวยผลึกของสารกึ่งตัวนํา มีขั้วไฟฟา 3 ขั้วสําหรับ

ตอเขากับวงจรไฟฟาภายนอก ใชสําหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟา 
ทราบฝาละอองธุลีพระ
บาท 

รู 

ทรามเชย หญิงงามนารัก, นางงามผูเปนที่รัก 
ทฤษฎีบท ขอความที่พิสูจนแลววาเปนจริง และใชในการอางอิงเพื่อพิสูจนขอความอ่ืนได 
ทศนิยม จํานวนจริงในรูปเลขฐานสิบ โดยกาํหนดจุดจุดหน่ึงใหอยูขางหนาหรืออยูระหวาง

ตัวเลขตางๆ 
ทองผูก อาการที่อุจจาระแข็งถายออกลําบาก 
ทอดพระเนตร ดู 
ทะมื่น สูงตระหงาน, สงูเสยีดเมฆ 
ทะเลสาบ หวงนํ้าใหญที่มีแผนดินลอมรอบ มี 2 ชนิด คือ ทะเลสาบน้ําเค็ม และ ทะเลสาบนํ้า

จืด 
ทักษะ ความสามารถ, ความถนัด, ความชํานาญ, ฝไมลายมือ, ความสามารถเฉพาะ 
ทักษิณ ทิศใต, ทางใต 
ทัดทาน กลาวหรือแสดงออกเปนทาํนองหามหรือทวงเพือ่ใหงดไว  
ทับศัพท รับเอาคําของภาษาหนึ่งมาใชในอีกภาษาหนึ่งโดยวิธีถายเสียงและถอดอักษร 
ทัศนา ดู, เห็น, สงัเกต 
ทัศนูปกรณ อุปกรณชวยการเห็น 
ทางมาลาย พื้นที่ที่ทําไวสําหรับใหคนเดินเทาขาม โดยทาํเคร่ืองหมายเปนเสนหรือแนวหรือ

ตอกหมดุไวบนทาง 
ทารก เด็กที่ยังไมเดียงสา 
ทําไขหู ทําเปนวาไมไดยิน 
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คําศัพท คําแปล 
ทํานองเสนาะ วิธิการอานออกเสียงอยางไพเราะตามลีลาของบทรอยกรองประเภทโคลงฉันทน  

กาพย กลอน 
ทํานุบํารุง เอาใจใสดูแลเลี้ยงดู 
ทําบุญทําทาน ประกอบกรรมดี, ทําดี, ทําบุญ 
ทําเปนเจา ทําทีวาถูกเจาเขาสิง 
ทํารัก ทําเปนรักใคร 
ทําเลียบ พดูจาแทะโลม 
ทิฆัมพร ทองฟา 
ทิชาชาติ นก 
ทฐิิ ความถือดี, ความเยอหยิ่ง, ความทระนง, ความอวดด้ือถอืดี 
เทพธดิา เทวดาผูหญิง 
เทพอัปสร นางฟา 
เทพารักษ เทวดาผูดแูลรักษาทีแ่หงใดแหงหน่ึง 
เทวรูป รูปเทพเจาหรือเทวดาที่เคารพนับถือ 
เทวสถาน สถานที่ซึ่งถือวาเปนที่ประทับหรือสิงสถิตของเทพเจาหรือเทวดา, ที่ประดิษฐาน

เทวรูป 
เทวัญ พวกชาวสวรรคที่มีตาทิพย หูทิพย และกินอาหารทิพย 
เทศกาล คราวสมัยที่กําหนดไวเปนประเพณีเพื่อทําบุญและการร่ืนเริงในทองถิ่น 
เทอญ เถดิ 
เทอม ระยะเวลาทีก่าํหนดไวเปนตอนๆ 
เทีย่งธรรม ยตุธิรรม, เที่ยงตรง 
แท็กซี่ รถยนตรับจางสาธารณะ โดยสารไดไมเกิน 7 คน 
แทรกแซง แทรกเขาไปเกี่ยวของในกิจการของผูอ่ืน 
โทมนัส ความเสียใจ, ความโศกเศรา, ความเศรา 
โทสะ ความโกรธ, ความฉุนเฉียว, ความโมโห 
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หมวดอักษร  ธ 

คําศัพท คําแปล 
ธนาณัติ ตราสารซึ่งที่ทําการไปรษณียแหงหน่ึงสั่งใหที่ทําการไปรษณียอีกแหงหน่ึงจายเงิน 
ธรณนิทร ผูเปนใหญในแผนดิน 
ธญัญาหาร อาหารคือ ขาวเปลือก 
ธารพระกร ไมเทา 
ธํามรงค แหวน, วงแหวน 
ธบิดินทร พระราชาผูเปนใหญ 
ธรุกรรม กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 

 

 

หมวดอักษร  น 

คําศัพท คําแปล 
นที แมนํ้า 
นพรัตน แกว 9 อยาง คือ เพชร ทับทิม มรกต บุษราคัม โกเมน นิล มุกดา เพทาย ไพฑูรย 
นมัสการ การแสดงความออนนอมดวยการกราบไหว 
นรชน คน 
นรสหี คนปานสิงหหรือนักรบผูมหาโยธิน 
นักหนา มาก, หนักหนา, อยางยิ่ง 
นัดดา  หลาน 
นัยนา ดวงตา 
นาค สตัวในเทพนิยาย  เปนงูใหญมีหงอน 
นามธรรม สิ่งที่ไมสามารถรับรูไดดวยตา หู จมูก ลิ้น และสัมผัส, ความไมมีรูป, ความไมมี

ตัวตน, การจับตองไมได 
นํ้าจัณฑ เหลา 
นํ้าใสใจจริง จิตใจที่แทจริง 
นิตยสาร หนังสือพิมพที่ออกเปนรายคาบ เชน นิตยสารรายสัปดาห นิตยสารรายเดือน 
นิมมานรดี สวรรคชั้นที่ 5 
เนรเทศ บังคับใหออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยูของตน 
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คําศัพท คําแปล 
เนิบนาบ มจัีงหวะยดืยาด, คอนขางชา 
แนวทาง หนทาง, วิถีทาง 
โนต เคร่ืองหมายดนตรี 
โนมนาวใจ ชกัชวนใหเห็นดีเห็นงามหรือใหโอนออนตาม 
นที แมนํ้า 

 

 

หมวดอักษร  บ 

คําศัพท คําแปล 
บงกช อุบล, ปทุม, บัว, ดอกบวั 
บงการ ระบุชี้ใหดําเนินการตาม, ควบคุมดูแลสั่งการเฉียบขาด 
บทพากษ ใหเสียงตางๆ ตามบทของตัวละครแตละตัวที่แสดงในภาพยนตร เปนตน 
บรรดา  ทั้งหลาย, ทั้งปวง, ทั้งสิ้น, ทั้งหมด 
บรรดาศักด์ิ ยศ 
บรรทม เขานอน 
บรรเทอืง ทําใหดีขึ้น 
บริภาษ ดูถูก, ครหา, กลาวราย, ประจาน, ผรุสวาท 
บะหมี ่ อาหารของจีนชนิดหน่ึง ทําดวยแปงสาลี มีสีเหลือง เปนเสนแบนเล็ก ตมสุกแลว

ปรุงดวยเคร่ือง 
บญัญัติ ขอความที่ตราหรือกําหนดขึ้นไวเปนขอบังคับ เปนหลักเกณฑ หรือเปนกฎหมาย 
บัลลังก แทนหินที่ใชเปนที่น่ัง 
บากบั่น ทําดวยความพยายามหรือต้ังหนาฝาความยากลําบาก 
บาจ้ี บายอ 
บาลี ภาษาที่ใชเปนหลักในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท 
บํานาญ เงินตอบแทนที่ไดทํางานมาเปนเวลานาน ซึ่งจายเปนรายเดือนจนตลอดชีวิต เมื่อ

ออกจากงาน 
บําบัด ทําใหเสื่อมคลาย, ทําใหทุเลาลง 
บําบัดรักษา เยียวยาใหคลายหรือทุเลาลงจากอาการที่เปนอยู 
บําเพ็ญ ทําใหเต็มบริบูรณ, เพิ่มพูน 
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คําศัพท คําแปล 
บําราบ ทําใหราบคาบสิ้นไป 
บําราศ หายไป, จากพรากไป 
บดิเบอืน ทําใหผิดแผกไปจากขอเท็จจริง, ทําใหผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากขอเท็จจริง 
บิดเบือนกายิน แปลงกาย 
บดิร พอ 
บุกเบิก เร่ิมทาํเปนคนแรกหรือพวกแรก 
บุกรุก ลวงล้ําเขาไปในเขตที่หวงหาม 
บุคลิกลักษณะ ลักษณะจําเพาะตัวของแตละคน 
บุญบารมี คุณงามความดีซึ่งไดบําเพ็ญมาทําใหยิ่งใหญ 
บุรุษไปรษณีย ผูที่ทําหนาที่สงจดหมายและสิ่งของอ่ืนๆ ทางไปรษณีย 
บุหงัน ดอกไม 
บุหงา ดอกไมชนิดตางๆ มี มะลิ กระดังงา กุหลาบเปนตน 
บุหลัน ดวงจันทร 
เบง อวดวามอํีานาจ, อวดทาํเปนใหญ 
เบญจวรรณ นกแกวขนาดโตมหีลายสี 
เบด็เสร็จ รวมดวยกนั, รวมทั้งหมด, ครบถวนทุกรูปแบบ 
เบรก เคร่ืองหามลอรถใหหยุด 
เบี้ยหวัด เงินที่พระมหากษัตริยพระราชทานเปนงวด ๆ ใหแกเจานายหรือผูที่รับราชการ

สนองพระเดชพระคุณ 
แบงก นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่ใชชื่อหรือ

คําแสดงชื่อวา ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย 
โบกขรณี สระบวั 
โบราณคดี วิชาที่ศึกษาคนควาเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ สังหาริมทรัพยที่เปนของโบราณไมวาจะเปนสิ่งประดิษฐหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติ หรือที่เปนสวนหน่ึงสวนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย หรือซากสัตว 
ซึ่งเปนประโยชนในทางศิลปะ ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี 

โบราณสถาน สิ่งที่เคลื่อนที่ไมได เชน โบสถ วิหาร วัง มีอายุเกากวา 100 ปขึ้นไป 
โบสถ สถานที่สําหรับพระสงฆใชประชุมทําสังฆกรรม เชน สวดพระปาติโมกข 

อุปสมบท มีสีมาเปนเคร่ืองบอกเขต, อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของ
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คําศัพท คําแปล 
ศาสนาอ่ืนวา โบสถ เชน โบสถพราหมณ โบสถคริสต 

 

 

หมวดอักษร  ป 

คําศัพท คําแปล 
ปกปอง คุมครองปองกันใหพนจากอันตรายหรือสิ่งรบกวน 
ปฏิกรรมสงคราม การชดใชคาเสียหายที่ฝายชนะสงครามเรียกรองเอาจากฝายพายแพ 
ปฏญิญา การใหคํามั่นสัญญาหรือการแสดงยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักด์ิสิทธิ์หรือความสุจริตใจ

เปนที่ต้ัง 
ปฏิญาณ ใหคํามั่นสัญญา โดยมากมักเปนไปตามแบบพิธี 
ปฏิทิน แบบสาํหรับดูวนั เดือน ป 
ปฏิปทา ทางดําเนิน, ความประพฤติ, วิถีปฏิบัติ 
ปฐพ ี ผืนดิน 
ปฐมทัศน การแสดงคร้ังแรก 
ปฐมวัย วัยตน, วัยเด็ก, วัยเยาว 
ปรนนิบติั เอาใจใส, ดูแล, เลี้ยงดู 
ปรปกษ ขาศึก, ศตัรู, ฝายตรงขาม, ขาศึก, ศตัรู, คูแขง, คูปรับ, คูอริ, คูกัด 
ปรเมศวร ผูเปนใหญยิ่ง, พระอิศวร 
ปรโลก โลกหนา, ชีวิตหลังความตาย, โลกหลังความตาย 
ประกวด แขงขันเพื่อเลือกเฟนเอาดี โดยมีการตัดสิน 
ประกอบการ ดําเนินกจิการ 
ประกันชีวิต ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหน่ึง ซึ่งบุคคลคนหน่ึง เรียกวา ผูรับประกันภัย ตกลงจะ

ใชเงินจํานวนหนึ่งใหแกผูรับประโยชนโดยอาศัยความทรงชีพ หรือมรณะของ
บุคคลคนหน่ึง และในการน้ีผูเอาประกันภัยตกลงจะสงเงินซึ่งเรียกวา เบี้ย
ประกันภัย ใหแกผูรับประกันภัย 

ประกายพรึก ดาวรุง คือ ดาวพระศุกรที่เห็นในเวลาเชามืด, ถาเห็นในเวลาหัวค่ํา เรียกวา ดาว
ประจําเมือง 

ประกาศ ขอความที่แจงใหทราบทั่วกัน 
ประคอง พยุงใหทรงตัวอยู ชวยพยุงไมใหเซไมใหลม 
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คําศัพท คําแปล 
ประจักษ ปรากฏชัด อาจเปนทางตาหรือใจก็ได 
ประจําเดือน เลือดประจําเดือนที่ถูกขับถายจากมดลูกออกมาทางชองคลอด 
ประเจิดประเจอ อาการกระทําที่ถือกันวานาละอายหรือไมบังควรใหคนอ่ืนเห็น 
ประชด พดูแดกดันเพราะไมพอใจ  แกลงทาํใหเกนิควร 
ประชดประชัน แดกดัน, กระทบกระแทก, กระแหนะกระแหน 
ประชวร เจ็บปวย 
ประชาธิปไตย ระบอบการปกครองที่ถือมติปวงชนเปนใหญ, การถือเสียงขางมากเปนใหญ 
ประณต ไหว, วันทา 
ประณีต ละเอียดลออ, เรียบรอยงดงาม, พิถีพิถัน 
ประดิดประดอย บรรจงทําใหงดงามและละเอียดลออยิ่งขึ้น 
ประดิษฐาน ต้ังไว (ใชแกสิ่งที่เคารพนับถือ) แตงต้ังไวในตําแหนงสูง 
ประเด็น ประเด็น 
ประทักษิณ การเวียนขวา โดยใหสิ่งที่เรานับถือหรือผูที่เรานับถือเปนตนอยูทางขวาของผูเวียน 
ประทับ น่ัง 
ประทับแรม พักคางคืนในที่อ่ืน 
ประทานโทษ ขอใหยกเวนโทษ 
ประธาน คํานามตําแหนงหนากริยา 
ประนม ยกกระพุมมือ, ยกมือขึ้นกระพุม 
ประนอม อะลุมอลวย, ทําการปรองดอง, รอมชอม, ผอนหนักผอนเบา 
ประพนัธ แตง, เรียบเรียง, รอยกรอง, รอยเรียง, เขยีน 
ประมวล รวบรวมใหเขาระเบียบเปนหมวดหมู  
ประเมินคา ประมาณ, ตีราคา, คดิคาํนวณ, ตีคา, ประเมิน 
ประโยค คําพูดหรือขอความที่ไดความบริบูรณตอนหน่ึงๆ 
ประโยคความเดียว ประโยคที่มีความบริบูรณเพียงความเดียว 
ประลอง ทดสอบความรูความสามารถดวยการตอสูหรือแขงขันกัน 
ประโลม ทําใหเปนที่เบิกบานพึงอกพึงใจ 
ประวิสรรชนีย ใสเคร่ืองหมายวิสรรชนีย 
ประสม ผสม, รวมกนั, ปนกนั 
ประสาท สวนของรางกาย มีลักษณะคลายเสนใย มีหนาที่นําคําสั่งและความรูสึกไปสูหรือ
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คําศัพท คําแปล 
ออกจากสมองหรืออวัยวะสวนอ่ืนของรางกาย 

ปรักหักพัง ชํารุด, ทรุดโทรม, ชาํรุดทรุดโทรม, เสือ่มโทรม, ผุพัง 
ปราดเปรียว วองไว, คลองแคลว, แคลวคลองวองไว 
ปราย ซัด  หวาน  สาดใหกระจายออกไป 
ปรารมภ วิตก, รําพึง, ครุนคิด 
ปราศจาก พนไป, ไมมี 
ปรูฟ พิสูจน 
ปลอบประโลม ปลอบใจ, ปลอบ 
ปลอยวาง พิจารณาจนเห็นจริงแลวปลอยไปตามสภาพ 
ปล้ํา ใชแขนกอดรัดจับกุมเพื่อจะใหอีกฝายหน่ึงลม หรือใหอยูในอํานาจที่จะทําได

ตามใจตน 
ปลุกใจ เราใจใหกลาหาญ  ทําใหกระตือรือรน 
ปอน ซอมซอ  อัตคัด  ขดัสน 
ปกษา นก 
ปง อาหารชนิดหนึ่งทําดวยแปงผสมเชื้อ เรียกวาขนมปง 
ปจจามติร ศตัรู 
ปากเปราะ พูดจาวาคนงายๆ 
ปากหอยปากปู ชอบนินทาเล็กนินทานอย 
ปากเหยี่ยวปากกา สิ่งที่นากลัวอันตราย, สิ่งที่ทําใหเกิดความเสียหายเดือดรอน 
ปาฏิหาริย สิ่งที่นาอัศจรรย, ความอัศจรรย 
ปาเตะ ชื่อผาโสรงชนิดหน่ึง ใชเคลือบดวยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไมตองการใหมีสีสันหรือ

ลวดลาย 
ปารเกต แผนไมเล็กๆ ที่ใชปูพื้นหองสลับกันเปนลายตางๆ 
ปดบัง ไมเปดเผย 
ปดปกเปนกกกอ โอบอุมทนุถนอมไว 
ปดปาก ไมพูด หรือหามไมใหพูด 
ปอธิกสุรทิน ปที่เดือนกุมภาพันธมี 29 วัน 
ปุถุชน สามัญชน, บุคคล, คน 
เปนการเกการกี๋ เปนเร่ืองโก  ทันสมัย 
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คําศัพท คําแปล 
เปนโทษ ไดรบัโทษ  ติดคุก 
เปนปเปนขลุย ถูกคอกัน, เขากนัไดดี 
เปนฝงเปนฝา แตงงาน, มีครอบครัว 
เปนวรรคเปนเวร ไมหยดุหยอน, ไมรูจักจบสิ้น 
เปนสาวเปนนาง มีอายุพนวัยที่เปนเด็กหญิง 
เปนหนาเปนตา ทีโ่ดดเดน, ที่เชิดหนาชูตา 
เปราะบาง ที่หักงาย, ที่แตกงาย 
เปลอืงตัว เอาตัวเขาแลกกับสิ่งที่ไมคุมคา 
เปลืองทรัพย ใชจายเงินจํานวนมากโดยใชเหตุ 
เปอรเซน็ต จํานวนที่เทียบเปนสวนรอยหรือรอยละ 
แปลงกาย เปลี่ยนรูปกายทั้งหมดใหกลายเปนอีกรูปกายหน่ึง 
แปะเจ๊ียะ เงินกินเปลา 
โปรดเกลา กรุณา 
โปรดปราน เอ็นดู รักใคร หรือชอบเปนพเิศษ 
ไปเฝา ไปหา 

 

 

หมวดอักษร  ผ 

คําศัพท คําแปล 
ผกา ดอกไม  
ผจง ต้ังใจทําใหดี 
ผจญ ตอสูกับสิ่งที่เปนอันตรายหรือยากลําบาก 
ผดุง รักษา, ค้ําจุน 
ผนิด ปดใหแนน 
ผมหยิก เสนผมที่มีลักษณะงอหงิก 
ผลึก ชื่อแกวอยางหน่ึงมีสีใสขาว, สิ่งมีลักษณะขาวใสด่ังแกว 
ผสมผสาน รวม, ผสม, ปนเป 
ผองแผว สดชื่น, เบิกบาน 
ผอนคลาย ลดความตึงเครียด 
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คําศัพท คําแปล 
ผัด ขอเลือ่นเวลาไป 
ผัดวันประกันพรุง ขอเลื่อนเวลาออกไปคร้ังแลวคร้ังเลา 
ผนัแปร เปลี่ยนแปลงไป, กลับกลายไป 
ผาทิพย ผาที่หอยหนาฐานพระพุทธรูป 
ผายผัน กลับไป, เดินไป 
ผูบริโภค ผูซื้อ, ลูกคา, ผูใช 
ผูวิจารณ ผูใหคําตัดสินสิ่งที่เปนศิลปกรรมหรือวรรณกรรมวามีคาความงามความไพเราะดี

อยางไรหรือมีขอขาดตกบกพรองอยางไรบาง, ติชม 
เผด็จ ทําใหสิ้นไป 
เผอิญ ที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือไมคาดหมาย 
เผาพันธุ กลุมชนที่มีเชื้อชาติเดียวกัน 
แผซาน ซึมซาบกระจายไปทั่ว 
ไผท แผนดิน 

 

 

หมวดอักษร  ฝ 

คําศัพท คําแปล 
ฝาพระบาท ฝาเทา 
ฝาพระหัตถ ฝามือ 
ฝาละมี สิ่งที่ปดปากหมอดินที่เปนหมอขาวหมอแกง 
ฝปาก คารมของผูกลาว, โวหารในการเจรจา 

 

 

หมวดอักษร  พ 

คําศัพท คําแปล 
พงศาวดาร เร่ืองราวของเหตุการณเกี่ยวกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริยผูเปนประมุขของ

ประเทศชาติน้ัน 
พยคัฆ เสอื 
พยับ คร้ึม, มืดมัว 
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คําศัพท คําแปล 
พยางค สวนของคําพูดที่เปลงเสียงออกมาแตละคร้ัง 
พรรณนา กลาวเปนเร่ืองเปนราวอยางละเอียด ใหผูฟงนึกเห็นเปนภาพ 
พรหมจาริณี หญิงผูประพฤตพรหมจรรย ไมของแวะเร่ืองเพศสัมพันธเด็ดขาด 
พรหมมาสตร ศรที่พระอินทรประทานใหรณพักตรซึ่งตอมาคืออินทรชิต 
พระกรรณ หู 
พระกระยาเสวย ขาว 
พระกฤษฎ ี เอว , สะเอว 
พระกลด รมดามยาว 
พระกลดคันสั้น รม 
พระขนน หมอนอิง 
พระเขนย หมอนหนุน 
พระจักรี ผูถือจักร  คือ พระนารายณ 
พระฉาย กระจกสองหนา 
พระชงฆ แขง 
พระชนมพรรษา อายุ 
พระชานุ เขา 
พระชามาดา ลกูเขย 
พระชายา เมยี(เจานาย) 
พระชวิหา ลิ้น 
พระเชษฐภคิณี พี่สาว 
พระเชษฐา พี่ชาย 
พระที่น่ัง เรือน (พระราชา) 
พระที่น่ังเกาอ้ี เกาอ้ี 
พระแทนบรรทม เตียงนอน 
พระธํามรงค แหวน 
พระนขา เลบ็ 
พระนลาฏ หนาผาก 
พระนาภี สะดือ 
พระนาสกิ จมกู 
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คําศัพท คําแปล 
พระบรมราชโองการ คําสั่ง (พระราชา) 
พระบรมราโชวาท ถอยคําที่พระมหากษัตริยแนะนําตักเตือนหรือสั่งสอน มักกลาวแกที่ประชุม 
พระบรรจถรณ เคร่ืองลาด , ที่นอน 
พระบัญชร หนาตาง 
พระบาท ขา 
พระปราง แกม 
พระปฤษฎางค หลงั 
พระปตุจฉา อา (หญิง) 
พระปตุลา อา(ชาย) 
พระปลกะ ไฝ 
พระปุจฉา คําถาม 
พระพกัตร หนาผาก 
พระพาหา แขน 
พระมหากรุณาธิคุณ บุญคุณ 
พระมเหสี เมยี (พระราชา) 
พระมัสสุ หนวด 
พระมาลา หมวก 
พระยอด ฝ (ชือ่โรค) 
พระรากขวัญ ไหปลารา 
พระราชชนนี แม 
พระราชดํารัส คําพูด 
พระราชดําริ ความคิด 
พระราชธดิา ลูกหญิง 
พระราชปนัดดา หลาน(ลูกของลูก) 
พระราชประสงค ความตองการ, ความประสงค 
พระราชประสงค ความตองการ, ความประสงค 
พระราชเสาวนีย คําสั่ง (พระราชนิ)ี 
พระราชหัตถเลขา จดหมาย (พระราชา) 
พระราชโอรส ลูกชาย 
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คําศัพท คําแปล 
พระลักษณ พระอนุชาตางพระมารดาของพระราม 
พระโลหิต เลอืด 
พระวิสูตร มาน , มุง 
พระศอ คอ 
พระสนับเพลา กางเกง 
พระสัสส ุ แมผัว ,แมยาย 
พระสัสสุระ พอตา 
พระสาง หวี 
พระสุณิสา ลูกสะใภ 
พระสรุยิศรี พระอาทิตย 
พระเสโท เหงื่อ 
พระเสมหะ เสลด 
พระแสงกรรบดิ มดีโกน 
พระแสงปนาค กรรไกร 
พระหนุ คาง 
พระหัตถ มือ 
พระหารณย ปาใหญ 
พระอัยยิกา ยาย  ยา 
พระอุระ อก 
พระโอสถ ยาแกโรค 
พระโอสถมวน บุหร่ี 
พร่ันพรึง รูสึกหว่ันกลัว 
พลความ ขอความที่ไมมีสาระสําคัญ 
พลศึกษา การศึกษาในทางบํารุงกายโดยวิธีออกกําลัง 
พลัดพราก จากกันไป, แยกออกจากกันไป 
พลาย ชางตัวผู 
พลาสมา สวนประกอบของเลอืดทีแ่ยกเอาเมด็เลอืดออกแลว 
พลิกแพลง ดัดแปลง, เปลีย่นแปลง, ปรับ 
พสกนิกร พลเมอืง, ประชาราษฎร, ประชากร 
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คําศัพท คําแปล 
พสุธา ผูทรงไวซึ่งทรัพย คือ แผนดิน 
พอง ตรงกนั, เหมอืนกนั, ซ้ํากัน 
พะเนิน คอนใหญสําหรับตีเหล็ก 
พชันี  พัด 
พดัโบก เคร่ืองสูงสําหรับแสดงอิสริยยศ  เปนพัดสําหรับโบกลมถวายพระมหากษัตริยซึ่ง

