
อภิธานอกฺขราวลิ 
 

 
อํส (ป)ุ บา 
อกุฏิล (ติ) ที่ไมคดโกง 
อกุสล (ติ)[น+กุสล] ที่มีโทษ, ที่ไมปลอดภัย, ที่ไมฉลาด, ที่ไมมีปญญา, ที่ไมปลอดโรคภัย, ที่เปน

ฝายตรงขามแหงกุศล, ที่ไมด,ี (น) ความไมฉลาด, ความไมด,ี อกุศล 
อกุสลกมฺมปถ (ป)ุ[อกุสลกมฺม+ปถ] ธรรมที่เปนเหตุถงึทุคคติคืออกุศล 
อกฺกมติ (ภู)[อา-กมุ+อ+ต]ิ ๑) ยอมเหยียบ(ซึ่ง+ที/่บน), ๒) ยอมย่ํา, ย่ําไป, เหยียบไป 
อกฺโกธ (ติ)[น+โกธ] ที่ไมมีความโกรธ, ที่มีความโกรธอันถูกทําลายดวยมรรคแลว, (ปุ) ความไม

โกรธ 
อกฺโกสต ิ (ภู)[อา-กุส+อ+ต]ิ ยอมดา, กนดา, แชงดา, สาปแชง, อกฺโกส,ิ อกฺโกจฺฉ ิ
อกฺโกสวตฺถ ุ (น)[อกฺโกส+วตฺถุ] เหตุแหงการดา, เหตุที่ใชดา, เรื่องที่ใชดา 
อกฺขร๑ (ติ)[น-ขร+อ] ที่ไมเสียหาย, ไมสูญหาย, ไมสูญเสีย, ตัวอักษร มี อ เปนตน, ตัวหนังสือ 
อกฺขร๒ (น)[ขร+อ] หนังสือ, จดหมาย, จดหมายเหต,ุ จารึก, ลายมือ, งานเขยีน, นิพพาน 
อกฺขร๓ (ป)ุ[น-ขี+อร] อักษร 
อกฺขรสมย (ป)ุ[อกฺขร+สมย] ใจความแหงอักษร, ใจความแหงสัญลักษณ, ใจความแหงงานเขียน, เนื้อ

เรื่องแหงอักษร..., เนื้อหาแหงอักษร... 
อกฺขาต ิ (ภู)[อา-ขา+อ+ติ] ยอมบอก, บอกกลาว, บอกเลา, เลาแจง, กลาว, เลา, แจง, พูด, คุย, 

เอย, 
อกฺขายต ิ (ภู)[อา-ขา+อ+ติ] อกฺขาต ิยอมบอก, พูดบอก, บอกกลาว, บอกกลาว, บอกเลา, เลาแจง, 

แจงบอก 
อกฺขิโรค (ป)ุ[อกฺขิ+โรค] โรคตา 
อคฺฉ ิ (คมุ+อี) ไปแลว 
อคท (ปุ) ยา 
อคมาส ิ (คมุ+อี) ไปแลว 
อคฺคช (ติ)[อคฺค-ชน+กฺวิ] ที่เปนไปตนๆ, (ป)ุ พี่ชายใหญ, (อิ) พีส่าวใหญ 
อคฺคมคคฺ (ป)ุ[อคฺค+มคฺค] มรรคที่ประเสริฐสุด, อรหัตตมรรค 
อคฺคเหส ิ (ค)[คห+อี] ยอมหยิบเอา, จับเอา, ฉวยเอา, ควาเอา, ยอมคัดเอา, เลือกเอา, คัดเลือกเอา, 

เลือกสรรเอา, คัดสรรเอา, สรรหาเอา 
อคฺค ิ (ป)ุ[อค+คิ, อช+อิ] ๑) ไฟ, ก) ไฟบูชายัญ, ไฟที่มีมงคล, ข) ไฟ มีราคะเปนตน, (ไฟราคะ, 

