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ตวัอยา่ง คาํศพัทภ์าษาไทย ที�ใชบ้อ่ย

1. กระตา่ยตื�นตมู
หมายถงึ (สํา) น. ใชเ้ปรยีบเทยีบคนที�แสดงอาการตื�นตกใจงา่ยโดยไมท่นั
สํารวจใหถ้อ่งแทก้อ่น.

2. กระแนะกระแหน
หมายถงึ [-แหฺน] ก. พดูกระทบหรอืพดูเป็นเชงิเสยีดส,ี กระแหนะกระแหน กว็า่.

3. กระเหี�ยนกระหอืรอื
หมายถงึ ก. แสดงความกระตอืรอืลน้เอาจรงิเอาจังอยา่งออกนอกหนา้.

4. กลบักลอก
หมายถงึ ก. ไมอ่ยูก่บัรอ่งกบัรอย, พลกิแพลง, (ใชแ้กก่รยิาพดู) เชน่ พดูจากลบั
กลอก, กลอกกลบั กว็า่.

5. กะ,กะ-
หมายถงึ พยางคห์นา้อนัใชเ้ป็น กระ- ได,้ แตม่บีาง
คําซึ�งตอ้งการพยางคน์ี�เพื�อสละสลวยหรอืเนน้คําใหเ้ดน่ขึ�น เชน่ เกรกิ เป็น กะ
เกรกิ, หรอืเกดิเป็นพยางคห์นา้ขึ�น โดยแยกเอาตวัสะกดในแมก่กแหง่คําหนา้มานํา
เชน่ นกยาง เป็น นกกะยาง, ผักโฉม เป็น ผักกะโฉม, ลกูดมุ เป็น ลกูกะดมุ.

6. กนิสี�ถว้ย
หมายถงึ ก. กนิเลี�ยงในงานมงคล [สี�ถว้ย คอื ขนม ๔ อยา่ง อยา่งละถว้ย ไดแ้ก่
ไขก่บ (สาคหูรอืเมล็ดแมงลกั), นกปลอ่ย (ลอดชอ่ง), มะลลิอย (ขา้วตอก), อา้ยตื�อ
(ขา้วเหนยีว) มนํี�ากะทใิสช่ามอยูก่ลาง].

7. กรุสุ
หมายถงึ น. มาตรานับจํานวน เทา่กบั ๑๒ โหล หรอื ๑๔๔. (อ. gross).

8. เก็บหอมรอมรบิ
หมายถงึ ก. เกบ็รวบรวมไวท้ลีะเล็กละนอ้ย.

9. เข็นครกขึ�นเขา
หมายถงึ (สํา) ก.
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ทํางานที�ยากลําบากอยา่งยิ�งโดยตอ้งใชค้วามเพยีรพยายามและอดทนอยา่งมาก
หรอืบางทกีเ็กนิกําลงัความสามารถหรอืสตปัิญญาของตน.

10. เขา้เมอืงตาหลิ�วตอ้งหลิ�วตาตาม
หมายถงึ (สํา) ก. ประพฤตตินตามที�คนสว่นใหญป่ระพฤตกินั.

11. เขา้ลลิติ
หมายถงึ ก. สมัผัสคําระหวา่งบทตามแบบการแตง่ลลิติที�กําหนดไวใ้นตํารา
ฉันทลกัษณ ์เชน่คํา “สม” กบั “สนม”

12. แขง่เรอืแขง่แพแขง่ได ้แขง่บญุแขง่วาสนาแขง่ไมไ่ด้
หมายถงึ (สํา) ก. รูป้ระมาณความสามารถของตนไมอ่าจเอื�อมเกนิตวั.

13. โขยกเขยก
หมายถงึ ว. อาการเดนิไมป่รกต ิคอื ยกขาขา้งหนึ�งไมไ่ดร้ะดบักบัอกีขา้งหนึ�ง
อยา่งคนขาพกิารเดนิ, อาการที�เดนิไปดว้ยควา
มลําบากหรอืเคลื�อนไปบนพื�นที�ที�ขรขุระ ลุม่ ๆ ดอน ๆ, กะโผลกกะเผลก กว็า่.
ตวัอยา่ง เจ็บขา เลยเดนิโขยกเขยก

14. คดในขอ้งอในกระดกู
หมายถงึ (สํา) ว. มสีนัดานคดโกง.