ประทับ ณ ที่สูง 
พนัธกุรรม ลักษณะนิสัย ตลอดจนโรคหรือความวิกลวิการบางอยางที่ลูกหลานสืบมาจากพอแม 
พากย ใหเสียงตางๆ ตามบทของตัวละครแตละตัวที่แสดงในภาพยนตร เปนตน 
พานรินทร ลิง 
พายัพ ทศิตะวันตกเฉยีงเหนือ 
พาหนะ เคร่ืองนําไป, เคร่ืองขับขี่, สัตวสําหรับขี่บรรทุกหรือลากเข็น 
พํานัก อยู, พัก, อาศัย, พักพิง 
พิเคราะห ใครครวญหรือพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 
พิถีพิถัน อยางละเอียดลออเกนิปกติ 
พธิกีรรม การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทําพิธี 
พินิจ เพงตรวจดูดวยความถีถ่วน, ตรวจตราอยางต้ังใจ 
พิพาท โตเถียงกัน, โตแยงกัน, พูดเกี่ยงแยงกัน 
พิพิธภัณฑ สถานที่ซึ่งเก็บสิ่งของตางๆ รวบรวมไวเพื่อประโยชนในการศึกษา 
พิภพ โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี 
พิไร รําพัน, รํ่าวา, รํ่ารอง 
พศิวง ที่นาประหลาดใจ, ที่นาแปลกใจอยางสงสัย 
พษิฐาน ขอรองตอสิ่งที่ตนถือวาศักด์ิสิทธิ์ใหไดสมปรารถนา 
พสิดาร แปลกพิลึก, ไมเหมอืนธรรมดา 
พิสูจนอักษร ตรวจแกไขคําผิด 
พึงระวัง ควรคอยดูหรือเอาใจใสโดยไมประมาท 
พื้นฐาน สิ่งที่เปนหลักเบื้องตน 
พุทธกาล สมัยเมื่อพระพุทธเจายังมีพระชนมอยู 
พุทธศักราช ปนับต้ังแตพระพุทธเจาเสด็จปรินิพพานมา 
เพทุบาย ทําเลหกล, ทําอุบาย 
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คําศัพท คําแปล 
เพรียกพรอง รองเซง็แซ 
เพลงศาสตรา เพลงอาวุธ 
เพลี่ยงพล้ํา พลั้งพลาดไป, ทําผิดพลาดไปจนเสียที 
เพยีงตา อยางเสมอตา, อยูในระดับสายตา 
แพง ที่เกี่ยวกับสิทธิสวนเอกชน 
โพยม ทองฟา 
โพลเพล เวลาพลบค่ํา, เวลาจวนค่าํ 
ไพรี ขาศึก, ศตัรู 
ไพโรจน รุงเรือง, สุกใส 
ไพลพลิ้วพลิก ใหรูจักเลี่ยง  อยาพูดตรงเพื่อมิใหเสียนํ้าใจ 
 

 

หมวดอักษร  ฟ 

คําศัพท คําแปล 
ฟรี ไมเสียมูลคาหรือไมไดคาตอบแทนใดๆ 
ฟน  เฟน 
ฟุงซาน  คิดวุนวายสับสนไปมาอยางไมมีจุดหมาย 
ฟูฟอง พองตัวขึ้นอยางกระจายไปรอบๆ 
ฟูมฟาย มีนํ้าตาอาบหนา 
เฟองฟุง ขจรไป, แพรหลาย, (ใชแกเกียรติคุณ) 

 

 

หมวดอักษร  ภ 

คําศัพท คําแปล 
ภยันตราย ภัยและอันตราย, อันตรายที่นากลัว 
ภักดี จงรักหรือซื่อสัตยตอดวยความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
ภักษา เหยื่อ, อาหาร 
ภักษาหาร อาหารที่กินประจํา 
ภัตตาคาร อาคารจําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม, ที่ขายอาหาร 
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คําศัพท คําแปล 
ภัยสังคม สิ่งที่อันตรายที่เกิดขึ้นจากจิตใจหรือการกระทําที่มุงรายของผูคนในสังคมดวยกัน

เอง 
ภัสดา สาม,ี ผัว 
ภาคิไนย ลูกของพี่สาวหรือนองสาว 
ภาพพจน คาํพดูทีเ่ปนสาํนวนโวหารทาํใหนกึเห็นเปนภาพ 
ภาวนา สํารวมใจต้ังความปรารถนา 
ภาษาเขียน ภาษาที่ใชในงานเขียนซึ่งเปนทางการมากกวาภาษาพูด 
ภาษาถิ่น ภาษาที่มีสําเนียงพูดหรือคําศัพทที่แตกตางกันไปตามผูใชที่อยูในถิ่นน้ันๆ เชน 

ภาษาถิ่นเหนือ 
ภาษาใบ กริยาอาการที่ทําใหเขาใจแทนการพูด 
ภาษาพูด ถอยคําที่ใชพูดจากัน 
ภาษิต ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายเปนคติ 
ภูเขาหลวง ภูเขาใหญ 
ภูติผีปศาจ สิ่งที่มนุษยเชื่อวาเปนสภาพลึกลับ มองไมเห็นตัว แตอาจจะปรากฏเหมอืนมตัีวตน

ได ใหคุณหรือโทษได 
ภูมิภาค อาณาบริเวณที่มีลักษณะบางอยาง เชนลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ  

คลายคลึงกันจนสามารถจัดเขาพวกกันได และแตกตางกับบริเวณใกลเคียงโดยรอบ 
ภูมิศาสตร วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏ

ในดินแดนตางๆ ของโลก 
เภรี กลอง 
โภชนาการ ความสัมพันธระหวางอาหารกับกระบวนการตางๆ ที่เกี่ยวของกับสุขภาพและการ

เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

 

 

หมวดอักษร  ม 

คําศัพท คําแปล 
มงคลฤกษ เวลาทีด่ี 
มณฑล เขตปกครองที่แบงออกเปนสวนใหญๆ 
มธรุส ไพเราะ, เพราะ 
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คําศัพท คําแปล 
มนุษยชาติ จําพวกคน 
มโนมัย ความสําเร็จดวยใจ 
มยุรฉัตร เคร่ืองสูงสําหรับแสดงอิสริยยศ  เปนเคร่ืองกั้นบังเปนชั้น ๆ ทําดวยหางนกยูง 
มรดก ทรัพยสินของผูตายที่ตกทอดแกทายาท 
มรรคนายก ผูนําไปสูเสนทางแหงพระพุทธศาสนา,  ฆราวาสผูดูแลผลประโยชนใหวัด 
มลทิน ความมัวหมอง, ความไมบริสุทธิ์, ความสกปรก 
มลนมลาน  ลนลาน, ตะลตีะลาน 
มลังเมลือง สุกใส, อรามเรือง 
มลื่น ลื่น 
มหรสพ การแสดงหรือการละเลนตางๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความร่ืนเริง 
มหาชลาลัย ทะเล 
มหาศาล มากมาย, พร่ังพรอม 
มองการณไกล วางแผนการหรือมองลูทางไวลวงหนา 
มอมเมา ทําใหหลงผิด, ทําใหหมกมุนในทางที่ผิด 
มอฮอม เสื้อคอกลม แขนสั้น ผาอกตลอด มักยอมสีนํ้าเงินเขมหรือดํา 
มะงุมมะงาหรา ไปอยางไมรูทิศทาง 
มะซาง ชื่อผลไมชนิดหน่ึง  ผลขนาดหมากดิบ  สีเขียว  มียางมาก  รสหวานเยน็ 
มะเดหวี มหเสี,เมยี (คําชวา) 
มะตะหะรี ดวงอาทิตย(คําชวา) 
มะตี ตาย(คําชวา) 
มะเร็ง โรคเน้ือราย ทําใหเน้ือเนาเปอย รักษาไมคอยจะหาย มีหลายอยาง 
มังสา เน้ือหนัง 
มจัจุราช  เจาแหงความตาย 
มัสมั่น ชื่อแกงชนิดหน่ึง เปนแกงเผ็ดอยางมุสลิม ปรุงดวยเคร่ืองเทศ น้ําแกงขน มีรสเค็ม 

หวาน และ ออกเปร้ียวเลก็นอย 
มาตรฐาน สิ่งที่ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบกําหนด 
มาตลี สารถีของพระอินทร  ซึ่งมาขับรถทรงใหพระราม 
มาตุภูมิ ประเทศที่เกิด 
มานะ พยายามทําแมจะมีอุปสรรค 
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คําศัพท คําแปล 
มารยา การแสรงทํา 
มารศรี นาง, นางงาม 
มิลลิกรัม ชื่อมาตราชั่งตามวิธีเมตริก มีอัตราเทากับ 1 ใน 1,000 ของ 1 กรัม 
มีชีวิตชีวา มีความสดชื่นร่ืนเริงกระฉับกระเฉง, ไมเปนทุกข 
มุงมาด คาดหมายไว 
มุมมอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งตางๆซึ่งแตละคนมีตางกัน 
เมกะเฮิรตซ หนวยวัดความถี่ ใชสัญลักษณ MHz 1 เมกะเฮิรตซ มีคาเทากับ 1 ลานเฮิรตซ หรือ 

เทากับ 1 ลานไซเกิลตอวินาที 
เมฆา เมฆ 
เมรุ ที่เผาศพ หลังคาเปนยอดมีร้ัวลอมรอบ 
เมื่อปลายมือ ในภายหลงั 
แมนยาํ ชํานาญ, ถูกตอง 
แมหมาย หญิงที่มีสามีแลว แตสามีตายหรือเลิกรางกันไป 
โมห ความมืดมนดวยความหลง 
ไมใกลฝง แกใกลจะตาย 
ไมเขาใครออกใคร ไมเขาขางฝายใดฝายหนึ่ง คงความเปนตัวของตัวเอง 
ไมชอบมาพากล ผิดปกติ 
ไมตรี ความเปนเพื่อน, ความเปนมิตร 
ไมตรีจติ ความหวังดี, ความปราถนาดี 
ไมมีวัน ไมมีทาง 

 

 

หมวดอักษร  ย 

คําศัพท คําแปล 
ยถากรรม กรรม, โชคชะตา, ดวง 
ยอหนา เขยีนหรือพมิพหนังสอืขึน้บรรทดัใหมและรนจากแนวซายสดุเขาไปพอสมควร 

เพือ่แสดงวาขึน้ความตอนใหม 
ยักษิณี นางยักษ 
ยามา สวรรคชั้นที่ 3 
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คําศัพท คําแปล 
ยาสมุนไพร ยาที่ทําจากผลิตผลธรรมชาติ ซึ่งไดจากพืช สัตว และแรธาตุ 
ยืนยง คงอยูนาน 
ยนืหยดั สูไมยอมถอย 
ยุคุนธร เปนภูเขา 1  ใน 7 เทือกเขาสัตภัณฑ  ที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ 
ยุทธการ การรบ, การทําสงคราม 
ยุทธภูมิ สนามรบ 
เยาวชน บุคคลอายุเกิน 14 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 18 ปบริบูรณ และมิใชเปนผูบรรลุนิติ

ภาวะแลวดวยการสมรส 
เยาะเยย เยาะใหไดอายและเจ็บใจ 
เยิ่น มีระยะยาวหรือนานยืดออกไป 
เยอืกเยน็  มีจิตใจหนักแนนสุขุมไมฉุนเฉียว 
แยกทาง หยาขาด, เลิกราง 
แยมพระสรวล ยิ้ม 
โยคี ดาบส, ผูที่อยูสันโดษ 
โยธาจัตุรงค กองทัพ 4  เหลา คือ  เหลาชาง  เหลามา  เหลารถ และเหลาราบ (พลเดินเทา) 

 

 

หมวดอักษร  ร 

คําศัพท คําแปล 
รถแกวโกสีย รถทรงทีพ่ระอินทร (โกสีย) ประทานใหพระรามพรอมสารถี  ชื่อ มาตลี 
รถราง รถที่แลนตามรางดวยกําลังไฟฟา 
รสนิยม ความพอใจ, ความชอบ 
รองเงง็ ศิลปะการแสดงแบบหนึ่งของชาวไทยมุสลิมภาคใต เปนการเตนรําคูชายหญิงและ

รองเพลงคลอไปดวย 
รอน อาการของสิ่งมีลักษณะแบนที่เลื่อนลอย วนไปวนมา 
รอนรุม กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระสาย 
รอย เปนลวดลาย 
รอยกรอง คําประพันธที่เรียบเรียงถอยคําใหเปนระเบียบตามบัญญัติแหงฉันทลักษณ 
ระตู เจาเมอืงนอย(คําชวา) 
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คําศัพท คําแปล 
ระทึกใจ ต่ืนตระหนก 
ระราน กระทบกระทั่งทําใหเกิดความเดือดรอน หรือแตกราวกัน, แกลงทําใหผูอ่ืน

เดือดรอน 
ระเหย อาการที่ของเหลวกลายเปนไอ 
ระเหิด สูงตระหงาน 
ระอา เบื่อหนายหรือหมดกําลังใจ เพราะถูกรบกวนทําใหเกิดรําคาญหรือมีเหตุติดขัด

บอยๆ 
รัฐบาล องคกรที่ใชอํานาจบริหารในการปกครองประเทศ 
รัดพระองค เข็มขัด 
รับปฏิญาณ รับปาก 
ราชทัณฑ กรมที่มีหนาที่ดําเนินการลงโทษวา 
ราชทูต ผูนําพระราชสาสนไปประเทศอ่ืน, ผูแทนชาติในประเทศอ่ืน, ตําแหนงผูแทนรัฐถัด

จากอัครราชทูต 
ราชาวดี การลงยาสําหรับเคลือบทองใหเปนสีตางๆ 
ราชินูปถัมภ การที่พระราชินีทรงเกื้อกูลอุดหนุน 
ราพณ ทศกัณฐ 
รามเกยีรต์ิ วรรณคดีเร่ืองหน่ึง วาดวยพระรามทําศึกกับทศกัณฐ 
ราย ชื่อคําประพันธประเภทรอยกรองแบบหน่ึง 
รายคาถา บริกรรมเวทมนตรคาถาเพื่อทําใหศักด์ิสิทธิ์ 
ราศี หมูดาวหมูหน่ึงๆ 
ราศี จักราศี  คือ  อาณาเขตที่ดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตย  
รํ่าเรียน เรียนใหขึ้นใจ 
ริษยา ไมอยากใหคนอ่ืนไดดี 
ร้ีพล กระบวนทหาร, กองทหาร 
รุงรัง อาการที่สิ่งเปนเสนยาวๆ พัวพันกันยุงยุมยาม, อาการที่สิ่งตางๆ รวมกันอยูอยาง

ระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยูยุงเหยิง 
รูจี รุจี, ความรุงเรือง 
รูปโฉม รูปราง 
รูปธรรม สิ่งที่รูไดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย อันไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที่สามารถ
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คําศัพท คําแปล 
สัมผัสไดดวยกาย 

เริศราง ละเลยไป, หางเหินไป 
เรียกรอง กลาวแสดงความประสงค 
เร่ียไร ขอรองใหชวยออกเงินตามความสมัครใจ 
เรืองรอง สุกสวาง 
แรงรุทร เร่ียวแรงอันนากลัว 
โรคพษิสรุาเร้ือรัง ชื่อโรคชนิดหน่ึง ซึ่งสมองและประสาทเสื่อมเนื่องจากด่ืมสุรามากเปนเวลานาน มี

อาการมือสั่น เดินเซ สติปญญาเสื่อม บางคร้ังชักแบบลมบาหมู 
โรคเร้ือรัง โรคที่เปนนาน 

 

 

หมวดอักษร  ฤ 

คําศัพท คําแปล 
ฤทธิรงค มีความสามารถในการสูรบ 
ฤทธิรณ มีความสามารถในการสูรบ 
ฤาษิต ฤษ ี

 

 

หมวดอักษร  ล 

คําศัพท คําแปล 
ลมปาก ถอยคําที่กลาวออกมา, คําพูดที่พูดจูงใจใหเห็นคลอยตาม 
ลวงล้ํา ผานพนเกินเขาไป 
ลอใจ ทําใหอยากกระทํา, ชวนใหอยากได, ชวนใหอยากรู 
ลอยฟา เหาะ 
ละครนอก ละครที่ผูแสดงเปนชายลวนซึ่งราษฎรเปนผูจัดเลน 
ละครใน ละครที่ใชผูหญิงแสดง และเลนเฉพาะเร่ืองอิเหนา รามเกียรติ อุณรุทธ 
ละครพดู ละครพดูเจรจา ไดแบบจากตะวันตก เปนละครที่เลนอยางชีวิตจริง 
ละติจดู เสนรอยตัดระหวางผิวโลกกับพื้นราบที่ต้ังไดฉากกับแกนขั้วโลกเหนือและขั้วโลก

ใต รอยตัดน้ีจะเปนวงกลมที่ขนานกับเสนศูนยสูตร คาของละติจูดนับออกจากเสน
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คําศัพท คําแปล 
ศูนยสูตรไปทางขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต โดยวัดไปตามเสนเมริเดียน เปนมุมที่
ศูนยกลางของโลก 

ละเมาะ หมูไมขนาดเล็ก ซึ่งขึ้นในที่โลงเปนหยอมๆ 
ละเมียดละไม ออนโยน, สุภาพ 
ละเลย ไมทําหรือไมเอาใจใสดวยถือวาไมสําคัญ 
ละเลิง เหลิงจนลืมตัวเพราะลําพองหรือคึกคะนอง 
ลักษณนาม คํานามที่แสดงลักษณะของสิ่งตางๆ 
ลายพระราชหัตถ จดหมาย (พระราชนิี) 
ลาํพอง ซึ่งแสดงอาการอยางคึกลําพอง 
ล้ํายุค ทันสมัย, นําสมัย, ล้ําสมัย 
ลิขิต จดหมาย (ภิกษุ สามเณร) 
ลีลา สวนสดัและลกัษณะความเคลือ่นไหวของการดําเนินทาํนองและลาํนํา 
ลึกซึ้ง ลึกยิ่งนัก, ยากที่จะหยั่งถึง 
ลือชื่อ ที่กลาวขวัญยกยองไปทั่ว, ที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจัก 
ลยุออน ลุยนํ้าหรือเดินทองนํ้าจนไมมีแรง 
ลูกไม ผลไม 
เลขอารบิค ตัวเลขแบบอาหรับ ซึ่งเปนเคร่ืองหมายที่ชาวอาหรับคิดคนขึ้นใชแทนจํานวนจริง 
เลหกล กลอุบายหรือเงื่อนงําอันอาจทําใหคนอ่ืนหลงผิด เขาใจผิด 
เลหลัง ขายสิ่งของโดยวิธีที่ผูตองการประมูลราคากันใหสูงขึ้นโดยลําดับ ใครใหราคา

สูงสุดก็เปนผูซื้อได 
เลิกศิลา ยกหินขึ้น 
เลอืกสรร พิจารณาเลือกเอาแตที่ดีๆ 
โลกทัศน ทัศนะที่มองโลก 
โลทนั เปนชื่อสารถีของอินทรชิต 
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หมวดอักษร  ว 

คําศัพท คําแปล 
วนา ปา 
วรรณกรรม งานหนังสอื 
วรรณคดี งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป 
วรรณคดีทองถิ่น งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป ของคนในแตละทองถิ่น เชนถิ่น

เหนือ  ถิ่นอีสาน  ถิ่นใต 
วรรณคดีมรดก งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป ของคนสมัยโบราณ 
วรรณคดีมุขปาฐะ งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป ที่สืบตอกันมาแบบปากตอปาก  เชน

เพลงพื้นบาน  นิทานพื้นบาน 
วรรณคดีราชสํานัก งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป ที่เปนผลงานของพระมหากษัตริย 

หรือขาราชบริพาร 
วรรณคดีลายลักษณ งานที่เขียนหรือแตงขึ้น และเร่ืองเลาทั่วๆ ไป ที่ไดจดบันทึกไวตนฉบับสมุดไทย  

ตนฉบับใบลาน หรือมีการพิมพเผยแพรแลว 
วรรณยกุต เคร่ืองหมายแสดงระดับเสียงสูงตํ่าของคําในภาษาไทย 
วรรณศลิป ศิลปะในการแตงหนังสือ, ศิลปะทางวรรณกรรม 
วรรณะ ชั้น, ชาติชั้น, ชนชั้น 
วลี กลุมคําที่เรียงติดตอกันเปนระเบียบและมีกระแสความเปนที่หมายรูกันไดแตยังไม

เปนประโยคสมบูรณ 
วอกแวก ไมมีสมาธ,ิ จิตใจไมแนนอน 
วัคซีน ผลิตผลที่ประกอบดวยเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่ถูกฆาหรือทําใหมีฤทธิ์ออนแรง

จนไมเปนอันตราย สําหรับฉีดเขาสูรางกายเพื่อกระตุนใหเกิดภูมิคุมกันโรคซึ่งเกิด
จากเชื้อน้ันๆ 

วัดวาอาราม สถานที่ทางศาสนา โดยปกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของสงฆหรือนักบวช 
วัตถุประสงค สิ่งที่ต้ังใจวาจะใหบรรลุถึงหรือใหประสบความสําเร็จ 
วันเถลงิศก วันเปลี่ยนจุลศักราชเปนปใหม ตรงกับวันที่ 15 เมษายน 
วัยวุฒิ ความเปนผูใหญโดยอายุ 
วัลย เถาวัลย, ไมเถา, เครือเขา 
วัวมอ วัวตัวผู 
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วัสดุ วัตถุที่นํามาใช 
วางรากฐาน ต้ังหลักพื้นฐาน 
วาทศิลป ศิลปะการใชถอยคําสํานวนโวหารใหประทับใจ 
วายชวีา ตาย 
วาระ เวลาทีก่าํหนดแนนอน 
วิกฤตการณ เหตุการณอันวิกฤต 
วิจิตรพิสดาร แปลกประหลาด, นาพศิวง 
วิญญาณ สิ่งที่เชื่อกันวามีอยูในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ลองลอยไปหาที่เกิด

ใหม 
วิทยากร ผูทรงความรูความสามารถในศิลปวิทยาของตน 
วิทยาธร อมนุษยพวกหน่ึง มีฐานะตํ่ากวาเทวดา เชื่อวามีวิชากายสิทธิ์ สามารถเหาะเหิน

เดินอากาศได อยูในภูเขาหิมาลัย มีหนาที่ปฏิบัติพระศิวะ 
วินิจฉัย พิจารณาเพื่อตัดสิน 
วิบากกรรม  ความลําบากทุกขยากจากผลกรรมที่ทําไว 
วิปริต ผิดปกติ 
วิมาน ที่อยูหรือที่ประทับของเทวดา 
วิโยค การจากไป, การพลดัพราก, ความราง, ความหางเหิน 
วิวาท ทุมเถียงกันดวยความโกรธ 
วิสัยทัศน ความฉลาดที่จะมองเห็นความจริงของสิ่งตางๆ โดยเฉพาะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
วิสามานยนาม คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของคน สัตว สิ่งของ 
วิหาร ที่อยูของพระสงฆ 
ว้ีดวาย เสียงกรีดรองของผูหญิง 
วีรบุรุษ ชายที่ไดรับยกยองวามีความกลาหาญ 
วูวาม พูดหรือทําอยางรีบรอนโดยไมใครครวญใหดีเสียกอน 
เวไชยนัต เปนชื่อวิมานหรือรถทรงของพระอินทร  
เวหน ทองฟา 
เวา พูด 
เว้ิงวาง โลงกวางทําใหวาเหวใจ 
โวเว พูดจาหาเร่ือง  พดูจาเหลวไหล 
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โวหาร ชั้นเชิงหรือสํานวนแตงหนังสือหรือพูด, ถอยคําที่เลนเปนสําบัดสํานวน 
ไวพจน  คําที่เขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมาก 

 

 

หมวดอักษร  ศ 

คําศัพท คําแปล 
ศร อาวุธชนิดหน่ึงใชยิงดวยกําลังสายใหลัดลูกแลนออกไป 
ศัพทบัญญัติ คําที่กําหนดใหใชจากคําที่แปลมาจากภาษาอ่ืน 
ศาลแพง ศาลชั้นตนซึ่งมีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพงทั้งปวงและคดีลมละลายในเขต

ทองที่กรุงเทพมหานคร 
ศาลาการเปรียญ อาคารสําหรับเปนโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมภิกษุสามเณร 
ศาสดา อาจารยผูอบรมสั่งสอน โดยเฉพาะผูต้ังลัทธิศาสนา 
ศาสตรา ของมีคมเปนเคร่ืองฟนแทง 
ศิขรา ภูเขา 
ศลิปกรรม สิ่งที่เปนศิลปะ, สิ่งที่ผลิตสรางขึ้นเปนศิลปะ 
ศิลปวิทยา ศิลปะและวิชาการ 
ศิลปะ ฝมือทางการชาง, การแสดงออกซึ่งอารมณสะเทือนใจใหประจักษเห็น โดยเฉพาะ

หมายถึง วิจิตรศิลป 
ศภุอรรถ ถอยคําและความหมายที่ดีงาม 
เศรษฐศาสตร วิชาวาดวยการผลิต การจําหนายจายแจก และการบริโภคใชสอยสิ่งตางๆ ของ

ชุมชน มี 2 สาขา คือ เศรษฐศาสตรจุลภาคและเศรษฐศาสตรมหัพภาค 
เศยีร หัว 
ไศล เขาหิน , หิน 

 

 

หมวดอักษร  ส 

คําศัพท คําแปล 
สกรรมกริยา คํากริยาที่ตองมีกรรมหรือผูกระทํามารับ 
สงเคราะห อุดหนุน, ชวยเหลอื 
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สงวนทาท ี ระวังกิริยาทาที 
สไตล แบบ 
สถานภาพ ฐานะ, ตําแหนงหรือเกียรติยศของบุคคลที่ปรากฏในสังคม 
สถาบัน สิ่งซึ่งคนในสวนรวม คือ สังคม จัดต้ังใหมีขึ้นเพราะเห็นประโยชนวามีความ