ไฟโทสะ, ไฟโมหะ, ไฟขุปปปาสะ, ไฟทุกขะ, ไฟวิปปฏิสาระ, ไฟโสกะ) , ค) ไฟที่ถูกทําความ
เคารพ, (อาหุเนยยไฟ, คหปตไฟ, ทักขิเณยยะไฟ), ๒) ไฟเทพ, ไฟเทวดา, ๓) กองไฟ, ๔) 
ไอรอน 

อคฺคขินฺธ (ป)ุ[อคฺคิ+ขนฺธ] กองไฟ 
องฺคณ (น)[องฺค+ยุ] ๑) ลาน, สนาม, ทุง, วง, ลานบาน, ลานดิน, พื้นดิน, สนามหญา, นอกชาน, 

ชานบาน, ๒) สิ่งสกปรกคือกิเลส, ราคะเปนตน, (น)[อฺช+ยุ] ๓) พื้นที่เปดโลง, ทุง, 



๒ 

สนามกลางแจง, ลานกวาง, ลานบริเวณ 
องฺคมงคฺ (น) อวยัวะใหญนอย, องคใหญนอย 
องฺคาร (ป,ุน)[องฺค+อาร] ๑) ไฟ, ถานไฟ(ที่ยังคุกกรุนอยู), ๒) ถานหงุตม, ถานกอไฟ, ๓) พื้นผิว

ถานไฟ, หนาถานไฟ 
องฺคารปกกฺมํส (น)[องฺคารปกฺก+มํส] เนื้อที่ถูกปง/ยาง/ใหสกุ-ในถานไฟ 
อจฺฉ (ปุ) หม ี
อจฺฉาเทติ๑ (จุ)[อา-ฉท+เณ+ติ] ๑) ยอมนุงหม, ปกปด, สวม(เสื้อผา), ๒) ยอมปกคลุม, ปดบัง, บดบัง, 

ปกปด, อําพราง ๓) ยอมถวาย, ถวายทาน, บริจาคทาน, 
อจฺฉาเทติ๒ (จุ)[อา-ฉที+เณ+ติ] ยอมบดยอย, ยอมยอย, ยอมใหชอบ, ยอมอรอย, ยอมมีรสชาด,  
อจฺฉินฺทต ิ (รุ)[อา-ฉิทิ+อ+ต]ิ ๑) ยอมแยงชิง, แยง, ชิง, ยื้อแยง, แยงเอา, ชวงชิง, ปลน, ปลนจ้ี, ชิง

ทรัพย, วิ่งราว, ๒) เก็บคืน, เอากลับ, เอาคืน, ถอนคืน 
อช (ปุ) แพะ 
อชปาล (ปุ) คนเลี้ยงแพะ  
อชฺช (อพฺ) ในวันนี้, ในปจจุบัน, ในทุกวนันี ้
อชฺชตคเฺค (อพฺ)[อชฺช+อคฺเค] โดยกระทําซึง่วนันี้ใหเบ้ืองตน(/เปนตนไป), โดยเริ่มตนจากวันนี ้
อฺชล ิ (ป)ุ[อฺช+อลิ] มือพนม, พนมมือ, มือประนม, ประนมมือ, อัญชล,ี อัญชุล,ี ชุล ี
อฺชลิกมฺม (น)[อฺชลิ+กมฺม] การทาํซึ่งการยกมือพนม, การยกมือพนม 
อฺ (ติ)[อน+ย] อันอื่น(ที่ยงัไมรู), (อื่น)ที่แตกตาง, (อื่น)ที่แปลก-ตาง-ผิดแผก, ที่เปนอยางอืน่

(นอกจาก), (ปุ) คนอืน่ 
(ติ)[อา-า+อ] ที่รูโดยไมเกินขอบเขตที่ไดถูกโสดาปตติมรรครูแลว, มรรคฐานเบ้ืองบน ๓ 
ผลฐานเบ้ืองต่าํ ๓, [น-า+อ] ๑) อันอื่น, อยางอื่น(ทีไ่มถูกรู), ๒) ที่ไมเขาใจ, ๓) คนโง, 
คนเขลา 