15. คางคกขึ�นวอ
หมายถงึ (สํา) น. คนที�มฐีานะตํ�าตอ้ย พอไดด้บิไดด้กีม็กัแสดงกริยิาอวดดลีมืตวั.

16. คาํพอ้งรปู
หมายถงึ น. คําที�เขยีนเหมอืนกนัแตม่คีวามหมายตา่งกนั เชน่ ขนั (นํ�า) กบั (ไก)่
ขนั ค ู(รอ่งนํ�า) กบั (นกเขา) ค.ู

17. คาํพอ้งเสยีง
หมายถงึ น. คําที�ออกเสยีงเหมอืนกนัแตเ่ขยีนตา่งกนัและมคีวามหมายตา่งกนั
เชน่ ใส-ไส-ไสย, กาน-กาล-การ-การณ,์ (โบ) ในหนังสอืแบบเรยีนภาษาไทยของ
พระยาศรสีนุทรโวหาร (นอ้ย อาจารยางกรู) เรยีกคําพอ้งเสยีงวา่ ไวพจน.์

18. คาํหลวง
หมายถงึ น. คําประพันธซ์ ึ�งเป็นพระราชนพินธ ์มโีคลงฉันทก์าพยก์ลอนปนกนั คอื
มหาชาตคํิาหลวงและพระนลคําหลวง,
คําประพันธท์ี�แตง่มลีกัษณะอยา่งมหาชาตคํิาหลวง คอื นันโทปนันทสตูรคําหลวง
และพระมาลยัคําหลวง.
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19. คณุคา่
หมายถงึ [คนุคา่, คนุนะคา่] น. สิ�งที�มปีระโยชนห์รอืมมีลูคา่สงู.

20. เง ี�ยน
หมายถงึ ก. อยากจัด, กระหายจัด, มคีวามรูส้กึอยากหรอืกระหายเป็นกําลงั, (โดย
มากใชเ้ฉพาะของเสพตดิและกามคณุ).

21. จาบลั,จาบลัย์
หมายถงึ [-บนั] (แบบ) ก. หวั�นไหว, กระสบักระสา่ย เชน่ ดาลดบัรงับจติรจาบลัย์
เทยีรทพิยสคุนัธ ธรศมาโสรจโทรมสกนธ.์ (ดษุฎสีงัเวย); กําสรด, รอ้งไห ้
ครํ�าครวญ, สะอกึสะอื�น. (ส. จาปลฺย วา่ ความหวั�นไหว).

22. จงูจมกู
หมายถงึ ก. อาการที�จับเชอืกที�สนตะพายจมกูววัควายแลว้จงูไป, โดยปรยิายใช ้
แกค่นวา่ ถกูจงูจมกู หมายความวา่ ถกูเขาชกันําไปโดยไมใ่ชค้วามคดิของตน.

23. ชลนยัน,์ชลนา,ชลเนตร
หมายถงึ (กลอน) น. นํ�าตา.

24. ชลาสนิธุ ์
หมายถงึ น. ทะเล, แมนํ่�า, เชน่ ขา้เป็นไรแทรกขนสบุรรณบนิ เร็วรบียิ�งมหาวายพัุด
กวกักวดัปีกขา้มชลาสนิธุ.์ (กาก)ี, นํ�า เชน่ พระเหลอืบเล็งชลาสนิธุ ์ในวารนิทะเล
วน กเ็ห็นรปูอสรุกล ซึ�งกลายแกลง้เป็นสดีา. (พากยน์างลอย).

25. เซ็งแซ่
หมายถงึ ว. ดงัอื�อองึแซไ่ปหมด.

26. ไดค้บืจะเอาศอก
หมายถงึ (สํา) ตอ้งการไดม้ากกวา่ที�ไดม้าแลว้.

27. ตามใจปากมากหนี�
หมายถงึ (สํา) ก. เห็นแกก่นิยอ่มสิ�นเปลอืงมาก.