ตองการ และจําเปนแกวิถีชีวิตของตน โดยมากต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ 
สนธิ การเอาศัพทต้ังแต 2 ศัพทขึ้นไปมาเชื่อมเสียงใหกลมกลืนกันตามหลักที่ไดมาจาก

ไวยากรณบาลี 
สน่ัน มีเสียงดังมาก 
สมณสาสน จดหมาย (พระสงัฆราช) 
สมบูรณาญาสิทธิราช ระบอบการปกครองซึ่งพระมหากษัตริยมีอํานาจสิทธิ์ขาดในการบริหารประเทศ 
สมประดี รูสึกตัว 
สมประสงค สําเร็จดังประสงค, ไดดังใจหวัง 
สมปรารถนา ไดตามที่ตองการ 
สมเพช อยางสลดใจมาก 
สมมุติฐาน ขอสมมุติที่ใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจัย 
สมรภูมิ สนามรบ 
สมรภูมิชัย สนามรบ 
สมุทรไท ทองทะเลอันกวางใหญ 
สมหุนาม คํานามที่บอกลักษณะของคน สัตว และสิ่งของที่รวมกันเปนหมวด เปนหมู เปน

พวก 
สรงนํ้า เอานํ้ารดหรือลงในนํ้าเพื่อชําระกาย 
สรงพระพกัตร ลางหนา 
สรรพคณุ สิ่งที่เปนประโยชน, คุณทั้งหลาย 
สรอยมาลี ดอกไม  
สรางสรรค สรางใหมีใหเปนขึ้น 
สลากกนิแบง สลากที่จําหนายแกผูถือเพื่อรับรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยผูจําหนายชักสวนลด

เปนกําไร 
สลาตัน ลมมรสุม 
สวย ของที่เรียกเก็บจากพื้นเมืองสงเปนภาคหลวงตามวิธีการเรียกเก็บภาษีอากรสมัย
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โบราณ 

สวรรคต สิน้พระชนม,  ตาย  (ใชกับพระราชา) 
สวะ ผักหญา  ตนผักหรือสิ่งตางๆ ที่ลอยอยูในนํ้า 
สวามิภักด์ิ ยอมตนหรือมอบตนอยูใตอาํนาจ 
สหัสนัยน ผูมีพันตา หมายถึง พระอินทร  เปนเทวราชผูเปนใหญสวรรคชั้นดาวดึงส 
สอดคลอง เขากันไดเหมาะเจาะ, ไปดวยกนัได 
สอบถาม พูดเพื่อแสดงความตองการคําตอบในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
สอบสวน ถามเพื่อเทียบขอเท็จจริงวาจะลงรอยกันกับหลักฐานหรือพยานอยางไร หรือไม 
สะกิด ทําใหรูตัว 
สะดุดใจ ทําใหสงสัยตะหงิดๆ 
สะดุดตา ชวนใหมอง, ชวนใหสงัเกต 
สะเดาะเคราะห ทําพิธีผอนคลายไมใหเกิดโชคราย 
สักการะ บูชาดวยสิ่งหรือเคร่ืองอันพึงบูชา 
สกัวา ชื่อกลอนแบบหน่ึง บทหน่ึงมี 4 คํากลอน ขึ้นตนดวยคําสักวา และลงทายดวยคําวา 

เอย 
สังเคราะหแสง กระบวนการที่พืชสรางคารโบไฮเดรตโดยรวมกับคารบอนไดออกไซดและน้ํา  เมื่อ

มีแสงกับคลอโรฟลล 
สังปะติเหงะ ฤษี(คําชวา) 
สัตภัณฑ ชื่อภูเขา  7  ชั้น ที่ลอมรอบเขาพระสุเมรุ 
สนัโดษ อยูลําพังคนเดียวหรือหางไกลจากชุมนุมชน 
สนันิษฐาน คาดคะเนโดยพิจารณาจากหลักฐาน 
สันสกฤต ชื่อภาษาในตระกูลอินเดีย-ยโุรป ซึ่งมีใชในวรรณคดีอินเดียโบราณ เชน คัมภีร

ฤคเวท ยชุรเวท สามเวท ตอมาใชในคัมภีรพระพุทธศาสนาฝายมหายาน 
สบัสนวุนวาย ยุงเหยิงไมเปนระเบียบทําใหเกิดความไมสงบขึ้นได 
สัมปทาน การที่รัฐอนุญาตใหเอกชนจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดทําประโยชนเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่รัฐกําหนด 
สัมผัสใน คําคลองจองที่อยูในวรรค 
สัมผัสพยัญชนะ การใชคําที่มีเสียงพยัญชนะเสียงเดียวกัน เชน  เพือ่น-พอง 
สัมผัสสระ คําคลองจองแหงคําประพันธที่มีสระและมาตราสะกดอยางเดียวกัน 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 Page 45 

 

คําศัพท คําแปล 
สัมมาคารวะ การมีความเคารพนอบนอมตอผูอ่ืน 
สัมฤทธิ ์ สําเร็จลุลวงไปได 
สัมฤทธิผล เปนผลสําเร็จ 
สาขา สวนทีข่ยายจากสวนใหญ 
สาคร ทองนํ้า 
สาชล สายนํ้า 
สามานยนาม คํานามที่เปนชื่อทั่วไปของคน สัตว และสิ่งของ 
สายสมร หญิงที่รัก, นางผูเปนที่รัก 
สารคดี เร่ืองที่เขียนขึ้นจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ 
สารถ ี ผูที่ทําหนาที่บังคับพาหนะใหเคลื่อนที่ไป 
สารพดั ทั้งหมดทั้งปวง, ทุกสิ่งทุกอยาง, ที่มีหลากหลาย 
สารภาพ ยอมรับผิดตามความเปนจริง, ยอมรับวาไดกระทําความผิด 
สารเสพติด ยาหรือสารเคมีซึ่งเมื่อเสพติดตอกันชั่วระยะเวลาหน่ึงก็จะติด กอใหเกิดพิษเร้ือรัง 
สารานุกรม หนังสือที่รวบรวมความรูทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มักเรียง

ตามลําดับอักษร 
สาละวน วุนอยูดวยกิจธุระเฉพาะบางอยาง 
สาแหรก เคร่ืองใสของสําหรับห้ิวหรือหาบ ปกติทําดวยหวาย มี 4 สาย ตอนบนทําเปนหู

สําหรับห้ิวหรือสอดไมคาน ตอนลางขัดกันเปนสี่เหลี่ยมสําหรับวางกระจาดเปน
ตน 

สํานัก พัก  อยู 
สํานักงาน สถานที่สําหรับทํางานของเอกชน 
สําเภา ชือ่เรือเดินทะเลชนิดหน่ึงแบบจีน แลนดวยใบ 
สําราญ มีความสุขมักเปนเพราะไดปลอยอารมณ 
สาํเหนียก คอยเอาใจใส, กาํหนดจดจํา 
สงิหนาท พระราชดํารัสของพระมหากษัตริยอันเปนที่นาเกรงขาม เหมือนเสียงของราชสีห

เปนที่นาเกรงขามของสัตวทั้งปวง 
สิทธ ิ อํานาจที่จะกระทําการใดๆ ไดอยางอิสระ โดยไดรับการรับรองจากกฎหมาย 
สินธพ ชื่อมาพันธุดี เกิดที่ลุมนํ้าสินธุ 
สินธ ู แมนํ้า 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 Page 46 

 

คําศัพท คําแปล 
สิริวาจา ถอยคําอันเปนมงคล 
สืบตระกูล สืบตอวงศตระกูล 
สืบทอด สืบจากรุนหน่ึงไปอีกรุนหน่ึง 
สืบสวน แสวงหาขอเท็จจริงและหลักฐาน และเพื่อที่จะทราบรายละเอียดแหงความผิด 
สืบสาน ปฏิบัติติดตอกันมา, ถายทอดติดตอกันมา 
สุครีพ ทหารเอกของพระราม  เปนลูกของพระอาทิตยกับนางกาลอัจนา 
สบุรรณ ผูมีปกงาม 
สุรเสียง เสียงกองกังวาน หมายความวา เสียงของผูมีอํานาจ 
สรุาเมรัย นํ้าเมาที่กลั่นแลว, น้ําเมาที่เกิดจากการหมักหรือแช 
สุรุยสุราย ที่จับจายโดยไมคํานึงถึงความสิ้นเปลือง 
เสด็จประพาส ไปเที่ยว 
เสด็จพระราชดําเนิน ไป 
เสด็จสวรรคต ตาย 
เสถียร มั่นคง, แขง็แรง 
เสนพระเจา เสนผม 
เสลือกสลน รีบรอนจนขาดความระมัดระวัง 
เสวย กิน 
เสแสรง  แกลงทําใหเขาใจเปนอ่ืน 
เสียดส ี วากระทบกระทั่ง 
เสื่อมทราม เสือ่มลง 
แสนยานุภาพ อํานาจทางทหาร, อานุภาพทางทหาร 
แสรง จงใจทําใหผิดจากความจริง 
ไสยา การนอน  ที่นอน 
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หมวดอักษร  ห 

คําศัพท คําแปล 
หนังใหญ การมหรสพอยางหนึ่งของไทย ใชหนังสลักเปนรูปภาพคลายหนังตะลุง แตมีขนาด

ใหญกวา และเชดิหนาจอ ใชปพาทยบรรเลง 
หนีเขาใช หนีการถูกเกณฑเขารับราชการ 
หมดจด สะอาด, ไมมีตําหนิ 
หมวด ลักษณนามที่ใชกับสิ่งที่จัดรวมกัน 
หมอความ ทนายความ 
หมายกาํหนดการ  เอกสารแจงกําหนดขั้นตอนของพระราชพิธี ที่จะตองอางพระบรมราชโองการ 
หมาหวงกาง คนที่หวงของที่ตนไมมีสิทธิ์ 
หมาหัวเนา คนที่เปนที่รังเกียจของคนอ่ืนจนไมสามารถเขากับใครได  คนไมมีใครรักหรือคบ

หา 
หยั่ง คาดคะเนดู, คาดการณดูลวงหนา 
หยาบชา ตํ่าชา, เลวทราม 
หรรษา สุขสันต, ร่ืนเริง 
หรีด ดอกไมที่จัดแตงขึ้นตามโครงรูปตางๆ เชน วงกลม วงรี สําหรับใชเคารพศพ 
หฤหรรษ ยนิดี, ชื่นชม, ราเริง, หรรษา 
หลงกล เสียรู 
หลงใหล ชอบมากจนไมอาจควบคุมสติได 
หลอกลอ ลอลวง, ชักจูง 
หลอเลี้ยง ยังชีพไว 
หลักการ หลักสาระสําคัญในการดําเนินการ 
หลกัแหลม ฉลาด, คมคาย, เฉยีบแหลม 
หลงัตากแดด กมหนาทํางานหนักแบบชาวนา  ทาํใหหลงัถกูแดดตลอดเวลา 
หลังพระบาท หลังเทา 
หวาดกลวั สะดุงผวาวาจะเปนภัย 
หักมุม เกี่ยวกับการผิดแผกจากสิ่งที่ดําเนินมาต้ังแตตน 
หักหาญ หักดวยความกลาหาญ, ทําดวยอํานาจ 
หักหาม ยับยั้งใจ, ระงบั, อดกลั้น, ขมใจ 
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คําศัพท คําแปล 
หัตถ มือ 
หัวปาก คนทําอาหาร 
หัสดิน ชาง 
หัสดินอินทรี นกหัสดีลงิค  เปนนกในวรรณคดีโบราณ ตัวใหญ มีกําลังเทาชาง 5  เชอืก  มกีรง

เลบ็ใหญ  มีงวงคลายงวงชาง กนิเน้ือคนละสตัวเปนอาหาร 
หาวหาญ เกงกลาอยางหุนหันพลันแลน  หรือดวยความโกรธ 
หุนบุริมสิทธิ หุนที่กําหนดใหผูถือหุนมีสิทธิพิเศษเหนือผูถือหุนสามัญ เชน มีสิทธิไดรับสวน

แบงผลกําไรกอนผูถือหุนสามัญ 
หุนหัน ไมยั้งใจ, ไมร้ังรอ 
หุบหอง ถ้ํา 
หูรูด รูที่รอยเชือกสําหรับชักปากถุงเปนตนใหติดกัน 
เหมหงส หงสทอง 
เหยาเรือน บาน, เรือน, บานเรือน, ที่อยูอาศัย 
เหยยีดหยาม ดูถูกดูหมิ่น, ดูถกูดูแคลน, ดูถูก 
เหิมเกริม กําเริบ, คะนอง, ลาํพอง, ไดใจ 
เห้ียมหาญ ดุรายกลาหาญ , ไมกลัว 
เห้ียมโหด ดุรายทารุณ 
เหือดแหง คอยแหงหายไป 
แหงนุสนธิ์ สถานที่ที่จะติดตอ 
แหงหน แหง, ที่, สถานที ่
แหลงขอมูล สถานที่ซึ่งเปนที่รวมของขอมูล 
แหวกวาย เคลื่อนตัวไปมาในนํ้า 
แหหอม แวดลอมไป 
แหแหน รวมกันเปนกระบวนมากมาย 
โหยกเหยก ไมอยูกับรองกับรอย 
โหราศาสตร วิชาวาดวยการพยากรณโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก 
ใหศีลใหพร ใหพร, อวยพร 
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หมวดอักษร  อ 

คําศัพท คําแปล 
อกรรมกริยา กริยาที่สําเร็จรูปไดความบริบูรณโดยไมตองมีกรรมรับ 
องคกร สวนประกอบยอยของหนวยใหญทําหนาที่สัมพันธกันหรือขึ้นตอกันและกัน 
อโณทัย พระอาทิตยเพิ่งขึ้น 
อดีตกาล เวลาที่ลวงแลว 
อธปิไตย อํานาจสูงสุดของรัฐเอกราชที่ใชในการปกครองประเทศ 
อธษิฐาน ต้ังใจมุงผลอยางใดอยางหน่ึง, ต้ังจิตปรารถนา, ต้ังจิตขอรองตอสิ่งที่ตนถือวา

ศักด์ิสิทธิ์ เพื่อผลอยางใดอยางหน่ึง 
อนาคตกาล เวลาในภายภาคหนา, กาลภายหนา 
อนาถ นาสงัเวช, สลดใจ 
อนิจจา คําที่เปลงออกมาแสดงความสงสารสังเวชเปนตน 
อน่ึง อีกอยางหน่ึง, อีกประการหน่ึง 
อนุกูล เกื้อกูล, สงเคราะห, สนับสนุน, อุปถัมภ, สงเสริม 
อนุชา นองชาย 
อนุประโยค ประโยคยอย 
อเนก มาก, หลาย, มากมาย 
อภิธรรม ชื่อธรรมะชั้นสูง มี 7 คัมภีร นิยมใชสวดในงานศพ 
อมรินทร ผูเปนใหญในหมูเทวดา 
อยาสญูใจ อยาแลงนํ้าใจ 
อรชร ที่งามอยางเอวบางรางนอย 
อรไท นางผูเปนใหญ, นางผูมีสกุล 
อรนุช หญิงงาม, สาวงาม 
อรพนิท ดอกบวั, บัว 
อรรถรส รสแหงถอยคํา, ถอยคําที่ทําใหเกิดความซาบซึ้ง, ถอยคําที่ทําใหเกิดอารมณ

สะเทอืนใจ 
อรุณ เวลาใกลพระอาทิตยจะขึ้น มี 2 ระยะ คือ มีแสงขาวเร่ือๆ (แสงเงิน) และแสงแดง

เร่ือๆ (แสงทอง) 
อลหมาน วุนวายเพราะมีเหตุอันทําใหตกใจ 
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คําศัพท คําแปล 
อวดเกง สาํแดงวาตัวเกง, ทําเปนเกง 
อวยชยั กลาวคําอวยพรขอใหมีชัย 
อสรุี ยักษเพศหญิง 
อหังการ ความกาวราวดวยการถือตัว 
ออกอากาศ กระจายเสียงทางวิทยุและโทรทัศน 
ออนนอมถอมตัว ไมคุยโมโออวด, สงบเสงี่ยม 
ออนเยาว อายุยังไมมาก 
ออนแรง ออนกําลัง, ออนเปลีย้เพลยีแรง 
ออฟฟศ สํานักงาน, ที่ทํางาน, ที่ทําการ 
อักษรศาสตร วิชาการหนังสอื เนนในดานภาษาและวรรณคดี 
อัชฌา กริยาดี 
อัชฌาสัย ความมีนํ้าใจเกื้อกูลกัน 
อัญเชญิ เชิญดวยความเคารพนับถือ 
อัญประกาศ เคร่ืองหมายวรรคตอน   สําหรับขีดครอมคําหรือขอความเพื่อแสดงวาเปนคําพูด 
อัตโนมติั  เปนไปไดในตัวเอง, ทําหนาที่ไดในตัวเอง, มีกลไกทําหนาที่ไดเอง 
อัตราสวน เกณฑเปรียบเทียบ 
อัปมงคล ปราศจากมงคล, ไมเจริญ, เปนลางราย 
อัปลักษณ มีลักษณะไมเปนมงคล 
อัปสร นางฟา, เทพธดิา 
อาการนาม คํานามที่บอกกิริยาอาการ หรือความปรากฏเปนตางๆ ของคน สัตว และสิ่งของ 
อางอิง ถือเปนหลัก, นํามากลาวเปนหลัก, กลาวถึงเพื่อเปนหลัก 
อาชาไนย มกีาํเนิดดี  ไดรับการฝกมาดี 
อาเชีย่น ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต 
อาณานิคม ประเทศที่อยูใตอํานาจอธิปไตยของประเทศอ่ืน 
อาดูร เดือดรอน, ทนทุกขเวทนาทั้งกาย และใจ 
อานุภาพ อํานาจ, ฤทธิ์เดช, ความยิ่งใหญ 
อาพาธ เจ็บปวย 
อาราธนา นิมนต, เชือ้เชญิ 
อาราม สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ วิหาร และที่อยูของสงฆหรือนักบวชเปนตน 
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คําศัพท คําแปล 
อาละวาด ทําเกะกะระราน, แสดงอาการดุราย เอะอะตึงตัง หรือคลุมคลั่ง 
อาสญั  ตาย 
อาสา รับทําโดยเต็มใจ 
อํานวยความสะดวก ใหความสะดวก 
อําพราง ปดบังโดยลวงใหเขาใจไปทางอ่ืน, พูดหรือแสดงอาการไมใหรูความจริง 
อําพัน ยางไมที่แข็งเปนกอน สีเหลืองใสเปนเงา 
อํ้าอ้ึง น่ิงอ้ันไมยอมพูด, พดูไมออกดวยจนใจ หรือจนปญญา, ไมรูจะพูดอะไร 
อิจฉาริษยา ไมอยากใหคนอ่ืนไดดี 
อินทเภรี กลองที่ใชตีใหสัญญาณในกองทัพเวลาออกศึกในสมัยโบราณ 
อินัง เอาใจใส  เอาใจชวย  ดูแล  เหลยีวแล 
อึดใจ เวลาชัว่กลัน้ลมหายใจไวคราวหน่ึง 
อุตพิด ชื่อไมลมลุกมีหัวชนิด Typhonium trilobatum Schott ในวงศ Araceae ดอกบาน

เวลาเยน็ กลิน่เหมน็เหมอืนอุจจาระ 
อุทาน  เปลงเสยีงออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสยีใจ เปนตน 
อุทาหรณ ตัวอยางที่ยกขึ้นมาอางใหเห็น, สิ่งหรือเร่ืองที่ยกขึ้นมาเทียบเคียงเปนตัวอยาง 
อุนหนาฝาคั่ง มากมาย, คับคั่ง 
อุบัติเหตุ เหตุที่เกิดขึ้นโดยไมคาดคิด, ความบังเอิญเปน 
อุปกรณ สิ่งของสําหรับใชในการงาน 
อุปถัมภ ชวยเหลือทางดานการเงินและอ่ืนๆ เพื่อใหดํารงอยูได  
อุปนิสัย ความประพฤติที่เคยชินจนเกือบเปนนิสัย 
อุปมา สิ่งหรือขอความที่ยกมาเปรียบ 
อุปไมย สิ่ง หรือขอความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอ่ืน เพื่อใหเขาใจแจมแจง 
อุปสงค ความตองการในสิ่งอุปโภค 
เอกภาพ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกนั, ความสอดคลองกลมกลืนกัน 
เอราวัณ ชางสามหัว 
เอะอะโวยวาย  เอะอะ 
เอาไมซีกไปงัดไมซุง คัดคานผูใหญหรือผูมีฐานะสูงกวายอมไมสําเร็จ และอาจไดรับผลรายแกตัวอีกดวย 
เอ่ียว  มสีวนรวม 
โอนออน ผอนตาม, ยอมตาม 
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คําศัพท คําแปล 
โอรส ลูกชาย, บุตรชาย 
โอฬาร ใหญโต, ยิ่งใหญ 
โอเอ การสวดกาพยลํานําเปนทํานองอยางที่นักเรียนสวดตามศาลารายวัดพระศรีรัตน

ศาสดารามในวันเขาพรรษา วันกลางพรรษา และวันออกพรรษา 
ไอยรา ชาง 

 

 

หมวดอักษร  ฮ 

คําศัพท คําแปล 
ฮุบ รวบเอาเปนของตน 
โฮเต็ล ที่พักคนเดินทาง 
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รายชื่อหนังสือที่ใชรวบรวมคําศัพท 
 

หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับชั้น  ม.  3     จํานวน  15  เลม  ไดแก 
  1)  หนังสือเรียนภาษาไทย  วิวิธภาษา  ม.3  ขององคการคา สกสค. ศธ. 

2)  หนังสือเรียนภาษาไทย  วรรณคดีวิจักษ ม.3  ขององคการคา สกสค. ศธ. 
3)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ของบริษัทอักษรเจริญทัศน 
4)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ชุดพัฒนาทักษะภาษา เลม 5  ของ สนพ.วัฒนาพานิช 
5)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ชุดพัฒนาทักษะภาษา เลม 6  ของ สนพ.วัฒนาพานิช 
6)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ของบริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช 
7)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ของบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
8)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.3  ของบริษัท สํานักพิมพแม็ค   
9)  คูมือเตรียมสอบ O-net ภาษาไทย ม.3    สํานักพิมพไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง  จํากัด 
10) ตลุยขอสอบภาษาไทย ม.3    สํานักพิมพไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง  จํากัด 
11) แผนจัดการเรียนรูสองแนวทาง  ภาษาไทย ม.3    สํานักพิมพ  พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
12) แบบฝกหัดภาษาไทย  ม. 3   สํานักพิมพแม็ค   
13) ตลุยขอสอบภาษาไทย ม.3    สํานักพิมพไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง  จํากัด 
14) เกง็ขอสอบ  NT  และ O-net  ภาษาไทย ม.3   สํานักพิมพแม็ค   
15) ติวเขมเฉลยแนวขอสอบ  ม.3 และ NT   สํานักพิมพ พศ.พัฒนา จํากัด   
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ผลการสํารวจคําศัพทภาษาไทย ของนักเรียนชัน้  ม.6  
จากการสํารวจพบวามีคําศัพท จํานวน  1,372   คํา   ซ่ึงสามารถแยกตามหมวดหมูตามตัวอักษรได  

ดังนี ้
หมวดอักษร  ก 

 

คําศัพท คําแปล 
กงจักร ส่ิงท่ีมีรูปเปนวงกลม มีริมเปนแฉกๆ โดยรอบ 
กฎเกณฑ ขอกําหนดท่ีวางไวเปนหลักเปนเกณฑ 
กตเวทิตา ความเปนผูสนองคุณทาน 
กตัญู รูคุณ, แสดงความกตัญู 
กถา ถอยคํา, เร่ือง, คําอธิบาย, คํากลาว 
กบฏ ผูประทุษรายตอทางอาณาจักร, ผูทรยศ 
กมล หัวใจ, ดวงใจ, ใจ 
กรณียกิจ ธุระ, งาน, การงาน 
กรรมกร ลูกจางท่ีใชแรงงาน 
กรอน คอยๆ สึกหรอไปทีละนอย 
กระแจะ ผงเคร่ืองหอมตาง ๆ  ท่ีผสมกันสําหรับทาหรือเจิม โดยปกติมีเคร่ืองประสม คือ  

ไมจันทน  ชะมดเชียง  เปนตน 
กระดานชนวน กระดานทําดวยไมทาสมุกบาง ทําดวยแผนหินชนวนบาง สําหรับเขียนหนังสือ 
กระเดยีด เอาเขาขางสะเอว 
กระแดวๆ อาการที่ดิ้นอยูกับท่ี 
กระทบกระเทือน มีผลไปถึง 
กระแทกกระทั้น กระแทกเสียงหรือกระแทกสิ่งของใหรูวาไมพอใจหรือโกรธ 
กระบาล หัว, กะโหลก, ศีรษะ 
กระพัง แอง, บอ, หนอง 
กระพุง สวนในท่ีปองออกมา 
กระเพื่อม อาการของส่ิงเหลวหรือนุมท่ีไหวข้ึนๆ ลงๆ อยางน้ํากระเพื่อม 
กระเสือกกระสน ดิ้นรนเพื่อใหพนความทุกขยาก 
กระแส ทาง, แนวทาง 
กระหนาบ ประชิดเขาไปทั้ง 2 ขาง 
กระหวัด ตวัด, รัด, กอด 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  Page 2 

 

คําศัพท คําแปล 
กระเหม็ดกระแหม ใชจายอยางระมัดระวังเพราะเกรงวาจะไมพอใช 
กรากกรํา ทนทําอยางไมคิดถึงความยากลําบาก 
กราย เคล่ือนไหวอยางมีทาทาง, เดนิอยางมีทาที 
กร้ิว โกรธ 
กรีธา เดินทางเปนหมูกระบวน 
กฤษฎาภินหิาร บุญยิ่งใหญท่ีไดทําไว 
กฤษฎีกา บทกฎหมายซ่ึงพระมหากษตัริยทรงตราข้ึน เพื่อใชในการบริหาร เรียกวา พระ