อฏาส ิ (อชฺ)[า+อี] ยืนแลว, ไดยืนแลว, หยุดแลว 
อฑฺฒ (ป)ุ[อส+ต] อทฺธ, อุปฑฺฒ ครึง่, กึง่, ครึ่งหนึง่, กึ่งหนึง่, ครึ่งซีก 

(ติ)[อา-เฌ+อ] อฑฺฒก ที่ร่ํารวย, มั่งค่ัง, มั่งมี (เจริญรุงเรือง) 
อฑฺฒกุล (น)[อฑฺฒ+กุล] ครอบครัว/ตระกูล-ที่มั่งค่ัง/ร่ํารวย/มั่งม ี
อณฺฑ (น)[อฑิ+อ, อม+ฑ, อณ+ฑ] ก) ไข, ข) ลูกอัณฑะ, ไข(ปาก), ไขหํา(ถิ่น-อีสาน) 
อติกณฺห (ติ)[อติ+กณฺห] ที่ดํามาก 
อติกาฬ (ติ)[อติ+กาฬ] อติกาฬก ที่ดาํมาก 
อติกฺกนฺตมานุสก (ติ)[อติกฺกนฺต+มานุสก] ที่เกิน(/เลย/พน)ซึง่สิง่ที่เปน(คุณ)สมบัติของมนุษย ท., ที่เกินซึ่งสิง่

ที่เปนความสามารถของมนุษย ท. 
อติกฺกมต ิ (ภู)[อต-ิกมุ+อ+ต]ิ ๑) ยอมละเมิด, ฝน, ฝาฝน, ขัด, ขัดขืน ๒) ยอมเกิน, เลย, ลวง, มาก, 

ยิ่ง, ยิ่งกวา, เหนือกวา, เกินกวา, มากกวา, ๓) ยอมเลย, ผาน, ขาม, ลวง, แซง, ขามผาน, 
เลยผาน, ลวงผาน, ผานพน,  

อติถิ (ปุ) แขก, แขกเหรื่อ 
อติทิวา (นิ) ในตอนสาย, สายๆ 
อติทูร (ติ)[อติ+ทูร] ที่ไกลมาก 
อติมธุร (ติ)[อติ+มธุร] ๑) ที่หวานมาก, ที่อรอยมาก, ที่รื่นรมยไพเราะมาก, ๒) วัตถ/ุสิง่-ที่หวาน



๓ 

มาก 
อติมนาป (ติ) ที่มีความนาชื่นใจอยางมาก, ที่นาชอบใจอยางมาก, ที่นาพอใจอยางมาก, ที่ทําใหเจริญ

ใจอยางมาก 
อตโิรจต ิ (อต-ิรุจ+อ+ต)ิ ยอมงดงามยิง่, งดงามกวา 
อติลูข (ติ)[อติ+ลูข] ที่ขาดแคลนมาก, ที่ไมเพียงพออยางมาก 
อติวิสฺสาสิก (ติ) ทีส่นิทสนมกันมาก 
อตีต (ติ)[อต-ิอิ+ต] ที่ลวงผานแลว, ที่ผานพนแลว, ที่ลวงเลยแลว, ที่เปนอดีต, ที่เกาแก, ที่เกา

กอน, ที่แตปางกอน (น) เหต/ุเรื่อง-ที่ผานไปแลว, เหตุ/เรื่อง-อดีต, เรื่องเกา 
อตีว (อพฺ) มาก, ยิ่ง, มากยิง่, เหลือเกิน 
อตฺต (ป)ุ[อต+อ] ๑) จิต, ๒) ตัว, อัตตภาพ, ๓) ธรรม, โลกยีธรรมโลกตุตรธรรม, ๔) สภาวะ, 

๕) ของตน, รางกายของตน, ๖) ลูก, พอ ๗) อัตตทิฏฐ,ิ ความยึดตดิวา ตัวตน, ๘) อัตตะ 
ที่(ถูก)เดียรถียอนุมานเอาวาเปนเปนสภาวะที่เปนแกนแท เที่ยง ยั่งยืน ตั้งอยูเสมอ ไมสูญ
หายไป โดยครองรางกายของสตัวทั้งหลาย และครองโลกทั้งหมด  