28. ถอดความ
หมายถงึ ก. แปลใหเ้ขา้ใจความไดง้า่ยขึ�น.

29. ทศกณัฐ ์
หมายถงึ น. “ผูม้สีบิคอ” คอื ทา้วราพณใ์นเรื�องรามเกยีรติ�.

30. ทนิกร
หมายถงึ [ทนินะกอน] น. พระอาทติย.์ (ป., ส.).
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31. เทศนาโวหาร
หมายถงึ น. สํานวนเขยีนที�เป็นไปในลกัษณะการเทศนาของพระ.

32. เทอญ
หมายถงึ [เทนิ] ว. เถดิ (ใชเ้ป็น
คําลงทา้ยขอ้ความที�แสดงความมุง่หมายใหเ้ป็นดงันั�นดงันี�, มกัใชใ้นการใหศ้ลีให ้
พร).

33. นฤคหติ
หมายถงึ [นะรคึะหดิ] (โบ) น. ชื�อเครื�องหมายรปูดงันี� ํ, นคิหติ หรอื หยาดนํ�าคา้ง
กเ็รยีก. (ส. นคฺิฤหตี; ป. นคฺิคหตี). (ด ูนคิหติ).

34. นาคี
หมายถงึ (กลอน) น. ง ูเชน่ นาคมีพีษิเพี�ยง สรุโิย. (โลกนติ)ิ.

35. บรรณานกุรม
หมายถงึ [บนันานุกฺรม] น. บญัชรีายชื�อหนังสอืที�ใชป้ระกอบการคน้ควา้, บญัชรีาย
ชื�อหนังสอืในหวัขอ้เรื�องใดเรื�องหนึ�ง ยคุใดยคุหนึ�ง หรอืของผูเ้ขยีนคนใดคนหนึ�ง
มกัจะมรีายละเอยีดหรอืบทวจิารณส์ั �น ๆ ประกอบ.

36. บรรลยั
หมายถงึ [บนัไล] ก. ฉบิหาย, วอดวาย, ยอ่ยยบั, มอดมว้ย, ประลยั กว็า่.

37. บราลี
หมายถงึ [บะรา-] น. ยอดเล็ก ๆ มสีณัฐานดจุยอดพระทราย ใชเ้สยีบราย ๆ ไปตาม
อกไกห่ลงัคา หรอืเสยีบหลงับนัแถลงบนหลงัคาเครื�องยอด.

38. บาทบงสุ ์
หมายถงึ [บาดทะ-] น. ละอองเทา้. (ป. ปาทปํส)ุ.

39. บติรุงค์
หมายถงึ (กลอน) น. พอ่. (ป. ปิต ุ+ องฺค).

40. ปรารภ
หมายถงึ [ปฺรารบ] ก. กลา่วถงึ; ตั �งตน้; ดําร.ิ (ส.).

41. ปรศินาอกัษรไขว้
หมายถงึ น. ปรศินาที�จะตอ้งตอบโดยการเตมิ
คําลงในตารางสี�เหลี�ยมที�กําหนดใหช้อ่งละ ๑ อกัษร แลว้ใหอ้า่นไดใ้จความทั �งใน
แนวยนืและแนวนอน.
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42. ปฤษฎางค์
หมายถงึ [ปฺรดิสะดาง] น. อวยัวะเบื�องหลงั, สว่นหลงั, ราชาศพัทใ์ชว้า่ พระ
ปฤษฎางค,์ พระขนอง กว็า่.

43. เปรมปรดี ิ�
หมายถงึ [-ปฺร]ี ว. อิ�มอกอิ�มใจ, ปลาบปลื�มใจ.

44. ผมทรงมหาดไทย,ผมมหาดไทย
หมายถงึ (โบ) น. ทรงผมผูช้ายที�โกนรอบศรีษะ แตไ่วย้าวตรงกลางกระหมอ่ม
แลว้หวแีตง่เรอืนผมตามแตจ่ะเห็นงาม, ผมหลกัแจว กว็า่.