ราชกฤษฎีกา 
กลไก ตัวจักรตางๆ 
กลบเกล่ือน ปดบัง, อําพราง, ปกปด 
กลละ รูปแบบเร่ิมท่ีปฏิสนธิในครรภมารดาในชวงสัปดาหแรก  ซ่ึงเปรียบไดกับเอาผม

คนมาผา  8  คร้ัง  (เทากับ  1/256  ของเสนผม)  แลวจุมลงในน้ํามันงาท่ีใสมาก  
และสลัด  7  คร้ัง  แลวถือไว  น้ํามันท่ีเหลือติดอยูท่ีปลายผมนั้นยังมีขนาดใหญ
กวากลละ 

กลวยแขก กลวยน้ําวาชุบแปงทอด เปนอาหารวางอยางหนึ่ง 
กลวิธี กลยุทธ, วิธีพลิกแพลง 
กลเหตุ เหตุแหงการทะเลาะ 
กลองถายรูป เคร่ืองมือท่ีประกอบดวยเลนสและฟลมสําหรับบันทึกภาพ 
กลัวเกรง กลัว 
กลามเนื้อ มัดเนื้อท่ีรวมกนัเปนกอนๆ ในกายคนและสัตว 
กลํ้ากราย เขาไปปะปน  ลวงเขาไป 
กลํ้ากลืน อดกล้ันไมแสดงใหเห็น 
กลี ส่ิงราย 
กลียุค ความยอยยับ, ความวิบัติ, ความพินาศ 
กวัก โบกไมโบกมือใหเขามาหา 
กษณะ ครู  คร้ัง  คราว 
กสิก ชาวนา 
กองกังวาน เสียงกองอยูไดนาน 
กักขัง ขัง 
กังวล มีใจพะวงอยู 
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คําศัพท คําแปล 
กันดาร แหงแลง 
กันแสง รองไห 
กัปตัน นายเรือ 
กัลยาณมิตร มิตรแท, เพื่อนแท 
กัลยาณ ี นางงาม, หญิงงาม 
กาฝาก ช่ือพรรณไมท่ีอาศัยเกาะดูดน้ําและแรธาตุจากพรรณไมอ่ืน 
กาม ความใครทางเมถุน 
การทองเท่ียว ธุรกิจเกี่ยวกับการบริการทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆ ใหแกนกัทองเท่ียว 
การนิยาม การกําหนดหรือการจํากัดความหมายท่ีแนนอน 
การโนมนาว การชักชวนใหเห็นดเีห็นงามหรือใหโอนออนตาม 
การวิเคราะห การพิจารณาแยกแยะส่ิงใดส่ิงหนึ่งออกเปนสวน ๆ  เพื่อทําความเขาใจแตละสวน

ใหแจมแจง 
การสังเคราะห การรวมสวนตาง ๆ  ใหประกอบกันเขาดวยกรรมวิธีท่ีเหมาะสม  จนเกดิเปนส่ิง

ใหมข้ึน 
การหนกระหาย ทุรุนทราย  กระสับกระสาย 
การอธิบาย การทําใหบุคคลอ่ืนเขาใจในความจริง  ความสัมพันธ หรือปรากฏการณตาง ๆ  

ท้ังทางสังคมและทางธรรมชาติ 
การอนุมาน กระบวนการคิดในการหาขอสรุปจากเหตุผลท่ีมีอยู 
กาลกิณ ี ลักษณะท่ีเปนอัปมงคล 
กาลี ช่ัวราย, เลวทราม 
กาษา ผาชนิดหนึ่ง 
กาหล เอะอะอ้ืออึง 
ก้ํากึ่ง เกือบเทาๆ กัน, พอๆ กัน, ไลเล่ียกัน 
กําจัด ทําใหส้ินไป 
กํามะถัน ธาตุสีเหลือง ติดไฟงาย กล่ินเหม็นฉุน ใชทํายา ทําดินปน ฯลฯ 
กําเริบ รุนแรงข้ึน 
กําสรด เศรา  สลด 
กําหนดการ ระเบียบการท่ีบอกถึงข้ันตอนของงานท่ีจะตองทําตามลําดับ 
กิ่ง เรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยหุยาตรา  เปนเรือหลวงที่ข้ึนระวาง  สรางดวยไม

สลักปดทอง  หัวเปนรูปสัตว 
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คําศัพท คําแปล 
กิจจา  เร่ืองราว, ขอความ 
กิตติศัพท ช่ือเสียง, เกยีรติคุณ, เสียงสรรเสริญ, เสียงเลาลือ, เสียงยกยอง 
กินโตะ รุมกันทําอยางใดอยางหน่ึง 
กินน้ําสบถ ดื่มน้ําสาบานซ่ึงอาจเปนน้ําพุทธมนต  น้ําเทพมนตร  หรือสุราผสมเลือดท่ีผูรวม

สาบานกรีดใหหยดลงแลวดืม่ประกอบกับคําปฏิญาณ  เชน  จะไมทรยศตอกัน  
เปนตน 

กินใน ประทับใจ, ซาบซ้ึงใจ 
กุพชกะ ดอกกหุลาบ 
กุมภณัฑ ยักษ 
กุลบุตร ลูกชายผูมีตระกูล 
เก ไมตรงตามแนว, ไมเปนระเบียบ, (ใชแกของท่ีเปนซ่ีเปนลํา) 
เก็จ แกวประดับ 
เกร้ียวกราด แสดงกิริยาทาทาง พรอมท้ังดุดาวากลาวอยางรุนแรง ดวยความโกรธ 
เกล็ดเลือด ช้ินโปรโตปลาสซึมเล็กๆ จํานวนมากในเลือด มีคุณสมบัติชวยในการจบัตัวเปน

กอน 
เกลอ เพื่อนสนิท 
เกล้ียกลอม ชักชวนจูงใจใหรวมพวก, พูดจูงใจใหคลอยตาม หรือปฏิบัติตาม 
เกล่ือน เร่ียรายหรือกระจัดกระจายอยูท่ัวไป 
เกษมสันต ช่ืนชมยินด ี
เกะกะ ประพฤติเปนพาลเกเร 
เกาทัณฑ อาวุธชนิดหนึง่ ประกอบดวยคันสําหรับยงิ 
เกียรติยศ เกียรติโดยฐานะตําแหนงหนาท่ีหรือชาติช้ันวรรณะ 
เกียรติศักดิ ์ ฐานะอันมีเกยีรติ 
เกี่ยวของ เกี่ยวกับ, เกี่ยว, เกี่ยวพัน 
เกื้อกูล เกื้อหนนุ, ชวยเหลือ, เกื้อกูล, ชวยเหลือเกื้อกูล 
แกนแท ลักษณะท่ีแทจริงของส่ิงตางๆ 
แกนเร่ือง สาระสําคัญ, จดุสําคัญ, สาระ 
แกนสาร ส่ิงท่ียั่งยืนถาวร, หลักท่ีควรยดึถือ, คุณประโยชน (มักใชในความปฏิเสธ) เชน ไม

เปนแกนสาร 
โกรกธาร หุบผาลึกชันและแคบมาก มีหนาผาชัน 2 ขาง มักมีลําธารอยูเบ้ืองลาง 
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คําศัพท คําแปล 
ไกลเกล่ีย พูดจาใหปรองดองกัน, พูดจาใหตกลงกนั 
ไกวัล ท่ัวไป 
 

หมวดอักษร  ข  
 

คําศัพท คําแปล 
ขจร ฟุง, กระจาย, แผกวาง, แพร, ฟุงกระจาย 
ขจี งามสดใส 
ขนง ค้ิว 
ขบกัด ใชฟนกดั 
ขมีขมัน แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือรน 
ขยายความ เพิ่มเนื้อหา, ใหรายละเอียดเพิ่มเติม 
ขลุกขลัก ติดกุกกักอยูในท่ีแคบ, ติดขัด, ไมสะดวก, เสียงดังอยางกอนดินกล้ิงอยูในหมอ

หรือในไห. 
ขวัญตา ส่ิงท่ีเห็นเปนท่ีเจริญตา 
ขอความ เนื้อความตอนหน่ึงๆ, ใจความส้ันๆ ของเร่ือง 
ขอบกพรอง ขอตําหน,ิ ขอเสียหาย, ขอผิดพลาด, ขอเสีย 
ขอบขาย ขอบเขตงานหรือความรูท่ีอยูในความรับผิดชอบ 
ขอบเขต ขอจํากัด, ขอกําหนด, เง่ือนไข 
ขอยุติ ผลสรุปท่ีเปนขอตกลงอยางแนนอน, ผลสรุปท่ีเปนส่ิงช้ีการส้ินสุดของการ

โตแยง 
ขอษมา กลาวคําขอโทษ 
ขัด ไมทําตามหรือฝาฝนส่ิงท่ีกําหนดไว 
ขัดขวาง ทําใหไมสะดวก, ทําใหติดขัด 
ขัดสน มีความเปนอยูอยางลําบากหรือยากไร 
ขัตติย พระเจาแผนดนิ 
ขันติธรรม หลักธรรมท่ีวาดวยความอดทนอดกล้ันตอส่ิงรอบตัว 
ขันหมาก ขันใสหมากพลู ใชสําหรับพิธีหม้ันหรือแตงงาน 
ขาดสติ ไมรูสึกผิดชอบหรือไมรูสึกตัววากําลังทําอะไร 
ขาม เกรง 
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คําศัพท คําแปล 
ขาวน้ําชําปลาอาหาร ขาวปลาอาหาร 
ขาวสารปราย ขาวสารที่ปลุกเสกแลวซัดใหกระจายไป 
ขาวสารปราย ขาวสารที่เสกแลวซัดใหกระจายออกไป 
ขําเพราคม สวยซ้ึงนามอง 
ข้ีครอก ทาสโดยกําเนดิ, ลูกของข้ีขา 
ข้ีร้ิวข้ีเหร ไมนารัก, ไมสวย 
ข้ึง แคน, เคือง, โกรธ 
ขุน มีลักษณะมัว ไมใส ไมชัดเจน 
ขุนนาง ขาราชการบรรดาศักดิ ์
ขุนพล ผูท่ีเปนหัวหนาทัพของกองทหาร 
ขุยไผ เมล็ดไผท่ีตกลงมากองอยูท่ีกอไผท่ีเกิดข้ึนแลวทําใหตนตาย 
ขูเข็ญ ทําใหกลัวโดยบังคับกดข่ี 
เข เหลนอยๆ (ใชแกตา) 
เขมน จองมองดูโดยมุงเฉพาะ 
เขละขละ สับสน, ยุงเหยงิ, วุนวาย 
เขลา ขาดไหวพริบ, รูไมถึง, รูไมเทาทัน 
โขมด ช่ือผีชนิดหนึ่งเปนผีปา จะเหน็เปนแสงเรืองวาวในเวลากลางคืน 
โขยง ยกรางกายใหสูงข้ึน 
ไขกระดูก เนื้อเยื่อสวนในของกระดกู เปนสวนท่ีสรางเม็ดเลือดชนดิตางๆ ใหแกรางกาย 
 

หมวดอักษร  ค 
 

คําศัพท คําแปล 
คดี เร่ือง 
คนกัน ปนกัน  ระคนกัน 
คบไม งามตนไมท่ีกิ่งใหญกับตนแยกกัน 
คม ไป 
ครวญเพลง รองเพลงท่ีทวงทํานองชาสอดแทรกเสียงเอ้ือนยาวๆ 
ครหา ติเตียน, ตําหน,ิ ติโทษ 
ครองราชย ดํารงฐานะเปนพระมหากษตัริย 
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คําศัพท คําแปล 
ครอบงํา มีอํานาจเหนือบังคับใหเปนไปตาม 
คร่ัง เพล้ียหอยชนดิหนึ่ง  ผลิตสารสีแดงเรียกวา  ข้ีคร่ัง  ซ่ึงใชประโยชนตาง ๆ  เชน  

เปนสียอมวัสดุ  เปนท่ีปดผนึกเอกสารสําคัญ  เปนตน 
คราม กลัวเพราะเคยรูฤทธ์ิมาแลว 
ครุ หนัก 
คฤหัสถ ผูครองเรือน, ผูไมใชนักบวช 
คลาไคล  เดินไป, เคล่ือนไป 
คลายเครียด ทําใหความเครียดลดนอยลง 
ความกระจาง ความชัดเจน, ความแจมแจง 
ความคิดรวบยอด ภาพในใจหรือแบบของความคิดท่ีเปนตัวแทนส่ิงของท้ังประเภท 
ความชอบธรรม ความยุติธรรม 
ความถนัด ความชํานาญ, ความสามารถ,ทักษะ 
ความนาเช่ือถือ ความนาไววางใจ, ความนานับถือ 
ความเบิกบาน ความช่ืนบาน, ความสดใส 
ความผูกพัน ความกี่ยวของ,  ความสัมพันธ 
ความพยาบาท การผูกใจเจ็บและอยากแกแคน 
ความราวฉาน ความระหองระแหง, ความแตกราว, ความบาดหมาง 
ความเรียง การเรียบเรียงถอยคําใหเปนเนื้อเร่ือง 
ความวิตกกังวล ความรอนใจเพราะหวงใย 
ความวิปริต ความวิตถาร, ความผิดปกติ 
ความศรัทธา ความเล่ือมใส, ความนับถือ, ความเช่ือถือ 
ความเสมอภาค ความเทาเทียมกัน, ความเทากัน 
ความหรูหรา การงามอยางฉูดฉาด 
ความหวาดระแวง ความกลัวและไมไววางใจ 
ความหายนะ ความเสียหาย, ความฉิบหาย, ความวิบัติ, ความวอดวาย, ความยอยยับ, ความ

เส่ือม 
ความอดกล้ัน ความระงับใจ, ความสะกดกล้ัน 
ความอัปมงคล ส่ิงไมดี, ส่ิงท่ีเปนอันตราย 
คอนโด อาคารชุด, หองชุด 
คะนอง ซ่ึงแสดงอาการอยางคึกลําพอง 
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คําศัพท คําแปล 
คับขัน ซ่ึงหลีกเล่ียงไมได, จําเปนเฉพาะหนาท่ีจะตองทําหรือตองสูซ่ึงหลีกเล่ียงไมได, 

เขาท่ีลําบากหรือจําเปน 
คับแคบ มีบริเวณนอย, ไมพออยู 
คาดคะเน เดา, ประมาณ, กะ 
คาบ ระยะเวลาท่ีเวยีนรอบ 
คาม บาน  หมูบาน 
คํากริยา หมวดคําประเภทหนึ่ง ท่ีแสดงอาการกริยาตางๆ 
คําขวัญ ถอยคําท่ีแตงข้ึนเพื่อเตือนใจหรือเพื่อใหเปนสิริมงคล 
คํ้าจุน อุดหนุนใหดํารงอยูได 
คําเชิญชวน คําชวน, คําเช้ือเชิญ 
คําเช่ือม คําท่ีมีหนาท่ีทําใหความประสานคลองจองกันหรือขัดแยงกัน 
คํานาม คํานามคือคําท่ีใชเรียกคน สัตว ส่ิงของ 
คําปฏิญาณ คํารับรองซ่ึงบุคคลหน่ึงใหไวกับบุคคลอ่ืนวาจะกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
คําพยากรณ คําทํานาย 
คําพิพากษา คําวินิจฉัยช้ีขาดของศาลในประเด็นแหงคดท่ีีฟองตอศาล 
คําวิงวอน คําขอรอง, คํารํ่ารอง 
ค้ิว ไมท่ีชางลอกเปนลวดสําหรับประกอบขอบหรือริมประตูหนาตางเปนตน, เรียก

ส่ิงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงเชนนั้น เชน ค้ิวรถยนต 
คุกคาม แสดงอํานาจดวยกิริยาหรือวาจาใหหวาดกลัว, ทําใหหวาดกลัว 
คุงน้ํา สวนเวาโคงเขาไปของฝงน้ําดานท่ีตรงกันขามกับหัวแหลม 
คุณธรรม สภาพคุณงามความด ี
เคร่ืองราง ของท่ีนับถือวาปองกันอันตราย ยิงไมออก ฟนไมเขา เชน ตะกรุด ผายนัต 

เหล็กไหล 
เคร่ืองราชกกุธภัณฑ เคร่ืองหมายความเปนพระราชาธิบดี มี  5  ส่ิง คือ  พระมหาพิชัยมงกุฎ  พระแสง

ขรรคชัยศรี  ธารพระกรชัยพฤกษ   พัดวาลวิชนีและแสจามรี  ฉลองพระบาทเชิง
งอน 

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ ส่ิงซ่ึงเปนเคร่ืองหมายแสดงเกียรติยศและบําเหน็จความชอบ เปนของ
พระมหากษัตริยทรงสรางข้ึนสําหรับพระราชทานเปนบําเหน็จความชอบใน
ราชการหรือสวนพระองค, เรียกเปนสามัญวา ตรา 

เคร่ืองเรือน เคร่ืองตกแตงภายในเรือน เชน ตู โตะ เกาอ้ี 
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คําศัพท คําแปล 
เคร่ืองสาย เคร่ืองบรรเลงท่ีเปนสาย เชน จะเข ซอ 
เคร่ืองอาน เคร่ืองกิน 
เคร่ืองอุปโภค สินคาประเภทบริโภคภัณฑเพื่อสนองความตองการของมนุษย เชน เส้ือผา 

เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค และไมใชตอไปในการผลิตสินคาอ่ืน 
เคลาเคลีย เคลาคูกัน เคียงเคลากัน 
เคลือบแฝง ไมกระจางทําใหเปนท่ีสงสัย 
เคหสถาน ท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัย เชน เรือน โรง เรือ หรือแพ ซ่ึงคนอยูอาศัย และหมายความ

รวมถึงบริเวณของท่ีซ่ึงใชเปนท่ีอยูอาศัยนัน้ดวย จะมีร้ัวลอมหรือไมก็ตาม 
เคหา  บาน, บานเรือน, ท่ีอยูอาศัย 
เคียด โกรธแคน, แคนเคือง 
เค่ียวเข็ญ บีบบังคับ, บีบค้ันใหไดความลําบาก 
เคือง ไมพอใจเพราะชักรูสึกโกรธ 
แคน โกรธเจ็บใจอยูไมหาย 
แคมเรือ สวนริมท้ัง 2 ขางเรือ 
แคระแกร็น เต้ียเล็กกวาปรกติ 
โครงเร่ือง เคาเร่ืองท่ีกําหนดข้ึน 
ไคลคลา เดินไป  เคล่ือนไป 
 

หมวดอักษร  ฆ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฆนะ กอน  แทง 
ฆอง เคร่ืองตีใหเกดิเสียงอยางหนึง่ ทําดวยโลหะผสมรูปรางเปนแผนวงกลมงองุมลง

มารอบตัว มีปุมกลมตรงกลางเหมาะสําหรับตี 
ฆองยามย่ํา การตีฆองเพ่ือบอกเวลาตอนกลางคืน 
โฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพรลัทธิความเช่ือ หรือความคิดเห็น ดวยกลอุบายตางๆ เพื่อโนมนาว

จิตใจผูอ่ืนใหเห็นคลอยตาม 
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หมวดอักษร  ง 
 

คําศัพท คําแปล 
งบประมาณ ประมาณการรายรับและรายจาย 
งันงก ส่ันเงอะงะ, ส่ันง่ักๆ 
งาเทาโผน ยกเทาเตรียมกระโจน 
งาว ดาบดามยาว 
เงินยวง สีเหมือนสีเงินท่ีละลายควางในเบา เรียกวา สีเงินยวง 
เง้ือมมือ อํานาจท่ีครอบงําจะไมใหหลุดพนไปได 
 

หมวดอักษร  จ 
 

คําศัพท คําแปล 
จดหมายเหต ุ หนังสือบอกขาวคราวท่ีเปนไป รายงานหรือบันทึกเหตุการณตางๆ ท่ีเกดิข้ึน, 

เอกสารท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ เอกชน ผลิตข้ึนใชเปนหลักฐานและ
เคร่ืองมือในการปฎิบัติงาน 

จตุบททวิบาท (สัตว)  ส่ีเทา  สองเทา 
จตุราบาย อบาย  4  หมายถึง  อบายภูมิ  4  ไดแก  นรกภูมิ  ดิรัจฉานภูมิ  เปรตวิสัยภูมิ  และ

อสุรกายภูมิ   
จรรโลง ชวยใหดยีิ่งข้ึน 
จริต ความประพฤติ, กิริยามารยาท 
จรุงใจ ทําใหจิตใจชุมช่ืน 
จลาจล ความวุนวายในบานเมือง, ความปนปวนของบานเมือง 
จวงจนัทร เคร่ืองหอมท่ีเจือดวยจวงและจันทร 
จวนตวั เขาท่ีคับขัน, เขาท่ีจําเปน 
จองหอง หยิ่ง, ทะนงตัว, ถือดี 
จะงอยไสดือ ปลายสายสะดือ 
จักรราศี อาณาเขตท่ีดาวเคราะหโคจรรอบดวงอาทิตย, อาณาเขตโดยรอบดวงอาทิตยท่ี

ดาวเคราะหเดนิ 
จังกา ลักษณะยนืถางขาต้ังทาเตรียมสู 
จัญไร เปนเสนียด, ไมเปนมงคล 
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คําศัพท คําแปล 
จัดแจง เตรียมการ, จัดการ 
จัตุบท สัตวส่ีเทา 
จําจอง ติดคุก 
จําพรรษา อยูประจําท่ีวัด 3 เดือนในฤดฝูน (ใชแกพระสงฆ) 
จําเพาะ เฉพาะ, เจาะจง, บังเอิญ, เฉพาะเจาะจง 
จําเลย บุคคลผูถูกฟองตอศาลแลว 
จิตวิทยา วิชาวาดวยจิต, วิทยาศาสตรแขนงหน่ึงวาดวยปรากฎการณ พฤติกรรม และ

กระบวนการของจิต 
จินตนาการ การสรางภาพข้ึนในจิตใจ 
จินตภาพ ภาพท่ีเกดิจากความนึกคิดหรือท่ีคิดวาควรจะเปนเชนนัน้ 
จิปาถะ สารพัด, ทุกส่ิงทุกอยาง 
จี่ปลา เผาปลา 
จีรัง ยั่งยืน, ยืดยาว 
จึงอยา จึงหยดุ 
จุลินทรีย ส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กมาก มองดวยตาเปลาไมเห็น ตองดูดวยกลองจุลทรรศน 

สวนมากมีเซลลเดียว 
จุฬาราชมนตรี ตําแหนงประมุขหรือหัวหนาชาวอิสลามในทางราชการแตงต้ัง 
จูลู หุนหนัพลันแลน 
เจ็ดช่ัวโคตร นาน, ยาวนาน 
เจตคติ ทาทีหรือความรูสึกของบุคคลตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
เจตน ต้ังใจ 
เจ็บจุกประจุบัน มีอาการจุกเสียดข้ึนมาทันที 
เจาพอ ผูเปนใหญหรือมีอิทธิพลในถ่ินนั้น 
เจาแม เทพารักษผูหญิงท่ีถือวาศักดิ์สิทธ์ิจะใหความคุมเกรงรักษาได 
แจมแจง กระจางชัด, แจมกระจาง 
โจทก บุคคลผูฟองคดีตอศาล 
ใจดํา ไมเอ้ือเฟอใคร, ขาดกรุณา 
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หมวดอักษร  ฉ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฉวยสบเพลง บังเอิญถูกจังหวะ 
ฉาบฉวย เอาไปโดยเร็ว, ทําโดยเร็ว, ขอไปที 
ฉายา ช่ือต้ังใหกนัเลนๆ หรือตามลักษณะท่ีหมายรูกันในหมูคณะ 
ฉุดครา พรากไปจาก, ใชกําลังพรากไป, ฉุดลากไปอยางไมปราณ ี
เฉพาะกิจ เจาะจงเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เชน หนวยปราบปรามเฉพาะกิจ 
เฉลียวใจ ระแวง, เอะใจ, สงสัย 
เฉิดฉัน งาม, เพริศพร้ิง 
เฉิดฉาย งามผุดผาด 
เฉ่ือย ชา, เช่ืองชา 
แฉก ลักษณะของส่ิงท่ีเปนแผนและแยกออกเปนจักๆ หรือเปนทางยาว 
ไฉไล งาม 
ฉวยสบเพลง บังเอิญถูกจังหวะ 
 

หมวดอักษร  ช 
 

คําศัพท คําแปล 
ชดเชย ใชแทนส่ิงท่ีเสียไป,  เพิ่มเติม 
ชนก พอ,  บิดา 
ชนน ี แม,  มารดา 
ชนบท บานนอก, ตางจังหวดั 
ชนวน สาเหตุ, เหตุ 
ชเนนทร ผูเปนใหญในหมูชน 
ชล น้ํา 
ชลนา น้ําตา 
ชลมารค ทางน้ํา 
ชลาลัย ทะเล, แมน้ํา 
ชะรอย เห็นทีจะ  บางที 
ชะลูด เรียวยาวและสูงข้ึนไป 
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คําศัพท คําแปล 
ชะออน ออน  แสดงกริิยาวาจาใหเขาเมตตา 
ช้ันผูนอย ผูนอย, ผูท่ีมียศตํ่ากวา, คนท่ีอยูใตบังคับบัญชา 
ชาญฉลาด ฉลาด, หลักแหลม, หัวไว, หัวด ี

ชาด 
วัตถุสีแดงสดชนิดหนึ่ง เปนผงก็มี เปนกอนก็มี ใชทํายาไทยหรือประสมกับ
น้ํามันสําหรับประทับตราหรือทาส่ิงของ 

ชาตินิยม ลัทธิท่ีถือชาติเปนใหญ 
ชาติปางกอน ชาติท่ีแลว 
ชามเบญจรงค เคร่ืองถวยชามท่ีเขียนลวดลายดวยแมสีท้ัง 5 
ชิวหา ล้ิน 
ชีวประวัติ ประวัติชีวิตบุคคล 
เชลยศึก ผูท่ีถูกคูสงครามจับตัวได 

เชาวน 
ปญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณไหวพริบปญญาหรือความคิดฉับไว, ปฏิภาณ
ไหวพริบ 

เชิงชาย ศักดิ์ศรีลูกผูชาย 

เชิงเทิน 
ท่ีดินท่ีพูนสูงข้ึนเปนเชิงของปอมปราการ, พื้นท่ีวางภายในปอมสําหรับใหทหาร
ข้ึนไปอยูตรวจการณหรือตอสูขาศึก 