อตฺถ (ป,ุน)[อร+ถ] ๑) ก) อรรถที่ถูกศัพทกลาว, อภิเธยยะ, อธิปปายะ, ข) อัฏฐกถา, ๒) ปโย
ชน=ประโยชน, ความตองการ, ความประสงค, ความปรารถนา, ๓) ความเจริญ, ความงอก
เงย, ความเพิ่มพูน, ๔) ทรัพย, ทรพัยสนิ, ทรัพยสมบัต,ิ ทรัพยปจจัย, ๕) ผลประโยชน, 
ประโยชน, ๖) เหต,ุ ๗) ผล, ประโยชน, ๘) ผล,เหต,ผล, ๙) กิจ, ก) สิ่งที่ควรทาํ, ข) 
ความสาํเร็จกิจ, ๑๐) การกระทํา, จัดทํา, ๑๑) ฐานันดร, ยศบรรดาศักดิ์, ๑๒) สิง่ที่เปน
เหตุเกิดดับ, ๑๓) สภาวะธรรม, ๑๔) การประพฤต,ิ ปฏิบัต,ิ บําเพ็ญ, ๑๕) ธรรม, 
ธรรมดา, ๑๖) นิพพาน, ๑๗) ทัพพวตัถ,ุ เทหวัตถ,ุ ตัววตัถ,ุ วัตถุอยางใดอยางหนึ่ง 
(ติ)[อตฺถ+อ] ๑) ที่ทรงไวซึง่ผลประโยชน/ความเจริญ, ๒) ที่ตัดสินความ, ศาล, ศาล
ยุติธรรม 
(ป)ุ[อส+ถ] ๑) ภงฺค-การดับ, ความดับ, ความดับสูญ, การเสีย, การหายไป, ความเสื่อม
ถอย, ๒) การไมเห็น, การที่มองไมเห็น, ลับ, ลับไป, ดับ, ดับไป ๓) การที่ไมม,ี การสิน้สุด, 
การขาดไป, การท่ีสงบลง, ๔) (อส+ต) ภูเขาดานตะวันตก, ภูเขาที่มีในดานดวงอาทิตยตก, 
๕) วิสย-อารมณ, ๖) อรรถของศัพท, ๗) ทรัพย, ๘) วัตถ,ุ ๙) ประโยชน, ๑๐) นิพฺพตฺ
ติย-ความเกิดขึ้น, วุทฺธิ-ความเจริญขึ้น, ความงอกเงย, ๑๑) เหต,ุ ๑๒) ประการ, ประเภท, 
ชนิด, ๑๓) ที่ถกูซัดไป/ยิงไป/พุงไป, ๑๔) ความตาย, ๑๕) ลัคนา, ๑๖) การยิง, การ
โยน, ๑๗) ความปรารถนา, ความประสงค, ความตองการ, (ติ) ที่มคีวามประสงค, ที่มี
ความตองการ, ที่มีความปรารถนา, ๑๘) ที่ถูกชี้แสดง, ๑๙) (ติ) อาวุธ(หลาว,ลูกธนูเปน
ตน)-ที่ถูกซัดไป/พุงไป/ยิงไป, ๒๐) ธน,ู ๒๑) หลาว, แหลน, ๒๒) นิพพาน  
(อพฺ)[เอต+ถ] ในทีน่ี,้ ในที่นั้น 
(ติ)[อส+ต] ๑) ที่ร่ํารวย, ๒) ที่จบ, ที่สาํเร็จ 

อตฺถ๑ (ป,ุน)[อร+ถกฺ] ๑) ทรัพยปจจัย, ๒) ผล, ๓) ความประสงค, ความตองการ, ๔) 
ประโยชน, ความเจริญ, ๕) กิจที่ควรทํา, ๖) ความเสียหาย 

อตฺถ๒ (ติ)[อตฺถ+อจฺ] อรรถ, ความหมาย, อรรถที่ประสงค, ความประสงค, ผล(ที่ได), ประโยชน, 
ความเจริญ, เหต,ุ ผล, กิจที่ควรทาํ, กิจการงาน, ฐานันดรพิเศษ,  ความเกิดและความดับ, 
เรื่อง, เรื่องราว, สภาวธรรม, ความประพฤต,ิ ธรรมสามัญ, นิพพาน, ทัพพวตัถ ุ