45. ฝนตกขี�หมไูหล
หมายถงึ (สํา) ก. พลอยเหลวไหลไปดว้ยกนั, มกัใชเ้ขา้คูก่บั คนจัญไรมาพบกนั
วา่ ฝนตกขี�หมไูหล คนจัญไรมาพบกนั.

46. พจนารถ
หมายถงึ [พดจะนาด] น. เนื�อความของคําพดู. (ส.).

47. พชืช ั�นสงู
หมายถงึ น. พชืหลายเซลล ์แตล่ะเซลล์
ทําหนา้ที�ตา่งกนัและตอ้งอาศยัซึ�งกนัและกนั ไดแ้ก่ ไมด้อกและไมผ้ล เชน่ กลว้ย
ตาน ีมะมว่ง.

48. พดูไปสองไพเบี�ย นิ�งเสยีตาํลงึทอง
หมายถงึ (สํา) ก. พดูไปไมม่ปีระโยชน ์นิ�งเสยีดกีวา่.

49. เพลา
หมายถงึ [เพ-ลา] น. กาล, คราว. (ป. เวลา).

50. ไพรสณฑ,์ไพรสณัฑ,์ไพรสาณฑ์
หมายถงึ น. แนวป่า.

51. ภาษาคาํโดด
หมายถงึ น. ภาษาแบบที�ใชคํ้าที�มลีกัษณะโดด ๆ คอื ไมม่กีารเปลี�ยนแปลงรปูไป
ตามหนา้ที�หรอืตามความสมัพันธท์างไวยากรณเ์กี�ยวเนื�องกบัคําอื�น คําในภาษา
คําโดดมกัจะมพียางคเ์ดยีวเป็นสว่นมาก แตก่ม็คํีาสองพยางคแ์ละหลายพยางค์
ดว้ย เชน่ ภาษาไทย ภาษาจนี ภาษาเวยีดนาม. (อ. isolating language).

52. ภาษาแบบแผน
หมายถงึ น. ภาษาที�ถอืเป็นแบบฉบบัที�จะตอ้งใชเ้ป็นแบบเดยีวกนัในโอกาสอยา่ง
เดยีวกนั เชน่ คํากราบบงัคมทลูพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ขึ�นตน้วา่
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“ขอเดชะ...” และลงทา้ยวา่ “ควรมคิวรแลว้แตจ่ะทรงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรด
กระหมอ่ม ขอเดชะ ขา้พระพทุธเจา้...”, ภาษาที�ใชเ้ป็นทางการในโอกาสสําคญั
หรอืใชแ้กบ่คุคลสําคญั หรอืบคุคลสําคญัเป็นผูใ้ช ้เชน่ คําประกาศเกยีรตคิณุใน
การประสาทปรญิญาบตัรกติตมิศกัดิ� คําปราศรัยของนายกรัฐมนตรใีนวนัขึ�นปีใหม,่
ภาษาระดบัพธิกีาร กเ็รยีก.

53. ภาษาปาก
หมายถงึ น. ภาษาพดูที�แสดงความคุน้เคย ไมเ่หมาะที�จะใชเ้ป็นพธิรีตีอง เชน่ ตา
แป๊ะ ตะบี�ตะบนั เทนํ�าเททา่.

54. ภาษาระดบัทางการ
หมายถงึ น. ภาษาราชการ.

55. ภาษาระดบัพธิกีาร
หมายถงึ น. ภาษาแบบแผน.

56. ภริมย์
หมายถงึ ด ูอภริมย.์

57. มณโฑ
หมายถงึ มเหสขีองทศกณัฐ,์ แมข่องนาสดีา
ตวัอยา่ง นางมณโฑ

58. มฤค,มฤค-
หมายถงึ [มะรกึ, มะรกึคะ-] น. สตัวป่์ามกีวาง อเีกง้ เป็นตน้, ถา้เป็นตวัเมยี ใชว้า่
มฤค.ี (ส.; ป. มคิ).

59. ไมจ้ตัวา
หมายถงึ น. เครื�องหมายวรรณยกุต ์รปูดงันี�  ๋ บอกเสยีงสงูสดุใน ๕ เสยีง.