เชิดชู ยกยอง, ชมเชย, นับถือ, สดดุี, ยกยอ, ช่ืนชม 
เชือกบาศ เชือกท่ีทําเปนบวงผูกปลายไมคันจามสําหรับคลองเทาชาง 
โชคลาง มีเคร่ืองหมายท่ีปรากฏใหเหน็วาจะมีโชค 
 

หมวดอักษร  ซ 
 

คําศัพท คําแปล 
ซองสุม เกล้ียกลอมผูคนใหมารวมกนัเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง 
ซับ เอาส่ิงของเชน ผา ฟองน้ํา หรือกระดาษทาบลงบนของเหลว เชน น้ํา เพือ่ใหแหง 
ซาหร่ิม ช่ือขนมอยางหน่ึงทําดวยแปงถ่ัวเขียว ลักษณะคลายลอดชอง แตตัวเล็กกวา กิน

กับน้ํากะทิผสมนํ้าเช่ือม 
ซ่ือสัตย ไมคิดทรยศ 
เซ็กเธาว เปนช่ือมาฝเทาดีและมีกําลังมาก  เดิมเปนมาท่ีลิโปไดรับจากต๋ังโตะ  เม่ือโจโฉคิด

กําจัดลิโปไดสงคนไปลอบลักมาเซ็กเธาวของลิโปมาเพ่ือตัดกําลังมิใหลิโปหนีได  
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คําศัพท คําแปล 
เม่ือโจเขาโจมตี  ลิโปจึงจนมุมและถูกสังหารในท่ีสุด  มาเซ็กเธาวจึงตกเปน
ของโจโฉ  ศึกคร้ังนั้นโจโฉชวยเลาปรบกบัลิโป  กวนอูซ่ึงอยูในการศกึดวย  จึง
จํามาเซ็กเธาวได  เม่ือโจโฉใหมาเซ็กเธาวแกกวนอู 

เซน เอาอาหารเปนตนไปไหวหรือสังเวยผีหรือเจา 
เซอ ซุมซาม, เซอะ, เซอซา, โง, ท่ึม 
เซา เหงาหงอย 
ไซ กิริยาท่ีนกหรือเปดเอาปากย้าํๆ ขนหรือหาอาหาร 
 

หมวดอักษร  ฌ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฌาปนกิจศพ เผาศพ 
 

หมวดอักษร  ญ 
 

คําศัพท คําแปล 
ญัตติ ขอเสนอเพื่อลงมติ 
 

หมวดอักษร  ฎ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฎีกา คํารองทุกขท่ีราษฎรทูลเกลาฯ ถวายตอพระมหากษัตริย 
 

หมวดอักษร  ฐ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฐานานุรูป สมควรแกฐานะ 
 
 

 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  Page 15 

 

หมวดอักษร  ด 
 

คําศัพท คําแปล 
ดนัย ลูกชาย 
ดวงตราไปรษณียากร แสตมป 
ดาบฟาฟน ดาบของขุนแผน 
ดารา ดวงดาวสองแสงอยูบนฟา 
ดาล กลอนประตูท่ีทําดวยไมสําหรับขัดบานประตู 
ดาว แดน 
ดาวดึงส ช่ือสวรรคช้ันท่ี 2 แหงสวรรค 6 ช้ัน มีพระอินทรเปนผูครอง 
ดําริ คิด  ไตรตรอง 
ดินประสิว ช่ือวัตถุเคมีชนดิหนึ่งมักเกดิจากมูลคางคาว สําหรับทําดินปน 
ดึกดําบรรพ โบราณกาล, โบราณ, เกาแก, นมนาน, นานนม 
ดุดัน ดุอยางไมลดละ 
ดุริยางค ดนตรี, เคร่ืองดนตรี, เคร่ืองดีดสีตีเปา 
ดุลยพินิจ ความอิสระในการตัดสินใจ 
ดุษณภีาพ อาการสงบ 
ดูดาย เอ้ือเฟอ 
เดชะบุญ โชคดี 
เดนตาย ท่ีรอดตายมาไดท้ังๆ ท่ีนาจะตาย 
เดรัจฉาน สัตวเวนจากมนุษย เชน หมู หมา ววั ควาย (มักใชเปนคําดา) 
เดอ เปน, เรอรา 
เดียดฉันท ไมพอใจ, รังเกยีจ, ลําเอียง, เกลียด, ขยะแขยง 
เดือดดาล โกรธมาก, พลุงพลาน 
แดนไตร โลกท้ัง 3 ไดแก กามภพ คือภพของเทวดาลงมา, รูปภพ คือภพของพรหมท่ีมีรูป, 

อรูปภพ คือภพของพรหมท่ีไมมีรูป; หรือ สวรรค มนุษยโลก และ บาดาล 
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หมวดอักษร  ต 
 

คําศัพท คําแปล 
ตกวา ราวกับวา 
ตกหลุมพราง เสียรูหรือถูกลวงดวยเลหกลอุบาย 
ตนน้ําลําธาร ปาเปนแหลงกาํเนิดของตนน้าํลําธาร 
ตนเสลา ช่ือตนไมชนิดหนึ่ง ใชทําเคร่ืองเกวยีน 
ตรรกศาสตร ปรัชญาสาขาหนึ่งวาดวยการคิดหาเหตุผลวาจะสมเหตุสมผลหรือไม 
ตระการตา มีลักษณะงดงามชวนใหต่ืนตาต่ืนใจเม่ือไดพบเหน็ 
ตระบัด อยางเดีย๋วนั้น, อยางทันทีทันใด 
ตระเวน เท่ียวตรวจตราสถานการณท่ัวบริเวณ 
ตรัสรู รูแจงในเร่ืองตางๆ (ใชเฉพาะพระพุทธเจา) 
ตราสิน แจงความไวเพือ่เปนหลักฐาน 
ตรึกตรอง ใครครวญหรือคิดทบทวนถึงเร่ืองราวตางๆ หรือเร่ืองราวท่ีผานมาแลว 
ตรึกตรา คิดใครครวญ  ทบทวน 
ตรึงใจ ทําใหเปนท่ีพอใจหรือช่ืนชมยินด ี
ตรู ลักษณะท่ีเหน็แลวชวนยนิดชีวนพึงใจ, งามนาพึงพอใจ 
ตลอดสัน ตลอดสันหลัง 
ตอรอง  เจรจาเพื่อหาขอยุติเกีย่วกับผลประโยชนท่ีท้ังสองฝายพอใจ 
ตอวาตอขาน ทวงถามเหตุผลตอผูท่ีทําใหตนไมพอใจ, วากลาวเพราะไมทําตามท่ีพูดหรือท่ีให

สัญญาไว 
ตะคอก  ตวาด, ขู 
ตะบึง รีบเรงไปไมหยุด 
ตักตวง หาประโยชนใสตัว, กอบโกยมาเปนของตนเม่ือมีโอกาส 
ต้ังครรภ มีลูกในทอง 
ตัดไฟตนลม ตัดตนเหตุเพื่อไมใหเหตุการณลุกลามตอไป 
ตัวประกนั บุคคลท่ีถูกยึดหนวงตัวไวเพือ่ใชตอรอง 
ตาด ช่ือผาชนิดหนึง่ ทอดวยไหมควบกับเงินแลงหรือทองแลงจํานวนเทากนั, เรียกช่ือ

ตามลักษณะของลาย เชน ตาดลายคดกริช ตาดตาต๊ักแตน, ถามีไหมปกทับลงไป
อีกเปนดอกๆ เรียกวา ตาดระกําไหม 

ตาพรา อาการที่ตามองเห็นไมชัดเจน, มองเห็นเปนภาพมัวๆ 
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คําศัพท คําแปล 
ตํารา แบบแผนท่ีวาดวยหลักวิชาตางๆ, เอกสารคําสอน 
ตําหนิติเตียน วากลาวตักเตือน, ยกโทษข้ึนพูด 
ตืด ช่ือพยาธิตัวแบนเปนปลองเรียงตอกันเปนแถบยาว หัวมีอวัยวะใชเกาะยึด มัก

อาศัยดูดอาหารในลําไสของมนุษยและสัตวมีกระดูกสันหลัง 
ต้ืนลึกหนาบาง รายละเอียดของเร่ืองท่ีไมเปดเผย 
ตู คําแทนตัวผูพดู   เปนบุรุษสรรพนามท่ี  1 
เต็มประดา เต็มแก, เต็มทน, เต็มที 
เตียวเล้ียว เคยเปนทหารฝายลิโป  ในศึกคร้ังเดียวกนันี้  เตียวเล้ียวถูกจับเปนเชลย  โจโฉจะ

ฆาเสีย  แตกวนอูขอรองไววา  เตียวเล้ียวเปนคนซ่ือสัตยควรเล้ียงไว  เตียวเล้ียวจงึ
มาอยูกับโจโฉ  และอาสาเปนผูเกล้ียกลอมกวนอู  เพราะเคยรูจักกนัมา 

แตกฉาน เช่ียวชาญ, เขาใจแจมแจง, ชํานาญ 
แตกฉาน เช่ียวชาญ, เขาใจแจมแจง, ชํานาญ 
แตงโตะเล้ียง จัดอาหารเล้ียง 
โตแยง แสดงความเหน็ขัดแยงกัน 
โตวาที แสดงคารมโดยมีฝายเสนอและฝายคาน ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ไตรตรอง คิดทบทวน 
ไตรภูมิ ภพท้ังสาม คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ, ตามไสยศาสตรวา สวรรค มนุษยโลก 

บาดาล 
ไตรรัตน แกว 3 ประการ หมายถึง พระพุทธเจา เรียกวา พุทธรัตนะ พระธรรม เรียกวา 

พระธรรมรัตนะ พระสงฆ เรียกวา สังฆรัตนะ 
 

หมวดอักษร  ถ 
 

คําศัพท คําแปล 
ถกเขมร การนุงผาหยกัยั้งข้ึนไปใหพนหัวเขาถึงงามกน  บางทีเรียกวา  ขัดเขมร 
ถกเถียง ยกเอาข้ึนมาพดูโตแยงกัน 
ถวง ทําใหชา 
ถวายพระพร อวยพร,  ใหพร 
ถวิล คิดถึง 
ถอง กระทุงดวยศอก 
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คําศัพท คําแปล 
ถองแท แจมแจง, ชัดเจน, แนนอน 
ถายทอด บอกความรูท่ีตนมีแกผูอ่ืน 
ถายสําเนา นําตนฉบับเดมิไปจําลองแบบข้ึน 
ถ่ินฐาน ท่ีอาศัยทํามาหากิน 
ถึงแกกรรม ตาย (ใชแกคนท่ัวไปในคําพดูท่ีสุภาพ) 
ถึงฆาต ถึงเวลาตาย 
ถึงพริกถึงขิง เผ็ดรอนรุนแรง, รุนแรง 
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ครอง (ราชสมบัติ) 
แถลง กลาวอธิบายหรือแจงใหทราบเปนทางการ 
แถลงการณ คําอธิบายเหตุการณเปนทางการ 
 

หมวดอักษร  ท 
 

คําศัพท คําแปล 
ทม การขมใจ  การฝกตน 
ทรงกลด มีแสงสีรุงเปนวงกลมลอมรอบดวงอาทิตยหรือดวงจันทร คลายกลด 
ทรงเกียรติ มีเกียรติ 
ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถท่ีเหมาะแกตําแหนงหนาท่ี 
ทรพล คนช่ัว 
ทรรศนะ ความคิดวาส่ิงตางๆ เปนอยางไรบาง 
ทรลักษณ ลักษณะท่ีถือวาไมด ี
ทรัพยสิน วัตถุท้ังท่ีมีรูปรางและไมมีรูปราง ซ่ึงอาจมีราคาและอาจถือเอาได 
ทรัพยากร ส่ิงท้ังปวงอันเปนทรัพย 
ทรามสวาด ิ เปนท่ีรัก 
ทรามสวาสดิ นางผูเปนท่ีรัก 
ทรุดโทรม เส่ือม, ชํารุด, เกา, โทรม, หมดสภาพ 
ทฤษฎี ลักษณะท่ีคิดคาดเอาตามหลักวิชา เพื่อเสริมเหตุผลและรากฐานใหแก

ปรากฏการณหรือขอมูลในภาคปฏิบัติ ซ่ึงเกิดข้ึนมาอยางมีระเบียบ 
ทลิท ยากจน  เข็ญใจ 
ทลิทภาว ยากชน 
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คําศัพท คําแปล 
ทวงติง ทวง, คัดคาน, ทักทวง, คาน 
ทวงทํานอง ลีลาท่ีเปนไปตามจังหวะหรือทํานอง 
ทวนดวยลวด เฆ่ียนตีดวยหนังท่ีทําเปนเสนยาว ๆ  ซ่ึงเรียกวา ลวดหนงั 
ทวิบาท สัตวสองเทา 
ทศวรรษ รอบ 10 ป 
ทองเอก ช่ือขนมชนิดหนึ่ง ทําดวยไขแดงกวนกับน้าํตาลจนแหง อัดใสพิมพเปนรูปตางๆ 

มีทองคําเปลวปด 
ทอดกฐิน ทําพิธีถวายผากฐินแกพระสงฆ 
ทอแสง สองแสง, เปลงแสง 
ทะนุถนอม คอยระวังรักษา, คอยประคับประคอง 
ทักทายปราศรัย ทักทายและไตถามทุกขสุขกัน 
ทักทิน วันช่ัวรายตามความเช่ือในตาํราโหราศาสตร 
ทัดทาน กลาวหรือแสดงออกเปนทํานองหามหรือทวงเพื่อใหงดไว 
ทัพเรือ กองกําลังทหารท่ีทําการสูรบในนานน้ํา 
ท่ัวบุรคาม ท่ัวบานท่ัวเมือง 
ทัศนคติ แนวความคิดเห็น 
ทัศนศึกษา ทองเท่ียวเพื่อแสวงหาความรู 
ทัศนียภาพ ภาพท่ีนาด,ู มักใชหมายถึงภมิูประเทศท่ีสวยงาม 
ทาฐิกะ เครา 
ทาบทาม เจรจาเพื่อดูทาที, ลองหยั่งเสียง 
ทาวนเฮาส บานท่ีมีกําแพงติดกันหลายๆ หลังเปนแถวเปนแนวไป 
ทาอากาศยาน ท่ีสําหรับเคร่ืองบินข้ึนลง ประกอบดวยลานจอดเคร่ืองบิน ลูเคร่ืองบินข้ึนลง โรง

เก็บอุปกรณการบิน หอบังคับการบิน ท่ีทําการของเจาหนาท่ี และท่ีพกัผูโดยสาร
เขาออก 

ทํานองคลองธรรม แบบ, แบบอยาง, ทาง 
ทํานาย บอกเหตุการณหรือความเปนไปท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ทํานุบํารุง เอาใจใสดแูลเล้ียงด ู
ทิฆัมพร สวนเบ้ืองบนท่ีเห็นครอบแผนดินอยู 
ทิช ผูเกิดสองคร้ัง 
ทิชงค พราหมณ   
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ทิน วัน 
ทิพากร ดวงอาทิตย, พระอาทิตย 
ทิวทัศน ลักษณะภูมิประเทศท่ีปรากฏใหเห็นตามธรรมชาติ 
ทิศานุทิศ ทิศนอยทิศใหญท้ังปวง 
ทีฆนิกาย ช่ือคัมภีรนิกายแรกแหงพระสุตตันตปฎก 
ทีผาดเผน ทาทางเหมือนกระโจน 
ท่ีเรว ปาชา 
ทุกขเวทนา ความรูสึกไมสบายกายไมสบายใจ, ความรูสึกเจ็บปวดทรมาน 
ทุนทรัพย ทรัพยท่ีเปนทุน, จํานวนทรัพยท่ีต้ังเปนทุน 
ทุร ยากลําบาก 
ทุรกันดาร ท่ีไปมาลําบากมาก, ท่ีหางไกลความเจริญ 
ทุรชน คนช่ัวราย 
ทูต ผูท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนไปยังตางประเทศ เพื่อเจรจาหรือเจริญ

สันถวไมตรีเปนทางราชการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับการผลิต จัดเก็บ และเผยแพรขาวสารผานทางคอมพิวเตอร 

ไมโครอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 
เทพเจา เทวดาผูเปนใหญ 
เทวโลก ภูมิเปนท่ีสถิตของเทวดา 
เทาความ อางถึงหรือยอนกลาวเร่ืองเดมิ 
เทาถึง จนกระท่ังถึง  ในความวา  "แตเชาเทาถึงเยน็" 
เทียร เปนคําโบราณแปลวายอม  มักใชคูกับคําวายอมเปนเทียรยอม 
เทือกเขา แนวเขาท่ีตอเนื่องกันไปเปนพืด 
แทรกแซง แทรกเขาไปเกีย่วของในกิจการของผูอ่ืน 
 

หมวดอักษร  ธ 
 

คําศัพท คําแปล 
ธชี นักบวช 
ธรณี พื้นดิน,  ท่ีดิน 
ธรรมสพน ฟงธรรม 
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ธรรมา อาทิตยแหงธรรม หมายถึงพระพุทธเจา 
ธัญพืช พืชลมลุกหลายชนิดหลายสกุลในวงศ Gramineae เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโพด ให

เมล็ดเปนอาหารหลัก 
ธาดา ผูสรางคือ พระพรหม 
ธาตรี โลก 
ธํารง รักษา, ดํารง 
ธุรกิจ การงานประจําเกี่ยวกับอาชีพคาขาย 

 
หมวดอักษร  น 

 

คําศัพท คําแปล 
นครบร เมืองของขาศึก 
นคเรศ เมือง 
นภศูล เคร่ืองประดับยอดปราสาทท่ีแหลมตรงข้ึนไปในอากาศ 
นมัสการ การแสดงความออนนอมดวยการกราบไหว 
นย,  นัย เคาความ  ความหมาย 
นยมาน ใจความสําคัญ 
นร คน 
นรนิกร ฝูงชน 
นฤบาล พระราชา, กษตัริย 
นฤพัทธ เนือง ๆ  เสมอ  เนื่องกัน 
นฤสาร ไมมีสาระ 
นวนยิาย เร่ืองยาวท่ีแตงข้ึนเปนแบบรอยแกว จากชีวติจริง นิทานพ้ืนบานพื้นเมือง 

จินตนาการ หรือประสบการณเปนตน 
นอมนํา โนมนาวจติใจ 
นะแนง ยิ่งนัก 
นัดดา หลาน 
นาคร ชาวนคร  ชาวกรุง 
นาฏ หญิงสาวสวยที่เปนนางละคร 
นานัปการ มีมากมายหลายอยาง 
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คําศัพท คําแปล 
นามธรรม ส่ิงท่ีไมสามารถรับรูไดดวยตา หู จมูก ล้ิน และสัมผัส, ความไมมีรูป, ความไมมี

ตัวตน, การจับตองไมได 
นามนัย ภาพพจนท่ีเกดิจากการใชส่ิงหนึ่งแทนอีกส่ิงหนึ่ง อาจเปนคําๆ เดียวหรือขอความ

โดยใชคําอ่ืนแทนไมเรียกตรงๆ สวนใหญจะเปนคําท่ีรูจกักันท่ัวไป 
นาวิตก ท่ีนากลัววาจะเกิดส่ิงไมดีข้ึน 
นาเวศ เรือ 
นาสะพรึงกลัว นากลัว, นาขนลุก, นาพร่ันพรึง, สยองขวัญ, นาขนพองสยองเกลา 
นาสา จมูก 
นาสิก จมูก 
น้ําคาง ไอน้ําในอากาศท่ีถูกความเยน็แลวหยาดลงมาคางบนใบไมใบหญาเปนตนใน

เวลากลางคืนหรือเชามืด 
น้ําทิพย น้ําศักดิ์สิทธ์ิ 
น้ําพ ุ น้ําใตดนิท่ีผุดพุงข้ึนมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภมิูของรางกายมนุษย 
น้ํามันจันทน น้ํามันท่ีกล่ันจากไมจันทน  มีกล่ินหอม 
น้ํามันพราย น้ํามันท่ีไดจากการลนปลายคางศพหญิงท่ีตามท้ังกลม  ใชดีดใสผูหญิงเพื่อให

ผูหญิงหลงรัก 
น้ํายืนหยั่งไมถึง น้ําลึกเกินกวาเทาจะหยั่งถึง 
น้ําหลาก น้ําท่ีไหลมากผิดปรกติโดยกะทันหัน 
นิกร หมู  พวก 
นิตยสาร หนังสือพิมพท่ีออกเปนรายคาบ เชน นิตยสารรายสัปดาห นิตยสารรายเดือน 
นิทรา การหลับ, การนอนหลับ 
นินทา ทําใหเสียช่ือเสียง, กลาวใหราย 
นิพัทธ เนือง ๆ  เสมอ 
นิยาม จํากัดความ, ใหคําจํากดัความ 
นิรนัย วิธีการแสดงเหตุผลจากสวนรวมไปหาสวนยอย 
นิราศ ปราศจาก 
นิวาสสถาน บานหลังใหญมาก 
นิเวศน ท่ีอยู  บาน 
นีรผล ไมเปนผล 
เนรเทศ บังคับใหออกไปเสียจากประเทศหรือถ่ินท่ีอยูของตน 
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คําศัพท คําแปล 
เนื้อความ แกนสาร, สาระ, เนื้อหา, ใจความ 
เนืองนิจ เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ, บอยๆ 
แนนขนดั อาการที่แออัดยัดเยียด หรือเบียดเสียดจนแทบไมมีท่ีวาง 
แนนแฟน  ม่ันคง, เหนยีวแนน 
โนมนาวใจ ชักชวนใหเหน็ดีเหน็งามหรือใหโอนออนตาม 
โนรี นกยูงตัวเมีย 
 

หมวดอักษร  บ 
 

คําศัพท คําแปล 
บทความ ขอเขียนซ่ึงอาจจะเปนรายงานหรือการแสดงความคิดเหน็ มักตีพิมพใน

หนังสือพิมพ วารสาร สารานุกรม เปนตน 
บทเรียน เนื้อหาหรือสวนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝกฝน 
บทละคร คําประพันธท่ีเขียนข้ึนสําหรับแสดงละคร 
บรม ยิ่งใหญ 
บรรเจิด งามเดนเฉิดฉาย 
บรรพชา การบวชเปนเณร 
บรรลัย ตาย 
บรรลุเปาหมาย สําเร็จตามท่ีกําหนดไว 
บรรเลง เลน, ทําเพลง 
บริกรรม สํารวมใจรายมนต หรือเสกคาถาซํ้า ๆ  หลาย ๆ หน  เพื่อใหเกดิความขลัง

ศักดิ์สิทธ์ิ 
บริภาษ ดูถูก, ครหา, กลาวราย, ประจาน 
บเร่ิม เปนคําสันธาน  มีความหมายวา  แมแต 
บังอร นาง 
บัญญัติ ขอความท่ีตราหรือกําหนดข้ึนไวเปนขอบังคับ เปนหลักเกณฑ หรือเปนกฎหมาย 
บัณฑูร คําส่ัง 
บทความ ขอเขียนซ่ึงอาจจะเปนรายงานหรือการแสดงความคิดเหน็ มักตีพิมพใน

หนังสือพิมพ วารสาร สารานุกรม เปนตน 
บทเรียน เนื้อหาหรือสวนของเนื้อหาในการเรียนหรือฝกฝน 
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บทละคร คําประพันธท่ีเขียนข้ึนสําหรับแสดงละคร 
บรม ยิ่งใหญ 
บรรเจิด งามเดนเฉิดฉาย 
บรรพชา การบวชเปนเณร 
บรรลัย ตาย 
บรรลุเปาหมาย สําเร็จตามท่ีกําหนดไว 
บรรเลง เลน, ทําเพลง 
บริกรรม สํารวมใจรายมนต หรือเสกคาถาซํ้า ๆ  หลาย ๆ หน  เพื่อใหเกดิความขลัง

ศักดิ์สิทธ์ิ 
บริภาษ ดูถูก, ครหา, กลาวราย, ประจาน 
บเร่ิม เปนคําสันธาน  มีความหมายวา  แมแต 
บังอร นาง 
บัญญัติ ขอความท่ีตราหรือกําหนดข้ึนไวเปนขอบังคับ เปนหลักเกณฑ หรือเปนกฎหมาย 
บัณฑูร คําส่ัง 
บันดาล ใหเกิดมีข้ึนเปนข้ึนดวยแรงอํานาจของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
บาท สวนหนึ่งของบทแหงคําประพันธ เชน โคลง 4 สุภาพ บทหนึ่งมี 4 บาท 
บานจัดสรร บานซ่ึงรัฐหรือเอกชนเปนผูลงทุนสรางใหกอน โดยยอมใหผูซ้ือผอนชําระ 
บานนอก เขตแดนท่ีพนจากเมืองหลวงออกไป, เขตท่ีอยูนอกตัวเมือง 
บานเรือน บานท่ีอยูอาศัย 
บายเบ่ียง เล่ียงพอใหพนไป, ทําหรือพดูเล่ียงเพื่อใหพนตัวไป 
บายศรี เคร่ืองเชิญขวัญหรือรับขวัญ ทําดวยใบตอง รูปคลายกระทง เปนช้ันๆ มีขนาด

ใหญเล็กสอบข้ึนไปตามลําดบั  
บําเหน็จ เงินตอบแทนความชอบท่ีไดรับราชการมา ซ่ึงจายคร้ังเดยีวเม่ือออกจากงาน 
บิดเบือน ทําใหผิดแผกไปจากขอเท็จจริง, ทําใหผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจาก

ขอเท็จจริง 
บีฑา เบียดเบียน  รบกวน 
บุคลาธิษฐาน ท่ียกคนหรือส่ิงท่ีเปนรูปธรรมอ่ืนๆ ข้ึนมาเปนหลักในการอธิบาย 
บุฟเฟต การจัดเล้ียงอาหารมากมายหลายชนิดท่ีผูกนิสามารถตักอาหารไดเองตามใจโดย