๔ 

อตฺถ๓ (ป)ุ[อตฺถ+เณ+อ] เขาดานตะวันตก 
อตฺถ๔ (ติ)[อส+ถ] อรรถ 
อตฺถ๕ (ติ)[อส+ถ] ความเสยีหาย, หาย, สูญ, ไมเห็น, ไมม,ี หมด, สิ้นสุด, ขาดหาย, ระงับลง, 

สงบลง, ชื่อเขาในทิศตะวนัตก 
อตฺถ๖ (น)[อสุ+ถ] อาวุธ 
อตถฺรต ิ (ภู)[อา-ถร+อ+ติ] ยอมกาง, ปู, คลี,่ แผ, แบ, ถาง, กางปู, คลี่ปู, แผปู, แผกาง, คลี่กาง 
อตฺถิ (ภู)[อส+อ+ต]ิ ยอมม,ี มีอยู (ลบ ส-ฺที่ อส, ต»ิตฺถ)ิ 
อตฺรช (ปุ) ลูก, ลกูแท, ลูกตัวเอง 
อทฺทส [ทส+อา] เห็นแลว 
อทฺธานมคคฺ (ป)ุ[อทฺธาน+มคฺค] หนทางทีย่าวไกล, ทางไกล 
อธิสีลสิกฺขา (อิ)[อธิสีล+สิกฺขา] สิกขาประพฤต/ิขอประพฤต-ิคือ-อธิศีล/ศีลที่ประเสริฐ/สงูสง-ยิ่ง(กวา) 
อนนฺตรเคหวาส ี (ติ)[อนนฺตรเคห-วส+ณี] (ผู)ที่อยูในเรือนที่เปนไป-ติดกัน/ไมมีระหวาง/ไมหางกัน, เพื่อน

บาน, เพื่อนบานใกลเรือนเคียง 
อนาคต (ติ) ทีย่ังไมมาถงึ, (ปุ)อนาคตกาล 
อนาถปณฺฑิก (ปุ) อนาถปณฑิกเศรษฐ ี
อนามย (น,ติ)[น+อามย] ๑) (น) ความไมมีโรค, ความไมมีความทุกขกายทุกขใจ, ๒) (ต)ิ (ผู)ที่ไม

มีโรค, ที่ปราศจากโรค(ภัยไขเจ็บ), ที่ไมมีความทกุขกายทุกขใจ, ที่สุขภาพด,ี ที่สุขภาพ
สมบูรณ, ที่สุขภาพแขง็แรง 

อนิจฺจโต โดยเปนสิง่ที่ไมเทีย่งแท, ไมเที่ยง, ไมแนนอน, ไมยั่งยืน, ไมคงทน, ไมยืนยง 
อนิจฺจลกฺขณ (น) ธรรมที่เปนเหต(ุ/ใช)กําหนดคือไมเที่ยง/ไมยัง่ยนื 
อนุกฺกเมน ตาม/โดย-ลําดับ(กอนหนา-ภายหลงั) 
อนุช (ติ)[อน-ุชน+กฺวิ] ที่เกิดในภายหลงั, (ปุ) นอง, นองชาย (อิ) นองสาว 
อนุปุพพฺ (ติ)[อนุ+ปุพฺพ] แม อนุปพฺุพก ก็พบ ก) ที่ลําดับ, ที่เปนลําดับ, ที่ตามลําดับ, ที่เปนไปตา

ลําดับ, ที่เรียงลําดับ, เรื่อย, เรื่อยๆ, คอย, คอยๆ..., ข) ขางหนาและขางหลัง, หนาหลัง, 
อนุปุพฺเพน เชตวนํ ปตฺวา-โดยถึง ซึ่งวัดเชตะวนั โดยเปนไปตามลําดบั(คอยๆ ถึงวัดเชตะวัน) 