60. รกัยาวใหบ้ ั�น รกัส ั�นใหต้อ่
หมายถงึ (สํา) ก. รักจะอยูด่ว้ยกนันาน ๆ ใหต้ดัความคดิอาฆาตพยาบาทออกไป
รักจะอยูก่นัสั �น ๆ ใหค้ดิอาฆาตพยาบาทเขา้ไว,้ ยาวบั�น สั �นตอ่ กว็า่.

61. รูจ้กัเก็บรูจ้กัเขี�ย
หมายถงึ (สํา) ก. รูจั้กสะสม, รูจั้กหา.

62. รูแ้ลว้รูร้อด
หมายถงึ ก. เสร็จสิ�นกนัท ีเชน่ เรื�องนี�จะวา่อยา่งไรกว็า่กนั จะไดรู้แ้ลว้รูร้อดไป
เสยีท.ี
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63. เร ี�ยมเร,้เร ี�ยมเรเ้รไร
หมายถงึ (ปาก) ว. เรี�ยมมาก.

64. แรงหนศีนูยก์ลาง
หมายถงึ (ฟิสกิส)์ น. แรงที�กระ
ทําตอ่เทหวตัถใุนขณะที�เทหวตัถนัุ�นเคลื�อนที�เป็นทางวงกลม แรงนี�มแีนวทศิออก
จากจดุศนูยก์ลางของทางวงกลมนั�น และมขีนาดเทา่กบัแรงสูศ่นูยก์ลาง. (อ.
centrifugal force).

65. ลงิไดแ้กว้
หมายถงึ (สํา) น. ผูท้ี�ไมรู่ค้ณุคา่ของสิ�งมคีา่ที�ไดม้าหรอืที�มอียู,่ วานรไดแ้กว้ กว็า่.

66. ลิ�นไมม่กีระดกู
หมายถงึ (สํา) ก. พดูสบัปลบั กลบักลอกเอาแน่ไมไ่ด.้

67. เลี�ยงไมเ่ชื�อง
หมายถงึ ก. อาการของสตัวบ์างชนดิเชน่นกกระจอกแมจ้ะเอามาเลี�ยงอยา่งไร ๆ
กไ็มเ่ชื�อง, โดยปรยิายหมายความวา่ เนรคณุ.

68. วร,วร-
หมายถงึ [วะระ-, วอระ-] น. พร; ของขวญั. ว. ยอดเยี�ยม, ประเสรฐิ, เลศิ. (ป., ส.).

69. โศกเศรา้
หมายถงึ ว. มคีวามทกุขโ์ศกเสยีใจอาลยัอาวรณม์าก เชน่ พอ่ตายทําใหเ้ขาโศก
เศรา้เสยีใจมาก, เศรา้โศก กว็า่.

70. สถลุ
หมายถงึ [สะถนุ] ว. หยาบ, ตํ�าชา้, เลวทราม, (ใชเ้ป็นคําดา่), เชน่ เลวสถลุ, มกัใช ้
เขา้คูก่บัคํา ไพร ่เป็น ไพรส่ถลุ. (ส. สฺถลู วา่ อว้น, หยาบ; ป. ถลู).

71. สนอม
หมายถงึ [สะหฺนอม] ก. ถนอม.

72. สรวล
หมายถงึ [สวน] ก. หวัเราะ, ราชาศพัทใ์ชว้า่ ทรงพระสรวล.

73. สวยแตร่ปู จบูไมห่อม
หมายถงึ (สํา) ว. มรีปูรา่งงาม แตม่คีวามประพฤต ิทา่ทวีาจา และกริยิามารยาทไม่
ด.ี
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74. สวรรคใ์นอก นรกในใจ,สวรรคอ์ยูใ่นอก นรกอยูใ่นใจ
หมายถงึ (สํา) น. ความสขุที�เกดิจากการทําความด ีหรอืความทกุขท์ี�เกดิจากการ
ทําความชั�ว ยอ่มอยูใ่นใจของผูทํ้าเอง.