ไมจํากัด 
บุษบง  ดอกไม 
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บุหงารําไป ดอกไมท่ีปรุงดวยเคร่ืองหอม  แลวบรรจุในถุงผาโปรงเล็ก ๆ  ทําเปนรูปทรงตาง ๆ 
เบญจวรรณ นกแกวขนาดโตมีหลายสี 
เบญจสาขาหูด ปุมท่ีเปน  5  กิ่ง  มี  1  หัว  แขน  2  ปุม  ขา  2  ปุม 
เบ็ดเสร็จ รวมดวยกนั, รวมทั้งหมด, ครบถวนทุกรูปแบบ 
เบาหวาน โรคชนิดหนึ่งมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ 
เบิกความ ใหถอยคําตอศาลในฐานะพยาน 
เบียดเบียน ทําใหเดือดรอน 
เบียน รบกวน  ทําใหเดือดรอน 
เบ้ียหวัด เงินตอบแทนความชอบท่ีใหแกทหารที่ออกจากประจําการ ซ่ึงจายเปนรายเดือน

ตามขอบังคับของกระทรวงกลาโหม 
แบบแผน ขนบธรรมเนียมท่ีกําหนดใชหรือท่ีเคยประพฤติปฏิบัติสืบตอกันมา 
ใบขับข่ี ใบอนุญาตใหขับข่ียานพาหนะซ่ึงกองทะเบียนกรมตํารวจออกใหแกผูสอบกฎ

จราจรได 
ใบรับรอง  เอกสารท่ีแสดงการรับรอง 
 
 

หมวดอักษร  ป 
 

คําศัพท คําแปล 
ปกติวิสัย ลักษณะท่ีเปนไปตามท่ีเคย 
ปกรณัม เร่ือง 
ปฏิกิริยา การตอบรับ, การตอบสนอ 
ปฏิญาณ ใหคําม่ันสัญญา โดยมากมักเปนไปตามแบบพิธี 
ปฏิปกษ ฝายตรงกันขาม, ขาศึก, ศัตรู, คูปรับ, คูตอสู 
ปฏิภาณ เชาวนไวในการกลาวแกหรือโตตอบเปนตนไดฉับพลันทันทีและแยบคาย 
ปฏิสนธิ เกิด, กําเนิด, ถือกําเนิด 
ปฐมพยาบาล การรักษาพยาบาลข้ันตนเพือ่ชวยเหลือผูปวยกอนสงตอไปยังแพทย 
ปฐมยาม ยามแรก กําหนดเวลา 4 ช่ัวโมงต้ังแตย่ําคํ่า หรือ 18 นาฬกิา ถึง 4 ทุม หรือ 22 

นาฬิกา 
ปณิธาน การตั้งความปรารถนา 
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คําศัพท คําแปล 
ปรนนิบัติ เอาใจใส, ดูแล, เล้ียงด,ู ปรนนิบัติวัตถาก, รับใช 
ปรนนิบัติวัตถาก เอาใจใสคอยปฏิบัติรับใช 
ปรมาภิไธย ช่ือ 
ปรอท ธาตุลําดับท่ี 80 สัญลักษณ Hg เปนโลหะ ลักษณะเปนของเหลว สีเงิน ใช

ประโยชนนําไปทําเทอรโมมิเตอร บารอมิเตอร โลหะเจือซ่ึงเรียกวา amalgam ใช
ในงานทันตกรรมและทําเคร่ืองมือวิทยาศาสตรอ่ืนๆ สารประกอบของปรอทเปน
พิษ แตบางอยางใชเปนยาได 

ประกาศนยีบัตร เอกสารแสดงคุณวุฒิ ตามปกติตํ่ากวาระดับอุดมศึกษา 
ประคบ นาบ, กด, คลึง 
ประโคม บรรเลงดนตรีเพื่อเปนสัญญาณในพิธีบางอยาง เพื่อสักการบูชาหรือยกยองเปน

ตน 
ประจักษ ปรากฏชัด อาจเปนทางตาหรือใจก็ได 
ประชวร ปวย, เจ็บปวย, เจ็บไข, ลมปวย, ไมสบาย 
ประชัน   ี่แขงขันเพื่อใหรูวาใครจะแสดงไดดีกวาหรือเกงกวากัน 
ประณาม กลาวรายใหเขาเสียหาย 
ประดา ท้ังหลาย, ท้ังหมด, บรรดา 
ประดิษฐาน ต้ังไว (ใชแกส่ิงท่ีเคารพนับถือ) แตงต้ังไวในตําแหนงสูง 
ประดุจดัง ราวกับ, เชน, คลาย, เหมือน, ดัง 
ประเด   ท้ังหมด 
ประเด็น ขอความสําคัญของเร่ืองท่ีแยกหยิบยกข้ึนพิจารณา 
ประตูลักษ ชองดาลซ่ึงเปนรูสําหรับสอดลูกดาลเขาไปเข่ียดาล  (กลอน)  ท่ีขัดบานประตู  

ชองดาลเทียบไดกับรูกุญแจ 
ประทาน ให 
ประท่ิน เคร่ืองหอม, เคร่ืองสําอาง 
ประเทียบ เทียบ 
ประนม ยกกระพุมมือ, ยกมือข้ึนกระพุม 
ประพาส ไปตางถ่ินหรือตางแดน 
ประไพ งาม, งดงาม, สวย 
ประภัสสร สีเล่ือมๆ พรายๆ, แสงพราวๆ เหมือนแสงพระอาทิตยแรกข้ึน 
ประมวล รวบรวมใหเขาระเบียบเปนหมวดหมู 
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คําศัพท คําแปล 
ประเมิน กะประมาณคาหรือราคาเทาท่ีควรจะเปน กะประมาณคุณคาหรือผล 
ประเมินคา การใชดุลยพนิจิพิจารณาแลวตัดสินคุณคาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง 
ประยุทธ รบ  ตอสู 
ประวัติศาสตร วิชาวาดวยเหตุการณท่ีเปนมาหรือเร่ืองราวของประเทศชาติเปนตนตามท่ีบันทึก

ไวเปนหลักฐาน 
ประศาสน การส่ัง  การแนะนํา  การส่ังสอน 
ประสงค อยาก, ตองการ, ปรารถนา, หวัง, เรียกรอง, มุงหวัง, ต้ังใจ, หมายม่ัน, มุงหมาย, มุง 
ประสบเคราะหกรรม โชคราย, มีเคราะห 
ประสานเสียง รองเพลงหรือเลนดนตรีเปนหมูใหมีเสียงกลมกลืนกัน 
ประสิทธ์ิ ทําใหสําเร็จ  ความสําเร็จ 
ประสิทธิผล ความสําเร็จ, ผลสําเร็จ, ผลท่ีเกิดข้ึน 
ประเสริฐ  วิเศษ, เลิศ, ดีเลิศ, ดีท่ีสุด, ยอดเยีย่ม, เปนเยี่ยม 
ประหมา สะทกสะทาน, พร่ันใจ, กระดาก 
ปรักหักพัง ชํารุด, ทรุดโทรม, ชํารุดทรุดโทรม, เส่ือมโทรม, ผุพัง 
ปรัชญา วิชาวาดวยหลักแหงความรูและความจริง 
ปรับไหม ใหผูกระทําผิดชําระเงินทดแทนความผิดท่ีไดกระทําแกผูเสียหาย 
ปรากรม ความเพียร 
ปรางค ส่ิงกอสรางมียอดสูงข้ึนไปมีรูปทรงคลายฝกขาวโพดและมีฝกเพกาปกอยูขางบน 
ปราชัย พายแพ, แพ, พาย 
ปรานี เอ็นดูดวยความสงสาร 
ปราโมทย ความบันเทิงใจ, ความปล้ืมใจ, ความหรรษา, ความสําราญ, ความปติยนิด ี
ปรารภ กลาวถึง 
ปราศรัย คําปรารภ, การอภิปราย 
ปริทันต โรคท่ีเกี่ยวกับเหงือกและฟน 
ปรินิพพาน เรียกอาการตายของพระพุทธเจาและพระอรหันต 
ปริยาย ออม, โดยนัย 
ปรึกษา หารือ, ขอความเห็น, ขอคําแนะนํา, พิจารณาหารือ 
ปรุงโสต ตกแตงใหไพเราะนาฟง 
ปรุโปรง แจมแจง, กระจาง 
ปฤษฎางค หลัง, ขางหลัง, สวนหลัง 
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คําศัพท คําแปล 
ปลัก  แองท่ีเปนโคลน เลน 
ปลาต หายไป 
ปลาสนาการ หายไป, หนีไป 
ปวัตน ความเปนไป 
ปองปด เอามือกันและปดส่ิงท่ีเขามาพัลวันกับตัวใหพนออกไป 
ปะขาว ชายผูจําศีลนุงหมผาขาว 
ปกษา นก 
ปกษ ี นก 
ปจจัยภายนอก เหตุภายนอกท่ีทําใหเกิดผล 
ปจจัยภายใน เหตุภายในท่ีทําใหเกิดผล 
ปจจัยส่ี เคร่ืองอาศัยของบรรพชิต 4 อยาง ไดแก เคร่ืองนุงหม อาหาร ท่ีอยู ยารักษาโรค 
ปจเจก เฉพาะตน, เฉพาะผูเดยีว 
ปจเจกบุคคล บุคคลแตละคนซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกัน 
ปนปวน สับสนวุนวายผิดปกติ, เคล่ือนไหวไปมาอยางรุนแรงผิดปกติ 
ปากโปง ชอบพูดเปดเผยส่ิงท่ีไมสมควรออกมาโดยไมคํานึงถึงความผิดพลาดเสียหาย 
ปาฐกถา การกลาวถอยคําหรือเร่ืองราวทางวิชาการที่กลาวหรือบรรยายในท่ีชุมนุมหรือใน

หองเรียนข้ันอุดมศึกษา 
ปายประกาศ แผนหนังสือมีแจงความไวใหคนด ู
ปม ราวกับ 
ปนปาย ไตโดยใชมือและเทาเกาะยึดข้ึนไป 
ปุจฉา ถาม 
ปุถุชน มนุษย, สามัญชน, บุคคล, คน 
ปูนบําเหนจ็ ใหรางวัล 
เป บิด, เบ้ียว, เฉ, เอียง, คด 
เปนกอบเปนกาํ เปนกอนใหญ ทําประโยชนตอไปไดด ี
เปรต สัตวพวกหนึ่งเกิดในอบายภมิู คือ แดนทุกข, ผีเลวจําพวกหน่ึง มีหลายชนิด ชนิด

หนึ่งตามท่ีวากนัวามีรูปรางสูงโยงเยงเทาตนตาล ผมยาวหยอกหยอย คอยาว ผอม
โซ มีปากเทารูเข็ม มือเทาใบตาล กินแตเลือดและหนองเปนอาหาร มักรองเสียง
ดังวีดๆ ในตอนกลางคืน 

เปลงปล่ัง มีน้ํามีนวลด ี
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คําศัพท คําแปล 
เปสิ ช้ินเนื้อ  (ในครรภมารดา) 
เปอ หลงลืม 
เปดหูเปดตา ใหไดฟงและใหไดเห็นมาก (มักใชเกีย่วกับการไปพักผอนหยอนใจและหา

ความรูไปในตัว) 
โปรด ชอบ  พอใจ 
โปสเตอร ปายโฆษณา, แผนปายโฆษณา 
ไป ไม 
 

หมวดอักษร  ผ 
 

คําศัพท คําแปล 
ผจง ต้ังใจทําใหด ี
ผดุง คํ้าจุน 
ผลัดแผนดิน เปล่ียนรัชกาล, เปล่ียนพระเจาแผนดิน 
ผสาน  ใหความรวมมือซ่ึงกันและกัน 
ผอง ท้ังปวง  ท้ังหมด 
ผองแผว สดช่ืน, เบิกบาน 
ผอนผัน ยืดเวลา 
ผัง  แบบแผนหรือแปลนท่ีเขียนข้ึนยอหรือขยายจากของตางๆ ในการออกแบบ 
ผัดวันประกันพรุง ขอเล่ือนเวลาออกไปคร้ังแลวคร้ังเลา 
ผันผวน กลับไปกลับมา 
ผิว หากวา  แมนวา 
ผูกความรัก มีใจผูกพันดวยความรัก 
ผูสงสาร คนสงขาว 
ผูอาวุโส ผูท่ีเกากวาหรือแกกวาในหนาท่ีการงานเปนตน 
เผด็จการ ใชอํานาจบริหารเด็ดขาดแตเพียงผูเดยีว 
เผาพันธุ กลุมชนท่ีมีเช้ือชาติเดียวกนั 
แผนภูมิ แผนท่ี เสน หรือ ตารางท่ีทําข้ึนเพื่อแสดงเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
โผงผาง ลักษณะการพดูตรงๆ ไมเกรงใจ 
ไผท แผนดิน 
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หมวดอักษร  ฝ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฝพาย คนพายเรือ 
เฝอก อุปกรณท่ีใชดามกระดกูและขอ มีหลายชนดิตามวัสดุท่ีใช ปจจุบันนยิมทําดวย

ปูนปลาสเตอร 
 

หมวดอักษร  พ 
 

คําศัพท คําแปล 
พงศาวดาร เร่ืองราวของเหตุการณเกีย่วกับประเทศชาติหรือพระมหากษัตริยผูเปนประมุข

ของประเทศชาตินั้น 
พจน ถอยคํา  คําพูด 
พจนานกุรม หนังสือสําหรับคนความหมายของคําท่ีเรียงลําดับตามตัวอักษร 
พจ ี คําพูด, ถอยคํา 
พยัคฆ เสือ 
พยากรณ ทํานาย, คาดการณ 
พยุหยาตรา ไปเปนกระบวนทัพใหญ 
พรต กิจวัตร, การปฏิบัติ 
พรรค ชนิด, ประเภท 
พรรณนา กลาวเปนเร่ืองเปนราวอยางละเอียด ใหผูฟงนึกเหน็เปนภาพ 
พรหม ช่ือพระเปนเจาผูสรางโลกตามศาสนาพราหมณ, เทพในพรหมโลก จําพวกมีรูป 

เรียก รูปพรหม 
พรหมจรรย การละเวนเมถุน, ฐานะของผูยังไมไดแตงงาน 
พรหมินทร พรหมผูเปนใหญ 
พระขนง ค้ิว 
พระเคร่ือง พระพุทธรูปองคเล็กๆ ท่ีนับถือวาเปนเคร่ืองคุมครองปองกันอันตราย 
พระตาลุ เพดานปาก 
พระเตา เตานม 
พระไตรปฎก พระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจามี 3 ปฎก คือ วินยัปฎก สุตตันตปฎกและ

อภิธรรมปฎก 
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คําศัพท คําแปล 
พระแทน เตียง  ท่ีนั่ง 
พระเนตร ตา 
พระปจเจกโพธิเจา พระพุทธเจาท่ีตรัสรูแลวมิไดส่ังสอนเวไนยสัตว 
พระยอด ฝ   หัวฝ 
พระรากขวัญ ไหปลารา 
พระราชบัญญัติ บทบัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา 
พระราชพิธี พิธีของพระเจาแผนดินและพระบรมวงศานุวงศ 
พระวกักะ ไต 
พระสุเมรุ ช่ือภูเขาซ่ึงถือเปนท่ีต้ังแหงเมืองสวรรคช้ันดาวดึงส 
พระเสโท เหง่ือ 
พระหัตถ มือ 
พระองคุลี นิ้ว 
พระอัฐ ิ กระดูก 
พระอันตะ ลําไสใหญ 
พระอัสสาสะ ลมหายใจออก 
พระอุทร ทอง 
พร่ังพรอม รวมอยูมากหลาย 
พรา มีดขนาดใหญ 
พราว มีมากมาย 
พร้ิงพราย งามลออ 
พร้ิงเพรา ท่ีงามแฉลมนาเอ็นดูหรือชวนใหมอง 
พฤกษชาต ิ จําพวกตนไม, ชาติตนไม 
พฤฒิ ความเจริญ 
พฤติการณ ส่ิงท่ีคนๆ หนึ่งทําไป 
พลทหาร ทหารระดับตํ่าสุด 
พลบคํ่า เวลาย่ําคํ่า, เวลาโพลเพล 
พลพาย คนพายเรือ 
พลวัต ซ่ึงเกี่ยวของกบัแรง, ซ่ึงเกี่ยวของกับผลของแรง เชน การเคล่ือนท่ี 
พลังงาน ความสามารถซ่ึงมีอยูในตัวของส่ิงท่ีอาจใหแรงงานได 
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พลาสมา สวนประกอบของเลือดท่ีแยกเอาเม็ดเลือดออกแลว 
พลิกแพลง ดัดแปลง, เปล่ียนแปลง, ปรับ 
พล้ิว สะบัดเปนคล่ืนไปตามลม 
พหล กองทัพ 
พองพาน พบปะ, พบพาน 
พะวาพะวัง หวงเร่ืองตางๆ หลายเร่ืองพรอมกัน 
พักตร หนา 
พันธกิจ ส่ิงท่ีผูกมัดวาจะตองกระทํา 
พันธมิตร ความสัมพันธระหวางรัฐท่ีจะชวยเหลือกนัตามสนธิสัญญาท่ีทําไวเพื่อรวมรบ

หรือเพื่อการปองกันรวมกัน 
พัวพัน  เกี่ยวโยงพาดพิงถึงกัน 
พิกล ผิดปรกติ  แปลกไป 
พิเคราะห ใครครวญหรือพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ 
พิเฉท ทําลาย  การตดัขาด 
พิชากร วิชาความรู 
พิถีพิถัน อยางละเอียดลออเกินปกติ 
พิทักษ ดูแลคุมครองใหปลอดภยัจากอันตราย 
พิธีกรรม การประกอบพิธีบูชา, การปฏิบัติในการทําพิธี 
พิธีรีตอง งานพิธีตามแบบตามธรรมเนียม 
พินาศ ความเสียหายยอยยับ 
พินิจพิเคราะห พิจารณาใครครวญดูอยางละเอียด 
พิพิธ ตาง  ๆ  กัน 
พิพิธภัณฑสถาน สถาบันถาวรที่เก็บรวบรวมและแสดงส่ิงตางๆ ท่ีมีความสําคัญดานวัฒนธรรม

หรือดานวิทยาศาสตร โดยมีความมุงหมายเพื่อใหเปนประโยชนตอการศึกษาเลา
เรียน และกอใหเกิดความเพลิดเพลินใจ 

พิภพ โลก, พื้นพิภพ, ปฐพี 
พิมาน ท่ีอยูหรือท่ีประทับของเทวดา 
พิโรธ โกรธเคือง 
พิไร รําพัน, รํ่าวา, 
พิลาส งามอยางสดใส, งามเฉิดฉาย 
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พิไล ท่ีมีลักษณะซ่ึงเห็นแลวช่ืนชอบพอใจ 
พิศวง ท่ีนาประหลาดใจ, ท่ีนาแปลกใจอยางสงสัย 
พิศวาส รักใคร 
พิสดาร ท่ีผิดปกติ, ท่ีแปลกประหลาดไปจากธรรมดา 
พิสุทธ์ิ ไมมีส่ิงอ่ืนเจือปน, ปราศจากมลทิน 
พื้นเพ หลักแหลงเดิม, ถ่ินกําเนิดเดมิ 
พุทธประวัติ เร่ืองราวของพระพุทธเจา 
พุทธภาษิต ภาษิตทางศาสนาพุทธ 
พุทธศาสนิกชน ผูท่ีนับถือพระพุทธศาสนา 
พุทธาทิบัณฑติ ผูรูมีพระพุทธเจาเปนตน 
เพชรน้ําคาง แกวสีขาว 
เพ็ดทูล พูดกับเจานาย 
เพทุบาย ทําเลหกล, ทําอุบาย 
เพรา ม้ือ, คร้ัง, หน 
เพรางาย เวลาเชาและเวลาเย็น 
เพริศพราย งามระยับ 
เพริศพร้ิง งามเฉิดฉาย 
เพล็ด ผลิ 
เพื่อ เพราะ 
แพศยา ท่ีชอบยั่วยวนหรือคบหาผูชายมากหนาหลายตา 
โพยม ทองฟา  อากาศ 
ไพรี ขาศึก 
 

หมวดอักษร  ฟ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฟองรอง กลาวหาบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมีคําขอใหศาลพิจารณาพพิากษา 
ฟกขาว ไมเถาชนิดหนึง่  ผลมีหนามส้ัน ๆ  กินไดและใชทํายาไดตอไปขางหนา 
ฟนเฝอ ยุง, วุนวาย, พัวพัน, ยุงเหยิง 
ฟาดฟน ตอสูหรือแขงขันกันเพื่อใหรูแพรูชนะกันไป 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  Page 34 

 

คําศัพท คําแปล 
เฟนหา คัดเอาแตท่ีด,ี คัดเอาแตท่ีตองการ 
 

หมวดอักษร  ภ 
 

คําศัพท คําแปล 
ภพ โลกหรือแผนดิน (ทางศาสนา) 
ภวังค ความเปนอยูโดยไมรูสึกตัว, จิตท่ีกําลังลืมตัว 
ภัต ขาว 
ภาพพจน คําพูดท่ีเปนสํานวนโวหารทําใหนกึเหน็เปนภาพ 
ภาโรปกรณ (จัดทํา)  เคร่ืองมือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
ภาว ความเปน  ความปรากฎ 
ภาวะการณ ความเปนไปของสภาพนั้น 
ภาวะวกิฤติ สภาพท่ีอยูในข้ันอันตราย หรือชวงหัวเล้ียวหวัตอ 
ภาวะแวดลอม ส่ิงตางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน 
ภาวะสงคราม ชวงเวลาท่ีเกิดการสูรบกัน 
ภาษาทองถ่ิน ภาษาท่ีมีสําเนยีงหรือถอยคําท่ีพูดกันเปนพืน้เฉพาะถ่ิน 
ภาษาทาทาง การใชทาทางตางๆ ส่ือสารแทนคําพูด 
ภาษาใบ กริยาอาการทีทํ่าใหเขาใจแทนการพูด 
ภาษามนษุย เสียงหรือกิริยาอาการท่ีทําความเขาใจกนัได, คําพูด, ถอยคําท่ีใชพูดกนั 
ภาษาศาสตร วิชาท่ีศึกษาภาษาในแงตางๆ เชน เสียง โครงสราง ความหมาย โดยอาศัยวิธีการ

วิทยาศาสตร 
ภินท แตก  ทําลาย 
ภินทนะ การแตกแยก 
ภิยโย ยิ่งข้ึนไป 
ภีรุก กลัว  ข้ีขลาด 
ภูธร พระเจาแผนดนิ 
ภูมิภาค อาณาบริเวณท่ีมีลักษณะบางอยาง เชนลักษณะทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ  

คลายคลึงกันจนสามารถจัดเขาพวกกันได และแตกตางกบับริเวณใกลเคียง
โดยรอบ 
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ภูมิลําเนา บานเกิด, ถ่ินกาํเนิด 
ภูมิศ พระราชา 
ภูมิหลัง ประวัติความเปนไปแตดั้งเดมิ 
ภูมี พระเจาแผนดนิ 
เภสัชวิทยา วิทยาศาสตรแขนงท่ีวาดวยฤทธ์ิของยาหรือของสารท่ีมีตอส่ิงมีชีวิต 
โภชนาการ ความสัมพันธระหวางอาหารกับกระบวนการตางๆ ท่ีเกีย่วของกับสุขภาพและ

การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
 
 

หมวดอักษร  ม 
 

คําศัพท คําแปล 
มงคล ดายท่ีทําเปนวงสําหรับสวมศีรษะเพื่อเปนสิริมงคล 
มณฑล เขตปกครองท่ีแบงออกเปนสวนใหญๆ 
มติ ขอวินิจฉัยญัตติท่ีเสนอตอท่ีประชุม, ขอตกลงรวมกัน 
มน ใจ 
มนตรา คําเสกเปาท่ีถือวาศักดิ์สิทธ์ิ 
มนสิการ การกําหนดไวในใจ, การทําในใจ 
มนารมณ สมดังท่ีคิดหรือสมดังใจ 
มนุษยธรรม ธรรมของมนุษย มักหมายถึงความเมตตาผูอ่ืน 
มนุษยโลก ท่ีอยูของมนุษย 
มโนทัศน ความคิดเหน็เปนภาพข้ึนในใจ 
มโนภาพ ความคิดเหน็เปนภาพข้ึนในใจ 
มรณา ตาย 
มลทิน ความมัวหมอง, ความไมบริสุทธ์ิ 
มลพิษ พิษเกดิจากความมัวหมองหรือความสกปรก 
มลังเมลือง สุกใส, อรามเรือง 
มลาย แตก  ตาย  ทําลาย 
มหรสพ การแสดงหรือการละเลนตางๆ ท่ีจัดข้ึนเพื่อความร่ืนเริง 
มหาดเล็ก ขาราชการในพระราชสํานักมีหนาท่ีรับใชพระเจาแผนดนิ, ผูท่ีรับใชประจํา



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  Page 36 

 

คําศัพท คําแปล 
เจานาย หรือผูท่ีถวายตัวเปนผูรับใชเจานาย 

มโหรี วงเคร่ืองดีดสีตีเปาท่ีมีขับรองรวมเปนพวกเดียวกัน 
มะเมอ นอนละเมอ 
มัจฉา ปลา 
มัตสยา ปลา 
มัธยมศึกษา การศึกษาระหวางประถมศึกษากับอุดมศึกษา 
มัสยา ปลา 
มาตร วัดดวยมาตรวดั / เคร่ืองวัด 
มาตรวา คําท่ีใชหนาประโยคแสดงเหตุการณท่ีสมมติข้ึน และเปนเง่ือนไขใหบังเกิดผล 
มาน ใจ  ดวงใจ 
มาโนชญ เปนท่ีพอใจ, เปนท่ีถูกใจ 
มาศ ธาตุแทชนิดหนึ่งเนื้อแนนมาก สีเหลืองสุกปล่ัง เปนโลหะมีคา 
ม่ิงขวัญ ส่ิงหรือผูเปนท่ีรักหรือเคารพนับถือ 
มินหมอ เขมาดําท่ีติดกนหมอ 
ม่ี เสียงดัง 
มึนตึง แสดงอาการออกจะโกรธๆ 
มุข สวนของตึกหรือเรือนท่ียื่นออกมาจากสวนใหญ อยูดานหนา 
มุทิตาจิต จิตพลอยยนิดใีนลาภยศสรรเสริญสุขของผูอ่ืน  
มุสา การกลาวเท็จ  การพูดเท็จ 
มุสาวาท การพูดเท็จ, การพูดปด, การโกหก 
เม็ดโลหิต เซลลซ่ึงอยูในกระแสเลือด มี 2 ชนิด คือ เม็ดเลือดแดง ซ่ึงมีหนาท่ีนําออกซิเจน