75. สญัประกาศ
หมายถงึ [สนัยะปฺระกาด] น. เครื�องหมายวรรคตอนรปูดงันี� - ใชข้ดีไวใ้ต ้
คําหรอืขอ้ความที�สําคญั เพื�อเนน้ใหผู้อ้า่นสงัเกตเป็นพเิศษ, ขดีเสน้ใต ้กเ็รยีก.

76. สมัปรายภพ,สมัปรายกิภพ
หมายถงึ [-ปะรายะ-, -ปะราย-, -ปะรายกิะ-] น. ภพหนา้. (ป., ส.).

77. สาํรวจ
หมายถงึ [สําหฺรวด] ก. ตรวจสอบ เชน่ สํารวจสํามะโนครัว สํารวจพฤตกิรรม, ตรวจ
หา เชน่ สํารวจแหลง่แร.่

78. สงิขร
หมายถงึ [-ขอน] น. สขิร.

79. สนิธุ ์
หมายถงึ (กลอน) น. ลํานํ�า, แมนํ่�า, สายนํ�า, นํ�า, ทะเล, มหาสมทุร, เชน่ เหาะขา้ม
สนิธุไ์ปยงัขนุยคุนุธร. (สมบตัอิมัรนิทร)์, ใชว้า่ สนิธุ หรอื สนิธ ูกม็.ี

80. สนิธู
หมายถงึ (กลอน) น. ลํานํ�า, แมนํ่�า, สายนํ�า, นํ�า, ทะเล, มหาสมทุร, เชน่ มงักรเกี�ยว
เลี�ยวลอ่งทอ้งสนิธ ูเป็นคูคู่เ่คยีงมาในวาร.ี (อภยั), ใชว้า่ สนิธ ุหรอื สนิธุ ์กม็.ี

81. สซีอใหค้วายฟงั
หมายถงึ (สํา) ก. สั�งสอนแนะนําคนโงม่กัไมไ่ดผ้ล เสยีเวลาเปลา่.

82. เสมา
หมายถงึ [เส-มา] น. สมีา, เครื�องหมายบอกเขตโบสถ;์ เรยีกสิ�งที�มลีกัษณะคลา้ย
ใบสมีาที�เรยีงกนัอยูบ่นกําแพงอยา่งกําแพงเมอืงวา่ ใบเสมา; เครื�องประดบัหรอื
เครื�องรางสําหรับหอ้ยคอ มรีปูรา่งอยา่งใบเสมา. (ป., ส. สมีา).

83. เสล,เสล-,เสลา,เสลา
หมายถงึ [-ละ-, -ลา] น. ภเูขา, หนิ. ว. เต็มไปดว้ยหนิ. (ป.; ส. ไศล).

84. เสสรวล
หมายถงึ [-สวน] ก. หวัเราะรา่เรงิ, หวัเราะอยา่งสนุกสนานครกึครื�น, สรวลเสหรอื
สรวลเสเฮฮา กว็า่.

8



85. เสยีงนกเสยีงกา
หมายถงึ (สํา) น. ความเห็นของคนที�ไมม่อํีานาจ เชน่ เป็นผูห้ลกัผูใ้หญ ่น่าจะฟัง
เสยีงนกเสยีงกาบา้ง.

86. เสอืก
หมายถงึ ก. ไสไป, ผลกัไป; สาระแน, (เป็นคําไมส่ภุาพ).

87. หนา้ตวัเมยี
หมายถงึ น. ลกัษณะหนา้ตาทา่ทางคลา้ยผูห้ญงิ, โดยปรยิายหมายความวา่
ใจเสาะ, ขี�ขลาด, ไมก่ลา้สู,้ (มกัพดูเป็นเชงิเหยยีดหยามผูช้าย).

88. หนา้ไหวห้ลงัหลอก
หมายถงึ (สํา) ว. ตอ่หนา้ทําเป็นด ีแตพ่อลบัหลงักน็นิทาหรอืหาทางทํารา้ย,
ตอ่หนา้มะพลบั ลบัหลงัตะโก กว็า่.

89. หมากดัอยา่กดัตอบ
หมายถงึ (สํา) ก. อยา่ลดตวัลงไปตอ่สูห้รอืตอ่ปากตอ่คํากบัคนพาลหรอืคนที�มี
ศกัดิ�ตํ�ากวา่.

90. หลงจู๊
หมายถงึ น. ผูจั้ดการ. (จ.).

91. หวัลา้นไดห้วี
หมายถงึ (สํา) น. ผูท้ี�ไดส้ ิ�งซึ�งไมเ่ป็นประโยชนแ์กต่น มกัพดูเขา้คูก่บั ตาบอดได ้
แวน่ เป็น หวัลา้นไดห้ว ีตาบอดไดแ้วน่.

92. ห,ึห ึๆ
หมายถงึ ว. เสยีงดงัเชน่นั�น.

93. เหลา้แหง้
หมายถงึ (ปาก) น. ยาเสพตดิชนดิหนึ�งประเภทกดประสาทสมอง เป็นยานอน
หลบัจําพวกบารบ์ทิเูรต ซึ�งผลติออกมาในรปูของโซเดยีมเซโคบารบ์ทิาล และ
เรยีกกนัสั �น ๆ วา่ เซโคนัล ทางแพทยใ์ชเ้ป็นยานอนหลบัประเภทออกฤทธิ�ระยะ
สั �น.

94. อภนินัทนาการ
หมายถงึ น. ความยนิดยีิ�ง เชน่ ดว้ยอภนัินทนาการ หมายถงึ ใหด้ว้ยความยนิดยีิ�ง.
(ป. อภนินฺทน + อาการ).

95. อร
หมายถงึ [ออน, ออระ] (กลอน) น. ผูห้ญงิ, หญงิงาม, เชน่ โอบองคผ์อนูอวล ออก
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โอษฐ ์อรเอย. (น.ิ นรนิทร)์.
ว. สวย, งาม, เชน่ พระองคก์ลมกลอ้งแกลง้ เอวออ่นอรอรรแถง้ ถว้นแหง่เจา้กงูาม
บารน ีฯ. (ลอ).

96. อกัษรกลาง
หมายถงึ [อกัสอน-] น. พยญัชนะที�คําเป็นมพีื�นเสยีงเป็นเสยีงสามญั ผันไดค้รบ ๔
รปู ๕ เสยีง มรีปูวรรณยกุตก์บัเสยีงวรรณยกุตต์รงกนั เชน่ กา กา่ กา้ กา๊ กา๋
คําตายมพีื�นเสยีงเป็นเสยีงเอก ผันได ้๔ เสยีง ม ี๓ รปู คอื พื�นเสยีงเป็นเสยีงเอก
ผันดว้ยวรรณยกุต ์ เป็นเสยีงโท ผันดว้ยวรรณยกุต ์ เป็นเสยีงตร ีผันดว้ยวรรณยกุต์
เป็นเสยีงจัตวา เชน่ จะ จะ้ จะ๊ จะ๋ ม ี๙ ตวั คอื ก จ ฎ ฏ ด ต บ ป อ.

97. อชัฌาสยั
หมายถงึ [-ไส] น. กริยิาด;ี นสิยัใจคอ, ความรูจั้กผอ่นปรน; ใชว้า่ อชัฌา กม็,ี (โบ)
อชัฌาศยั. (ป.; ส. อธฺยาศย).

98. อพัภาส
หมายถงึ [อบัพาด] น. คําซํ�า, ในไวยากรณบ์าลแีละสนัสกฤต หมายเอา การซอ้น
หรอืซํ�าอกัษรลงหนา้ศพัท ์เชน่ ชวาล (เรอืง) เป็น ชชัวาล (รุง่เรอืง), ในภาษาไทย
กใ็ช ้เชน่ ครื�น ครกึ ยิ�ม แยม้ ใช ้อพัภาส เป็น คะครื�น คะครกึ ยะยิ�ม ยะแยม้. (ป.; ส.
อภฺยาส).

99. อปุมาโวหาร
หมายถงึ น. สํานวนเขยีนที�กลา่วถงึเรื�องราวโดยยกสิ�งตา่ง ๆ ขึ�นมาเปรยีบเทยีบ
ประกอบ.

100. โอดครวญ
หมายถงึ ก. รํ�าไห,้ ครํ�าครวญ; รํ�ารําพัน.
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