ไปสูเซลลในสวนตางๆ ของรางกาย และเม็ดเลือดขาวซ่ึงมีหนาท่ีเกี่ยวกับการ
ปองกันและทําลายเช้ือโรคในรางกาย 

เมรุ ภูเขา 
เมรุไกร ภูเขา 
เมิน ไมสนใจไยด ี
เมียง มอง 
เม่ียง ของกินท่ีใชใบไมหอกิน มีหลายชนิด เรียกช่ือตางๆ กัน เชน เม่ียงคํา เม่ียงลาว 
เมือหนา ตอไปขางหนา 
โมหันธ ความมืดมนดวยความหลง 



คําศัพทภาษาไทยระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  Page 37 

 

คําศัพท คําแปล 
โมหาคติ ความลําเอียงเพราะโมหะ 
ไมตรีจิต ความหวังด,ี ความปราถนาด ี
 
 

หมวดอักษร  ย 
 

คําศัพท คําแปล 
ยมบาล เจาพนกังานเมืองนรก มีหนาท่ีลงโทษทรมานคนท่ีตกนรกตามคําส่ังของพญายม 
ยรรยง งามสงา, กลาหาญ 
ยล มองดู 
ยวดยาน เคร่ืองขับข่ีมีรถและเรือเปนตน 
ยวน ทําใหกําเริบรัก 
ยองเยื้อง เดินเบา ๆ  อยางไวทา 
ยอมจํานน ยอมแพเพราะไมมีทางสู 
ยอหยอน ออนกําลัง, ออนแอ,  ถดถอย 
ยักค้ิวหล่ิวตา ทําอาการยั่วเยาโดยยกัค้ิวและหล่ิวตาเปนตน 
ยังไมแจง ยังไมรูแนชัด 
ยาเขาปรอท ยาท่ีประสมสารปรอทซ่ึงอาจทําใหเปนพิษได 
ยาน แถบหรือบริเวณท่ีตําแหนงนัน้ 
ยาม ช่ือสวนแหงวนั ยามหนึ่งมี 3 ช่ัวโมง รวมวนัหนึ่งมี 8  ยาม 
ยามวกิาล กลางคืน 
ยําเกรง เกรงดวยความเคารพนับถือ 
ย่ําอก ตีอก  แสดงอาการทุกขโศก 
ยืดเยื้อ กินเวลา, ไมจบส้ิน 
ยุทธวิธี วิธีและอุบายในการรบ 
ยุบล ขอความเร่ืองราว 
เย็นยะเยือก อาการที่รูสึกหนาวสะทานถึงข้ัวหวัใจ, เย็นเยือก หรือ เยือกเย็น ก็วา 
เยือกเย็น มีจิตใจหนักแนนสุขุมไมฉุนเฉียว 
แยงมังกร แยง  คือ  ลายกานแยง  เปนลายชนิดหนึ่ง  มีรูปโครงเปนตาขาย  มีลายดอกและ

กานเฉียงทแยงกัน  แยงมังกร  คือ  ลายกานแยงท่ีมีลวดลายเปนรูปมังกร 
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แยบคาย เขาท่ี 
 

หมวดอักษร  ร 
 

คําศัพท คําแปล 
รจนา ตกแตง  งาม 
รวนเร มีนิสัยไมแนนอนไมม่ันคง, เอาแนเอานอนไมได 
รวบยอด รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมท้ังส้ิน 
รวมสมัย ระยะเวลาเดียวกัน 
รสนิยม ความพอใจ, ความชอบ 
รหุฐาน รโหฐาน  หมายถึง  ท่ีสงัด  ท่ีลับ 
รโหฐาน ท่ีเฉพาะสวนตัว 
รองเกน รองตะโกนดัง ๆ 
รองสง รองเพลงใหเคร่ืองดนตรีรับ 
ระกําใจ ทุกขใจ 
ระคนกัน ปน หรือผสมใหเขากัน คละกัน เปนกลุม เปนพวก 
ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย 

ระบบท่ีกษัตริยมีอํานาจสูงสุดในการปกครอง ผูใดจะฝาฝนมิได 

ระบิล เลาลือ  แพรหลาย  รูกันท่ัว 
ระยา เคร่ืองหอย, พวง 
ระโยงระยาง สายโยงเปนแถว 
ระเริง บันเทิงใจจนเกินไป 
ระลอก คราว, งวด 
ระวางโทษ การลงโทษ 
ระหง สงางาม 
รังรอง ซ่ึงเจริญรุงเรือง, ม่ังค่ัง 
รัญจวน กระวนกระวายใจดวยความกระสันถึง 
รัฐบาล องคกรท่ีใชอํานาจบริหารในการปกครองประเทศ 
รัฐมนตรี ผูเปนสมาชิกของคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบรวมกับคณะรัฐมนตรีในนโยบาย

ท่ัวไปของรัฐบาลในการบริหารราชการแผนดิน 
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รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจซ่ึงรัฐเปนเจาของ หรือกิจการของรัฐ 

หรือบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีสวนราชการองคการของรัฐบาลหรือ
หนวยงานธุรกจิของรัฐมีทุนรวมอยูดวยเกนิกวารอยละ 50 

รัดกุม รอบคอบ, ละเอียด 
รัต ยอมสี 
ราชะ ยันต 
ราชาศัพท ถอยคําสําหรับพระเจาแผนดนิ 
ราวี รบกวน หรือเบียดเบียน โดยใชกําลังรังแก 
ราศี ความสงา, ลักษณะความดีงามของคน 
ริปุ ขาศึก  ปรปกษ  คนโกง 
รุจิเรข มีลายงาม, มีลายสุกใส 
รูปธรรม ส่ิงท่ีรูไดทางตา หู จมูก ล้ิน กาย อันไดแก รูป เสียง กล่ิน รส และส่ิงท่ีสามารถ

สัมผัสไดดวยกาย 
เรณ ู นวลละอองเกสรดอกไม 
เรอรา ซุมซาม, เซอซา, เซอะซะ, รุมราม  ลาสมัย 
เราอารมณ กระตุนจิตใจใหคึกคัก หรือกระตือรือรน 
เริม ไชชอน  ดุน 
เรียกรอง แสดงความตองการใหใหหรือใหกระทํา 
เรียบเรียง เขียนโดยอาศัยขอมูลตางๆ 
เร่ียไร ขอรองใหชวยออกเงินตามความสมัครใจ 
เรือตน เรือของพระเจาแผนดิน 
เรือนกระจก ปรากฏการณท่ีความรอนภายในโลก ถูกกบัดับความรอนหรือกาซเรือนกระจก 

เก็กกกัเอาไวไมใหสะทอนหรือแผออกสูภายนอกโลก 
เร้ือรัง ท่ีไมหายจากอาการ (ของโรค) เปนเวลานาน 
แรงงานสัมพนัธ ความสัมพันธในดานการจางงานระหวางนายจางกับลูกจางในเร่ืองตางๆ เกี่ยวกับ

การวาจางทํางาน รวมท้ังสาเหตุตางๆ ท่ีมีผลตอสัมพันธภาพระหวางนายจางกับ
ลูกจาง ตลอดจนการรวมเจรจาตอรอง และการสรางความเขาใจอันดีตอกันเพื่อ
การอยูรวมกันตอไป 

แรงจูงใจ ส่ิงท่ีเปนเหตุกระตุนใหเกดิการกระทํา 
โรคกลัวน้ํา โรคพิษสุนัขบา 
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โรคจิต โรคทางจิตใจที่มีความผิดปกติของความรูสึก ความคิด อารมณ หรือพฤติกรรม

อยางแรงถึงขนาดคุมสติไมอยู 
โรคประสาท โรคท่ีมีความผิดปกติของจิตใจ โดยท่ีไมพบมีความผิดปกติของเนื้อสมองหรือ

เสนประสาท คนไขอาจมีอาการแสดงออกเปนความกังวล เชน กลุมใจ หงุดหงิด 
โรงภาพยนตร สถานท่ีเฉพาะสําหรับฉายภาพยนตร 
 

หมวดอักษร  ฤ 
 

คําศัพท คําแปล 
ฤกษ คราว หรือเวลาท่ีกําหนด หรือคาดวาจะใหผล 
 

หมวดอักษร  ล 
 

คําศัพท คําแปล 
ลงดวยใจ ยอมปลงใจ  ยอมเขาขาง 
ลดตน เกี่ยวของกับผูท่ีอยูในฐานะตํ่ากวา 
ลดเล้ียว ออมไปออมมา, คดไปคดมา 
ลดหล่ัน ตํ่าเปนช้ันๆ, ตามลําดับช้ัน 
ลมกรรมชวาต ลมเกิดแตกรรม  หมายถึงลมท่ีเกิดในเวลาท่ีมารดาจะคลอดบุตร 
ลมลุกคลุกคลาน ซวดเซ, ต้ังตัวไมติด, กระเสือกกระสน 
ลหุ เบา 
ลอนแกน ส้ินเนื้อประดาตัว  ไมมีติดตัว 
ลอลวง ใชอุบายทุจริตใหหลงเช่ือในส่ิงท่ีเปนเท็จ 
ละครรํา ละครรายรําไปตามคนพากย การรองนั้นมีคนรองตางหาก ตัวละครจะรําไปตาม

บทเพลงแตจะพูดเองเม่ือถึงบทเจรจา 
ละติน ภาษาท่ีใชในกรุงโรมและอาณาจักรโรมันโบราณ 
ละเมิด ฝาฝนจารีตประเพณี หรือกฎหมายท่ีมีบัญญัติไว 
ละโมบ อยากไดไมรูจกัพอ 
ละลาละลัง หวงหนาหวงหลังดวยอาการลุกล้ีลุกลน 
ละแวกบาน เขตบริเวณรอบๆ บาน 
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ละหมาด พิธีกรรมเกี่ยวกับการนมัสการในศาสนาอิสลาม เพื่อชําระจิตใจใหบริสุทธ์ิ 

ปฏิบัติวันละ 5 เวลา 
ละหอย รูสึกสะเทือนใจ ชวนใหโศกเศราเพราะคิดถึงหรือผิดหวัง 
ละออ งาม 
ละเอียดลออ ถ่ีถวน, รอบคอบ 
ลักษณสาสน จดหมาย 
ลางราย เคร่ืองหมายท่ีปรากฏใหเหน็อันบอกผลราย 
ลายพระหัตถ ลายมือ 
ลายลักษณอักษร ขอความอันเขียนเปนหนังสือ 
ลาวัณย ความงาม, ความนารัก 
ลาสิกขา ลาจากเพศสมณะ, ลาสึกจากพระเปนฆราวาส 
ลําเค็ญ ลําบาก, ยากแคน, ลําบากยากเข็ญ 
ลําเนาไพร ปา, ราวปา, แนวปา 
ลําพอง ฮึกหาว 
ลํายอง งาม 
ลิขสิทธ์ิ สิทธิแตผูเดียวท่ีกฎหมายรับรองใหผูสรางสรรคกระทําการใดๆ เกี่ยวกบังานท่ีตน

ไดทําข้ึน อันไดแก สิทธิท่ีจะทําซํ้า ดัดแปลง หรือนําออกโฆษณา ไมวาใน
รูปลักษณะอยางใดหรือวิธีใด รวมท้ังอนุญาตใหผูอ่ืนนํางานนั้นไปทําเชนวานัน้
ดวย 

ลิขิต เขียน,  นิยมใชเฉพาะจดหมายของพระสงฆ 
ลินลาศ ลีลาศไป  หรือเยื้องกรายดวยทีทาอันงาม 
ลือชา โดงดัง, ระบือ, เล่ืองช่ือ, เล่ืองลือ, ลือเล่ือง, ลือนาม, ลือช่ือ 
ลุ ถึง 
ลุกลาม แผกวางออกไปโดยเร็ว 
ลุมลึก ท่ีมีความสุขุมละเอียดออนหรือมีปญญารอบคอบ 
ลู อาการที่เอนราบเปนแนวไป เพราะมีส่ิงอ่ืนบังคับใหเปนเชนนั้น 
ลูทาง รองรอยหรือแนวทางท่ีนําใหดําเนินการตางๆ ตอไปยังจุดหมายได 
ลูบไล สัมผัสอยางเบาๆ 
เลา รูปความ  ขอความ  เคา 
เลือกเฟน คัดเอาแตท่ีด,ี คัดเอาแตท่ีตองการ 
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เลือดรอน โกรธงาย, โมโหงาย 
เล่ือนเปอน อาการที่พูดจาเลอะเทอะ 
โลกทัศน ทัศนะท่ีมองโลก 
โลกาภิวัตน สังคมโลกในปจจุบันท่ีมีการรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกนัเพิม่มากข้ึน เพราะผลสืบ

เนื่องมาจากความกาวหนาหรือการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีดานการ
ติดตอส่ือสาร 

โลกุตร ธรรมท่ีพนวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ 
โลกุตรธรรม ธรรมท่ีพนวิสัยของโลก, ธรรมอันประเสริฐ 
โลเล มีนิสัยไมแนนอนไมม่ันคง, เอาแนเอานอนไมได 
 
 

หมวดอักษร  ว 
 

คําศัพท คําแปล 
วงจรชีวิต การดําเนนิชีวติต้ังแตจดุกําเนิดจนถึงจดุส้ินสุด 
วงดนตรี กลุมคนท่ีประกอบดวยคนท่ีเลนดนตรีชนิดตางๆ เพื่อบรรเลงประสานกนัเปน

เพลง 
วจ ี ถอยคํา  คําพูด 
วณิพก คนขอทาน 
วร ดี ,ประเสริฐ 
วัคซีน ผลิตผลท่ีประกอบดวยเช้ือไวรัสหรือแบคทีเรียท่ีถูกฆาหรือทําใหมีฤทธ์ิออนแรง

จนไมเปนอันตราย สําหรับฉีดเขาสูรางกายเพ่ือกระตุนใหเกิดภูมิคุมกนัโรคซ่ึง
เกิดจากเช้ือนัน้ๆ 

วัญจโนบาย อุบายหลอกลวง 
วัฒนธรรม ส่ิงท่ีทําใหเจริญงอกงามแกหมูคณะ, วิถีชีวิตของหมูคณะ 
วัตถา เส้ือผา  เคร่ืองนุงหม 
วัลลภ คนโปรด  คนสนิท 
วัลลภชน คนสนิท 
วัวเคยขามาเคยข่ี คุนเคยกนัมาอยางด ี รูทีกัน  เขาใจในทํานองของกันและกนั 
วากย ถอยคํา  คําพูด 
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วางบท ถูกกําหนดใหกระทําตามท่ีกาํหนด 
วาท ถอยคํา  คําพูด 
วาทศิลป ศิลปะการใชถอยคําสํานวนโวหารใหประทับใจ 
วาร วันหนึ่งๆ ในสัปดาห 
วารสาร หนังสือท่ีออกเปนคราวๆ 
วาสุกรี เรือท่ีมีโขนเปนรูปนาค 
วิกฤต ถึงข้ันอันตราย, ในระยะหัวเล้ียวหวัตอข้ันแตกหกั 
วิเคราะห พิจารณาอยางละเอียด 
วิญูชน ผูคนท่ีเปนนักปราชญหรือผูรู 
วิตก หนักใจ, วุนวายใจ, กังวล, เปนทุกข, วิตกกงัวล, กลุมใจ 
วิตกกังวล ไมสบายใจ, กงัวล, วุนวายใจ 
วิถี แนว, แนวทาง 
วิถีทาง วิธีปฏิบัติท่ีวางไว 
วิถีแหงชีวิต ความเปนไปแหงชีวิต 
วิทยากร ผูทรงความรูความสามารถในศิลปวิทยาของตน 
วิทยาศาสตร ความรูท่ีไดโดยการสังเกตและคนควาจากการประจักษทางธรรมชาติ แลวจัดเขา

เปนระเบียบ 
วินิจฉัย พิจารณาเพื่อตัดสิน 
วิบัติ ความฉิบหาย, ความลมจม, ความหายนะ 
วิปโยค พลัดพราก, กระจัดกระจาย, จากกนั, แยก 
วิปริต ผิดปกติ 
วิปสสนา การฝกอบรมปญญาใหเกดิความเหน็แจงในสังขารท้ังหลายวาเปนของไมเท่ียง 

เปนทุกข เปนอนัตตา 
วิพากษวจิารณ ใหคําตัดสินวามีขอดีอยางไร หรือมีขอขาดตกบกพรองอยางไรบาง 
วิภษูา เคร่ืองประดับ, เคร่ืองแตง, เคร่ืองตกแตง 
วิมล ท่ีปราศจากมลทิน, ท่ีไมมีตําหน ิ
วิโยค การจากไป, การพลัดพราก, ความราง, ความหางเหนิ 
วิรุธ ผิดปกติ 
วิลาส ท่ีงามอยางมีเสนห 
วิวาหะ แตงงาน 
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วิเวกวังเวง ท่ีมีบรรยากาศเงียบสงัดหรือท่ีสงบเยือกเยน็ 
วิเศษ ท่ีดีเลิศหรือท่ียอดเยีย่ม 
วิหค นก, ปกษ,ี ปกษา 
เวท ความรู  ความรูทางศาสนา 
เวไนย ผูควรแนะนําส่ังสอน, ผูพึงดัดไดสอนได 
เวรา เวรกรรม 
เวฬ ุ ไมไผ 
เวิ้งวาง ท่ีโลงกวางทําใหวาเหวใจ 
โวหาร ช้ันเชิงหรือสํานวนแตงหนังสือหรือพูด, ถอยคําท่ีเลนเปนสําบัดสํานวน 
ไวพจน คําท่ีเขียนตางกันแตมีความหมายเหมือนกนัหรือใกลเคียงกันมาก 
 

หมวดอักษร  ศ 
 

คําศัพท คําแปล 
ศตวรรษ ลักษณนามท่ีบอกจํานวนแตละรอบ 100 ป 
ศรีเสาวภาคย สวยงาม 
ศศิ ดวงจนัทร,  พระจันทร 
ศักดา อํานาจ, แรง, พลัง, ศักดิ ์
ศัพทบัญญัติ คําท่ีกําหนดใหใชจากคําท่ีแปลมาจากภาษาอ่ืน 
ศาสดา อาจารยผูอบรมส่ังสอน โดยเฉพาะผูต้ังลัทธิศาสนา 
ศิลปศาสตร วิชาตางๆ ซ่ึงไมใชวิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ 
โศกนาฏกรรม เร่ืองราวหรือเหตุการณท่ัวๆ ไปท่ีเปนเร่ืองเศราสลดใจ 
โศกศัลย เปนทุกขเดือดรอน 
โศกา รองไห 
โศภิต  งาม, ดี, สวย 
ไศล  เขาหิน , หิน 
ศตวรรษ ลักษณนามท่ีบอกจํานวนแตละรอบ 100 ป 
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หมวดอักษร  ส 
 

คําศัพท คําแปล 
สกัด เคนแยกเอาออกมา 
สงกา สงสัย, เคลือบแคลง, ของใจ, กังขา, สนเทห 
สงทุกข เขาสวม 
สงาผาเผย ดูนานับถือยําเกรง 
สดับ ต้ังใจฟง 
สดุดี กลาวแซซอง, ยกยอง, เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย 
สถานพยาบาล สถานรักษาพยาบาลขนาดเล็ก 
สถาบัน ส่ิงซ่ึงคนในสวนรวม คือ สังคม จัดต้ังใหมีข้ึนเพราะเห็นประโยชนวามีความ

ตองการ และจําเปนแกวิถีชีวติของตน โดยมากต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติ 
สถุล หยาบ, ตํ่าชา, เลวทราม 
สนทนา พูดกันไปมาดวยเร่ืองตางๆ 
สภาพแวดลอม ส่ิงตางๆ ท่ีอยูโดยรอบตัวมนุษย ท้ังท่ีมนษุยประดิษฐข้ึนและท่ีเกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ 
สมดุล เสมอกัน, เทากัน. 
สมเพช สลดใจอยางมาก 
สมโภช เฉลิมฉลอง 
สมมติฐาน ขอสมมุติท่ีใชเปนมูลฐานแหงการหาเหตุผล การทดลอง หรือการวิจยั 
สมรรถภาพ คุณลักษณะท่ีทําใหทํางานไดด ี
สมัครภาพ ความสมัครสมานสามัคคี 
สมาคม แหลงหรือท่ีประชุมของบุคคลหลายคนมารวมกันดวยมีจุดประสงคเพือ่

ประโยชนบางประการ 
สโมสร ท่ีสําหรับรวมประชุมคบหากัน 
สรรพ ท้ังหมด  ท้ังปวง 
สรรพส่ิง ส่ิงท้ังหมดท้ังปวง 
สรรเสริญ กลาวคํายกยอง เชิดชู หรือ เทิดทูน,  กลาวคําชมดวยความนิยมพอใจ หรือเยินยอ

ในคุณความด ี
สราง ทุเลาอาการลง 
สฤษฎ การทํา  การสราง 
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คําศัพท คําแปล 
สลอน เห็นเดนสะพร่ัง 
สละสลวย สวยงาม, เปนระเบียบ 
สวนกุศล สวนของส่ิงท่ีดีส่ิงท่ีชอบ 
สวมหนากาก เสแสรงเขาหากัน, ทําเปนดีใสกัน 
สวรรคต ส้ินพระชนม 
สหกรณ งานรวมมือกนั เชนทางธุรกจิหรืออุตสาหกรรม เพื่อหากําไรหรือเพื่อประโยชน

อ่ืนๆ ในงานนัน้ๆ รวมกัน, (กฎ) คณะบุคคลซ่ึงรวมกันดําเนินกจิการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนเปนสหกรณตาม
กฎหมายวาดวยสหกรณ 

สหกรณ หมูเหลา 
สหภาพ การรวมตัวขององคการตั้งแต 2 องคการข้ึนไป เพื่อทํากิจการท่ัวไปหรือกิจการ

เฉพาะอยางตามวัตถุประสงคขององคการที่เขารวมกันนัน้ 
สอดแนม ลอบเขาไปสืบความลับ 
สะเดาะกลอน ทําใหกลอนประตูหลุดออกดวยคาถาอาคม 
สะพร่ัง มีมากมายท่ัวไป 
สะสวย สวย, งาม 
สะหนอย สักหนอย  สักเล็กนอย 
สักการะ บูชาดวยส่ิงหรือเคร่ืองอันพึงบูชา 
สักการะบูชา บูชา, สักการะ, บวงสรวง 
สักวา ช่ือกลอนแบบหน่ึง บทหนึ่งมี 4 คํากลอน ข้ึนตนดวยคําสักวา และลงทายดวยคํา

วา เอย 
ส่ังการ ส่ัง, ออกคําส่ัง 
สังขาร ส่ิงท่ีประกอบและปรุงแตงข้ึนเปนรางกายและจิตใจรวมกัน 
สังเขป ยอ, สรุป, รวบรัด 
สังเคราะห ท่ีสรางข้ึนโดยกรรมวิธีทางเคมี 
สังเคราะหแสง กระบวนการทีพ่ืชสรางคารโบไฮเดรตโดยรวมกับคารบอนไดออกไซดและนํ้า 

เม่ือมีแสงกับคลอโรฟลล 
สังวาส การรวมประเวณ,ี การรวมเพศ 
สังเวช รูสึกเศราสลดหดหูตอผูท่ีไดรับทุกขเวทนา หรือตองตายไป หรือตอผูท่ีตนเคารพ

นับถือซ่ึงประพฤติตนไมเหมาะสมเปนตน 
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คําศัพท คําแปล 
สังสรรค คบหาสมาคม, พบปะ 
สังสารวัฏ การเวยีนวายตายเกดิซ่ึงเปนความเช่ือวาชีวิตเม่ือตายแลวจะเกดิอีกในรางใหม

ตอไป 
สัจธรรม ความจริง 
สัญจร ผานไปมา 
สัญชาตญาณ ความรูท่ีมีมาแตกําเนิดของคนและสัตว ทําใหมีความรูสึกและกระทําไดเองโดย

ไมตองมีใครส่ังสอน 
สัญญา ขอตกลง, คําม่ัน, คําสัญญา 
สัญลักษณ ส่ิงท่ีกําหนดนยิมกันข้ึนเพื่อใชในหมายความแทนอีกส่ิงหนึ่ง 
สัด มาตรตวงโบราณ  หนึ่งสัดมี  25  ทะนาน  แสนสัดหมายถึง  จํานวนมาก 
สัตวเล้ือยคลาน สัตวจําพวกหนึ่งท่ีผิวหนังมีเกล็ดปกคลุมท่ัวไป หายใจดวยปอด ออกไขบนบก 

ลูกออนท่ีฟกออกจากไขมีรูปรางเหมือนพอแม 
สันดาน อุปนิสัยท่ีมีมาแตกําเนิด มักใชไปในทางไมสูจะด ี
สันดาป ความรอนท่ีเกดิจากการเผาไหม 
สันติวิธี วิธีท่ีไมตองใชกําลัง 
ส่ันเทา อาการส่ันรัวๆ อยางคนเปนไข 
สัพยอก เลนหรือลออยางไมไดคิดจริงจัง 
สัมผัสนอก คําคลองจองแหงคําประพันธท่ีอยูตางวรรคกันตามขอบังคับ 
สัมผัสใน คําคลองจองท่ีอยูในวรรค 
สัมผัสสระ คําคลองจองแหงคําประพันธท่ีมีสระและมาตราสะกดอยางเดยีวกัน 
สัมผัสอักษร คําคลองจองท่ีใชอักษรตัวเดยีวกัน หรือตัวอักษรประเภทเดียวกัน คือ มีเสียง

เหมือนกนั แตรูปไมเหมือนกัน 
สัมพันธมิตร ประเทศท่ีตกลงรวมมือและชวยเหลือกันและกัน 
สัมมาคารวะ การมีความเคารพนอบนอมตอผูอ่ืน 
สัมมาชีพ การเล้ียงชีวิตในทางท่ีชอบท่ีถูกตอง 
สัมมาทิฐิ ความเหน็ชอบตามทํานองคลองธรรม 
สัมฤทธิผล เปนผลสําเร็จ 
สาธารณชน ประชาชนท่ัวไป 
สาธุชน คนท่ีมีคุณงามความดี (ใชในการยกยอง) 
สาบาน กลาวคําปฏิญาณโดยอางส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเปนพยาน 
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คําศัพท คําแปล 
สามเกลอ เคร่ืองมือสําหรับตอกกระทุงเสาเข็ม  ลักษณะเปนไมทอนกลมมีท่ีจับสําหรับยก  

3  ท่ี 
สามัญชน คนท่ีไมใชเจานาย 
สามัญสํานึก ความรูสึกธรรมดาๆ ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ ไมใชเกดิจากการศึกษาเลาเรียน

โดยตรง 
สามานย ช่ัวชา, ตํ่าทราม, เลวทราม, เลวทรามตํ่าชา 
สามิภักดิ ์ ยอมตนหรือมอบตนอยูใตอํานาจดวยความเต็มใจ 
สายใย ความผูกพันภายในครอบครัวหรือกลุมบุคคลเปนตน 
สารคดี เร่ืองท่ีเขียนข้ึนจากเคาความจริง ไมใชจากจินตนาการ 
สารทิศ ท่ัวทุกทิศ, ทุกทิศทุกทาง 
สารพัน สารพัด 
สารสนเทศ การแสดงหรือช้ีแจงขาวสารขอมูลตางๆ 
สาระแน แสไมเขาเร่ือง, สูรูไมเขาเร่ือง 
สารานุกรม หนังสือท่ีรวบรวมความรูทุกแขนงหรือเฉพาะแขนงใดแขนงหน่ึง มักเรียง

ตามลําดับอักษร 
สาวก ศิษยของศาสดา 
สาวแส ผูหญิงท่ีอยูในชวงวยัรุน 
สาสน จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆท่ีใชในการเจริญ

สัมพันธไมตรีระหวางประเทศ 
สํ่า หมูเหลา  พวก 
สําแดง ทําใหเห็นปรากฏ, ทําใหเห็น 
สําทับ พูดย้ําหรือพูดซํ้าๆ เพื่อเนนใหหนกัแนนม่ันคง 
สํารวย ท่ีรักสวยรักงามเปนพิเศษ 
สําเริง รูสึกสนุกสนานเบิกบานใจ 
สําสอน  ท่ีปะปนโดยไมเลือก เชน ในการคบคาสมาคมหรือในการซองเสพเปนตน 
สําอาง ท่ีรักสวยรักงาม, ท่ีใหความสําคัญกับรูปรางหนาตา 
สิกขสภา หองเรียน 
ส่ิงแวดลอม ส่ิงตางๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยูรอบตัวมนุษยซ่ึงเกิดข้ึนโดย

ธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไดทําข้ึน 
ส่ิงเสพติด ยาหรือสารเคมีซ่ึงเม่ือเสพหรือฉีดเขาสูรางกายติดตอกันช่ัวระยะเวลาหนึ่งก็จะติด 
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กอใหเกิดพษิเร้ือรัง ทําใหรางกายและจิตใจเส่ือมโทรม 

สิงหนาท พระราชดํารัสของพระมหากษัตริยอันเปนท่ีนาเกรงขาม  
ส้ินชีพิตักษยั ตาย 
สินธุ แมน้ํา  น้ํา 
สืบตระกูล สืบตอวงศตระกูล 
สืบเสาะ พยายามเท่ียวคนหาเพื่อใหไดมา 
ส่ือมวลชน ส่ือกลางท่ีนําขาวและความรูไปสูมหาชน เชนหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และ

ภาพยนตร 
ส่ือสารมวลชน การติดตอส่ือสารสูมหาชนโดยอาศัยเคร่ืองมือหรือส่ือกลางตางๆ เชน วิทยุ 

โทรทัศน หนงัสือพิมพ 
สุขภาพ ภาวะท่ีปราศจากโรคภัยไขเจบ็ 
สุขภาพจิต ภาวะของจิตใจ 
สุขาลัย ท่ีท่ีมีความสุข 
สุคติ ภูมิท่ีไปเกิดมีความสุขความสบาย 
สุจริต ซ่ือสัตย, ซ่ือตรง 
สุนทรพจน คําพูดท่ีประธานหรือบุคคลสําคัญเปนตนกลาวในพิธีการหรือในโอกาสสําคัญ

ตางๆ 
สุนทรียะ ท่ีเกี่ยวกับความนิยมความงาม 
สุภาษิต ถอยคําหรือขอความท่ีกลาวสืบตอกันมาชานานแลว มีความหมายเปนคติสอนใจ 
สุรเสียง เสียงกองกังวาน หมายความวา เสียงของผูมีอํานาจ 
สุราลัย ท่ีอยูของเทวดา 
สุริยุปราคา ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเม่ือดวงอาทิตย ดวงจันทร และโลก โคจรมาอยูในแนว

เดียวกัน ดวงจนัทรจึงบังแสงอาทิตยท่ีสองมายังโลก เปนเหตุใหเหน็ดวงอาทิตย
มืดเปนบางสวนหรือท้ังหมด 

สูงตระหงาน ท่ีสูงเดนเปนสงา 
เสกสรร เลือกทํา  หรือพูดเอาเอง 
เสถียรภาพ ความม่ันคง, ความคงตัว 
เสน ช่ือมาตราวัด 20 วา เปน 1 เสน 
เสนประสาท สวนของรางกายท่ีมีลักษณะคลายเสนใย มีหนาท่ีนําคําส่ังและความรูสึกไปสู 

หรือออกจากสมอง หรืออวัยวะสวนอ่ืนของรางกาย 
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เสนหา ความรัก, ความชอบพอ 
เสนียด ส่ิงท่ีไมเปนสิริมงคล 
เสภา ช่ือกลอนชนิดหนึ่งใชขับเปนเร่ืองยาวดวยจังหวะและดนตรีอยางหนึ่ง 
เสมียน เจาหนาท่ีเกีย่วกับหนังสือ 
เสรีภาพ มีอิสระ 
เสวย กิน 
เสา ไมกระทุงจังหวะ 
เสาเข็ม ไมท่ีเส้ียมใหแหลมหรือวัตถุอ่ืนท่ีมีลักษณะเชนนัน้สําหรับฝงเปนรากส่ิงกอสราง

กันทรุด 
เสาวน ฟง 
เสาวภาคย ความเจริญ  โชคลาภ  งามยิง่ 
เสาวภาพ สุภาพ  เรียบรอย 
เส่ียง มีความนาจะเปน, มีความเปนไปได 
เสียวไส รูสึกหวาดเม่ือเห็นส่ิงท่ีนากลัวอาจเกิดอันตรายได 
เส่ือมศรัทธา ไมเช่ือถือ, ไมมีศรัทธา 
แสงเงินแสงทอง แสงท่ีปรากฏบนขอบฟาทางทิศตะวนัออกเม่ือเวลาจะรุงสวาง เม่ือแรกเปนสีขาว 

เรียกวา แสงเงิน แลวแปรเปนสีแดง เรียกวา แสงทอง 
แสงสี แสงอาทิตย 
แสตมป ดวงตราท่ีปดเปนคาสงทางไปรษณีย 
แสนยากร หมูทหาร 
แสลง ไมถูกกัน 
แสวงหา เท่ียวหา, คนหา, เสาะหา 
โสด กระทงความสวนหนึ่ง 
โสตประสาท ประสาทท่ีใชฟงเสียง 
โสภณ งาม 
โสมนัส  ความสุขใจ  ความเบิกบาน 
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หมวดอักษร  ห 
 

คําศัพท คําแปล 
หนวง ดึงไวแตนอยๆ, เหนีย่วไว, ทําใหชา 
หนักหนวง เอาจริงเอาจัง, รุนแรง 
หนาจัว่ เคร่ืองบนแหงเรือนท่ียึดดานสกัดหลังคา สําหรับกั้นลมและแดดฝน มีรูปเปน

สามเหล่ียม 
หมทายเยิ่น หม  คือ  ขยม  ในท่ีนีห้มายถึงทายเรือไหวข้ึนลงเปนจังหวะจากการออกแรงพาย

อยางพรอมเพรียงของฝพาย   
หมนไหม มีทุกขรอนจนเศราหมอง 
หมวกนิรภยั หมวกกันน็อก 
หมวดหมู พวก, หมู, หมวด 
หมักหมม ซับซอนกนดวยการที่คางอยูมาก, ปนคละกันไมเปนระเบียบ 
หม่ันไส ชังน้ําหนา 
หมายตา ดูไวเปนท่ีตองประสงค 
หมํ่า กิน, รับประทาน 
หยาบโลน อยางไมสุภาพ, อยางไมเรียบรอย, อยางทะล่ึงตึงตัง 
หยุดยั้ง หยุด, ยับยั้ง, สกัดกัน้, สกัด, ระงับ, หาม 
หลบล้ี หนีภยั, หลบภยั 
หลบหลีก ไปใหพนส่ิงท่ีจะปะทะ และส่ิงท่ีกีดขวาง 
หลักขาดด ี ความม่ันคง   
หวั่นอุรา หวาดหวั่น  หวั่นใจ 
หวาดผวา นึกระแวงเหตุรายอยูตลอดเวลา 
หวาดระแวง หวั่นเกรงสงสัย 
หววิ มีความรูสึกท่ีดูเหมือนใจจะขาดไป, หวาดอยางใจหาย 
หอน เคย 
หอมตลบ หอมหวน, หอมหวาน, หอมกรุน 
หอมหื่น หื่น  หมายถึง  ปรารถนาอยางแรงกลา  หอมหื่น  หมายถึง  กล่ินหอมแรง 
หอสมุด หองหรืออาคารท่ีมีระบบจัดเก็บรวบรวมรักษาหนังสือประเภทตางๆ ซ่ึงอาจ

รวมท้ังตนฉบับ ลายมือเขียน ไมโครฟลม เปนตน เพื่อใชเปนท่ีคนควาหาความรู 
หักลาง ลบลาง 
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คําศัพท คําแปล 
หันเห เบนจากท่ีต้ังเดิม 
หับ ปด  งับ 
หัวโขน รูปหัวยกัษ ลิง ฤษี ท่ีใชสวมเวลาเลนโขน หรือละคร 
หัวโจก หัวหนาผูประพฤติเกกมะเหรก 
หัวรุนแรง ท่ีมีความคิดเหน็เกี่ยวกับส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางเอาจริงเอาจังและรุนแรง 
หัวหม่ืนมหาดเล็ก ตําแหนงขาราชการมหาดเล็กถัดจากตําแหนงจางวาง  ซ่ึงเปนตําแหนงหัวหนาขา

รับใชของเจานายช้ันบรมวงศหรือทรงกรมลงมา 
หาบเร ผูท่ีหาบของไปเรขาย 
หามรุงหามคํ่า ตลอดวันตลอดคืน 
หายน ความเส่ือม 
หิตะ ความเกื้อกูล  ประโยชน 
หินปูน หินท่ีมีเนื้อสารเปนแคลเซียมคารบอเนตเกือบท้ังส้ิน สารประกอบหินดังกลาว

เกิดจากการตกตะกอนเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมี 
หิริโอตตัปปะ ความละอายบาป, ความเกรงกลัวบาป 
หีบ หนีบ 
หุนหนั ไมยั้งใจ, ไมร้ังรอ 
หูดับตับไหม ลักษณะท่ีดังมากจนกลบเสียงอ่ืน 
หูน้ําหนวก หูท่ีมีน้ําอยูในชองหูซ่ึงมีอาการอักเสบ มีกล่ินเหม็น อาจมีลักษณะใส เปนมูกขน 

หรือเปนหนอง 
เหง ทับ 
เหตุเภทภยั เร่ืองราวท่ีทําใหเดือดรอน  วุนวาย 
เหน็บ อาการชาและเจ็บแปลบปลาบตามแขนขาเปนตน เกิดจากหลอดเลือดและ

เสนประสาท หรืออยางใดอยางหนึ่งในบรเิวณนั้นถูกกดทับระยะหน่ึง 
เหมอ ไมต้ังใจระวัง, ไมต้ังใจด,ู เผลอใจลอย 
เหเรือ ขับรองทํานองเพลงเหเรือ 
เหลอ ท่ีมีหนาตาเซอๆ 
เหลาะแหละ ไมจริงจัง, ไมแนนอน, เอาแนไมได 
เหลือแสน  เหลือเกิน, มากมาย 
เหิมใจ กําเริบใจ  ลําพองใจ 
เหิมหืน่ ยินดีอยางแรงกลา  ฮึกเหิม   
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คําศัพท คําแปล 
เหี้ยมนั้น เหตุนั้น 
เหือดหาย หมดไป, ไมมีเหลือ, ไมเหลือหรอ 
แหงนเถอ คางอยู 
แหนง ระแวง 
โหราศาสตร วิชาวาดวยการพยากรณโดยอาศัยการโคจรของดวงดาวเปนหลัก 
ไหปลารา หลุมขางคอถัดกระดกูไหปลาราข้ึนไป, เรียกกระดูกท้ังคูท่ีอยูตนคอขางหนา 
ไหวพริบ ปญญาไวรูเทาทัน 
 

หมวดอักษร  อ 
 

คําศัพท คําแปล 
อกุศลกรรม บาป, ความช่ัวราย 
อคติ ความลําเอียง มี 4 อยาง คือ ฉันทาคติ = ลําเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ลําเอียง

เพราะโกรธ ภยาคติ = ลําเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ลําเอียงเพราะเขลา 
องครักษ ผูทําหนาท่ีใหความคุมครองปองกัน 
องคุลี นิ้วมือ 
อดิศูร ผูเปนเจาเปนใหญ 
อดีตกาล เวลาท่ีลวงแลว 
อติพจน คําพูดท่ีขยายเกินความจริง 
อธรรม ซ่ึงไมยุติธรรม 
อนัตถ ไมเปนประโยชน  ไมเปนผล 
อนาถา ไมมีท่ีพึ่ง  ยากจน  เข็ญใจ 
อนาทร เปนทุกขเปนรอน, รอนอกรอนใจ, เปนกังวล 
อนิจจัง ไมเท่ียง, ไมแนนอน 
อนุกรม ตามลําดับ 
อนุกรรมการ กรรมการสาขาของคณะกรรมการ 
อนุชา ผูเกิดทีหลัง 
อนุมัติ ใหอํานาจกระทําการตามระเบียบท่ีกําหนดไว 
อนุมาน คาดคะเนตามหลักเหตุผล 
อนุโมทนา ยินดีตาม, ยินดีดวย, พลอยยนิด ี
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คําศัพท คําแปล 
อนุศาสน การสอน 
อนุสาวรีย ส่ิงท่ีสรางไวเปนท่ีระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณสําคัญ 
อภิเผา ผูเปนใหญ 
อยูธรหอย โคลงเคลงไปมา  ทรงตัวไมได 
อยูยงคงกระพัน คงกระพันชาตรี, ทนทานตอศัสตราวุธ 
อรชร งามอยางเอวบางรางนอย 
อรรถ เนื้อความ 
อรรถรส รสแหงถอยคํา, ถอยคําท่ีทําใหเกิดความซาบซ้ึง, ถอยคําท่ีทําใหเกิดอารมณ

สะเทือนใจ 
อรรถาธิบาย การอธิบายขยายความ 
อรหันตาขีณาสพ พระอรหันตผูหมดกิเลสแลว 
อราม สวยงาม, แพรวพราว, งาม 
อรุโณทัย เวลาต้ังข้ึนแหงอรุณ 
อรูป ท่ีไมมีรูป, ท่ีไมใชรูป 
อลงกต ตกแตง, ประดับประดา 
อลวน ยุงเหยิง, ชุลมุน, สับสน, วุน 
อลหมาน วุนวายเพราะมีเหตุอันทําใหตกใจ 
อลองฉอง งามผุดผองนาชม 
อวกาศ  บริเวณท่ีอยูนอกบรรยากาศของโลก 
อวิชชา ความรูเทาไมถึงการณ, ความไมรูอริยสัจส่ี, การปราศจากความรู 
อวินิโภครูป รูปท่ีแบงแยกออกไมได  รูปท่ีไมแยกจากกนั  มี  8  คือ  ปฐว ี (รูปคือความแข็ง

และออน)  อาโป  (รูปคือความเอิบอาบเช่ือมประสานใหเกาะกุม)  เตโช  (รูปคือ
ความรอนและความเยน็)  วาโย  (รูปคือความพัดไหว)  วณัโณ  (รูปคือสี)  คันโธ  
(รูปคือกล่ิน)  รโส  (รูปคือรส)  โอชา  (รูปคือสี)  โอชา  (รูปคือสวนท่ีหลอเล้ียง
ใหรูปอยูได) 

อวิวันทน กราบไหว 
อสัญกรรม ความตาย 
อสุภ ซากศพ 
ออนหยับ ข้ึนลงอยางเนบิ ๆ 
อะเค้ือ งาม 
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คําศัพท คําแปล 
อักขรวิธี วิธีเขียน และอานหนังสือใหถูกตอง 
อักเสบ มีพิษกําเริบเนือ่งจากแผล 
อัคคีภัย ภัยท่ีเกิดจากไฟ 
อังสา บา,  ไหล 
อัชฌาสัย นิสัยใจคอ  กิริยาด ี
อัญชลี การประนมมือ  กราบไหว 
อัญเชิญ เชิญดวยความเคารพนับถือ 
อัญมณี รัตนชาติท่ีเจียระไนแลว, แกวมณีอ่ืนๆ นอกจากเพชรพลอย 
อัฒจันทร ท่ีนั่งเปนข้ันๆ สําหรับดูการแสดงมีลักษณะเปนรูปคร่ึงวงกลม, ช้ันท่ีต้ังของขาย 

หรือกาวข้ึนลงทําเปนข้ันๆ 
อัตภาพ ลักษณะความเปนตัวตนหรือบุคคล 
อัตวิสัย ท่ีเปนการสอบแบบท่ีผูสอบมักไมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสวนตัว เปนคําถาม

ท่ีตองการคําตอบตายตัววา การสอบแบบวตัถุวิสัย 
อับจน ไมรูจะแกปญหาอยางไร 
อัปมงคล ปราศจากมงคล, ไมเจริญ, เปนลางราย 
อัปยศ เส่ือมเสียช่ือเสียง, นาอับอาย 
อัปราชัย ชัยชนะ 
อัปรีย ไมเปนมงคล 
อัมพฤกษ อาการที่แขนขาออนแรง 
อัมพุทะ รูปของการกอกําเนิดมนุษยในชวงสัปดาหท่ี  2  ของการต้ังครรภ  ในชวงท่ี

พัฒนาจากกลละ 
อัยการ เจาพนกังานผูมีหนาท่ีฟองผูตองหาตอศาล ท้ังนี้จะเปนขาราชการในสํานักงาน

อัยการสูงสุดหรือเจาพนักงานอ่ืนผูมีอํานาจเชนนัน้ก็ได 
อัสดง ตกไป (ใชแกพระอาทิตย) 
อัสสุชล น้ําตา 
อาคม มา  มาถึง 
อาคันตุกะ แขกผูมาหา 
อาจม  ข้ี (ของคน) 
อาชญากรรม การกระทําความผิดทางอาญา 
อาชา มา 
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คําศัพท คําแปล 
อาณาเขต เขตแดนในอํานาจปกครอง 
อาณาประชาราษฎร พลเมืองท่ีอยูในอํานาจปกครอง 
อาดูร เดือดรอน  ทุกขเวทนาท้ังกายและใจ 
อาถรรพณ ส่ิงขอท่ีทําพิธีตามตําราไสยศาสตรเพื่อปองกันภยันตราย 
อาธรรม ช่ัว, ไมเปนธรรม, ไมเท่ียงธรรม, ไมยุติธรรม 
อาเพศ เหตุท่ีเกดิข้ึนอยางผิดปกติวิสัย ถือวาเปนลางไมด ี
อายุขัย อัตรากําหนดอายุจนส้ินอาย ุ
อารัญ ปา 
อารัมภบท คําปรารภ, คําเร่ิมตน, คํานํา, บทนํา 
อาราธนา ขอ 
อาสัตย ไมซ่ือตรง 
อํานวยการ ส่ังการงาน, ส่ังงาน 
อําไพ งาม,สวาง.สุกใส 
อิดโรย ออนเพลีย, ละเหี่ย 
อ่ิมตัว เต็มท่ีแลว 
อ่ิมเอิบ อ่ิมอกอ่ิมใจ, ปลาบปล้ืม, อ่ิมใจ 
อิริยาบถ อาการที่รางกายอยูในทาใดทาหนึ่ง คือ ยนื เดิน นั่ง นอน 
อิสรภาพ ความเปนไทแกตัว 
อิสริยาภรณ ตราเคร่ืองประดับเกยีรติยศ 
อึงอล ดังล่ัน 
อุโฆษ กึกกอง 
อุดมการณ อุดมคติอันสูงสงท่ีจูงใจมนษุยใหพยายามบรรลุถึง 
อุดมคติ จินตนาการที่ถือวาเปนมาตรฐานแหงความดี ความงาม และความจริง เร่ืองใด

เร่ืองหน่ึงท่ีมนษุยถือวาเปนเปาหมายแหงชีวิตของตน 
อุดหนุน ชวยเหลือ, เกื้อกูล, สนับสนุน 
อุตุกาล ฤดูกาล 
อุทกภัย ภัยอันตรายท่ีเกิดจากนํ้าทวม 
อุทยาน สวนเปนท่ีร่ืนรมย 
อุทร ทอง 
อุทาหรณ ตัวอยางท่ียกข้ึนมาอางใหเหน็, ส่ิงหรือเร่ืองท่ียกข้ึนมาเทียบเคียงเปนตัวอยาง 
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คําศัพท คําแปล 
อุทิศ แผสวนบุญใหแกผูตายตามประเพณ ี
อุธัจ ความประหมา  ความฟุงซาน 
อุบาทว ไมเปนมงคล 
อุบาย วิธีการอันแยบคาย 
อุปเฉทไมตรี ตัดไมตรี 
อุปนัย วิธีการใหเหตุผลโดยอาศัยขอเท็จจริงหรือขอมูลตางๆ แลวสรุปลงเปนกฎ 
อุปนิสัย ความประพฤติท่ีเคยชินเปนพื้นมาในสันดาน, ความประพฤติท่ีเคยชินจนเกือบ

เปนนิสัย 
อุปมา ส่ิงหรือขอความท่ียกมาเปรียบ 
อุปลักษณ การพูดเปรียบเทียบ 
อุปสมบท บวชเปนภิกษ ุ
อุปฏฐาก ผูอุปถัมภบํารุงพระภกิษุ สามเณร 
อุรส ลูกชาย 
อุฬุมปเวฬ ุ แพไมไผ 
เอกภาพ ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั, ความสอดคลองกลมกลืนกัน 
เอกสิทธ์ิ สิทธิเฉพาะบุคคลหรือคณะ 
เอาใจออกหาง หางเหนิไปไมรวมมือรวมใจเหมือนเดิม  ตีตนจากไป 
เอาธูร เอาใจใสเปนธุระ 
เอาภาร รับภาระ  รับผิดชอบ 
เอือน พยาธิในทองชนิดหนึ่ง 
เอ้ืออาทร เอ้ืออารี, มีน้ําใจ, เอ้ือเฟอ, เอ้ือเฟอเผ่ือแผ 
แอนยนั คดเพราะตัวถูกกดดันดวยลมกรรมชวาต 
แอรม งามแพรวพราว 
โอฆะ หวงน้ํา 
โอชา มีรสดี  อรอย 
โอษฐ ปาก 
โอสถ ยาแกโรค 
โอหัง แสดงกิริยาวาจาหยิ่งยโส 
โออา สะสวยอยางมีสงา 
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หมวดอักษร  ฮ 
 

คําศัพท คําแปล 
โฮกฮาก อาการพูดกระชากเสียง หรือกระแทกเสียง 
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รายชื่อหนงัสือท่ีใชรวบรวมคาํศัพท 
 
หนังสือแบบเรียนวิชาภาษาไทย  ระดับช้ัน  ม.  6      จํานวน  18  เลม  ไดแก 
 1)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ภาษาเพ่ือพัฒนาการคิด  ม.6  ขององคการคา สกสค. ศธ. 

2)  หนังสือเรียนภาษาไทย  วรรณคดีวิจกัษ ม.6  ขององคการคา สกสค. ศธ. 
3)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  เลม 1   ของบริษัทอักษรเจริญทัศน 
4)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  เลม 2   ของบริษัทอักษรเจริญทัศน 
5)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  ชุดพัฒนาทักษะภาษา เลม 5  ของ สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
6)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  ชุดพัฒนาทักษะภาษา เลม 6  ของ สํานักพิมพวัฒนาพานิช 
7)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  ของบริษัทโรงพิมพไทยวฒันาพานิช 
8)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6  ของบริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 
9)  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6   เลม 1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)  ของบริษัทสํานักพมิพแม็ค   
10) หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6   เลม 2  (หลักสูตรแกนกลาง 2551)  ของบริษัทสํานักพิมพแม็ค   
11) หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6   เลม 1 (หลักสูตรฯ 2544)  ของบริษัทสํานักพิมพแม็ค   
12) หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.6   เลม 2   (หลักสูตรฯ 2544)  ของบริษัทสํานักพิมพแม็ค   
13) คูมือสอบเขามหาวิทยาลัย ภาษาไทย ม.6    สํานักพิมพ Science  Center (Bangkok) 
14) คูมือวรรณลักษณวิจารณ  ภาษาไทย ม.6 เลม 1    สํานักพิมพ Science  Center (Bangkok) 
15) คูมือวรรณลักษณวิจารณ  ภาษาไทย ม.6 เลม 2    สํานักพิมพ Science  Center (Bangkok) 
16) คูมือเตรียมสอบภาษาไทย  ม.4-5-6     สํานักพิมพไฮเอ็ดพับลิชช่ิง  จํากัด 
17) คูมือสอบเทียบ ม.6  สายวิทย(บังคับ)  สํานักพิมพไฮเอ็ดพับลิชช่ิง  จํากัด 
18)  แผนการจดัการเรียนรูสองแนวทาง  ภาษาไทย ม.6  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

 
 