อนุปุพพฺิกถา (อิ)[อนปุุพฺพี+กถา] ถอยคําที่ถูกกลาวตามลําดับ, ธรรมกถาที่เปนไปตามลําดับ, ถอยคําที่
สมควรแกความเปนไปหนาหลัง 

อนุปุพฺเพน ตาม/โดย-ลําดับ(ขางหนา-ขางหลัง) 
อนุพทฺธ (ติ)[อน-ุพทฺธ+ต] ๑) ที่ถูกผูก, ที่ถูกผูกติด, ที่ถูกเชื่อมโยง, ๒) ที่ถูกตาม, ที่ถูกติดตาม, ที่

ถูกไลตาม, ๓) ที่ถูกลอม, ที่ถูกโอบลอม 
อนุพนฺธต ิ (ภู)[อน-ุพนฺธ+อ+ติ] ยอมไล, ไลตาม, ไลหลัง, ติดตาม, ตามติด, ตาม, ตามมา, ตามไป, 

ตามรอย, สะกดรอย, สะกดรอยตาม 
อนุโมทน (น,อิ)[อน-ุมุท+ยุ] ๑) ก.ความดใีจ, การสรรเสริญวาด,ี การทําอนุโมทนา, การกลาววา 

สาธุ, ข.เจตนาที่เปนเหต(ุทําให)ดีใจ, เจตนาที่เปนเหตุ(ให)ทาํอนุโมทนาสาธุ, ๒) ก.การ
สรรเสริญวาด,ี การทําอนโุมทนา, การกลาวแสดงธรรมที่นาดีใจ(การกลาวแสดงซึง่ผลแหง
การทําดนีั้นแกผูทาํดี), ข.ถอยคําธรรมะทีน่าดีใจ 

อนุวตฺตต ิ (ภู)[อน-ุวตุ+อ+ติ] ๑) ยอมเปนไปโดยสมควร, เปนไปตาม, ๒) ยอมตาม, ติดตาม, ๓) 
ยอมยอมตาม, ยินยอม, ยอมรับ, เห็นดวย, ๔) ยอมคลอยตาม, ๕) ยอมประพฤติตาม, 
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ลอกเลยีน, ทําตาม, เลียนแบบ, เอาอยาง 
อนุสฺสรติ (ภู)[อน-ุสร+อ+ติ] ๑) ยอมระลึก, นึก, ๒) ยอมใสใจ, นึกคิด, ครุนคิด, พิจารณา, ๓) 

ยอมระลึกบอยๆ, ระลึกเนืองๆ, ๔) ยอมระลึกถงึ, นึกถงึ, คิดถึง, ๕) ยอมนึกออก, คิดขึ้น
ได, ๖) ยอมนึกขึน้ได, ๗) ยอมตาม, ติดตาม, ตามหลัง 

อนูป (น) หนองน้าํ, ที่ที่มีน้ํามาก 
อเนก (ติ)[น+เอก] ที่มาก, ที่มากมาย, (ที่ไมใชหนึ่ง) 
อนุกฺกม (ป)ุ[(๑) อนุ+กม, (๒) น+อุกฺกม] ๑) ก) ลาํดับ, ข) หมุนรอบ, หมุนเวียน, หลีกเลี่ยง, 

หลบเลี่ยง, หลบหลีก, เลี่ยง, หลบ, การยกและการวางเทาทั้งสี่พรอมกัน(วิธีฝกมาประเภท
หนึ่ง), ๒) ที่ที่ไมสามารถเพื่อการหลีกไป, มุนมวยผมทีใ่สไวในเชือกที่มัด, เกลามวยผม, ผม
รัดเกลา, 

อนุจฺฉวิก (ติ)[อนุ+ฉวิ+ก] ๑) ที่ไปตามลาํดบัสูผิว, ที่สมน้าํสมเนื้อ, ที่เหมาะกัน, ที่สมกัน, ที่เหมาะสม
กัน, ๒) (การกระทํา/ธรรมเปนตน)ที่เหมาะสม/ที่สมควร 

อโนตตฺต (ป)ุ[น-อว-ตป+ต] สระอโนดาต (ต)ิ ที่ถูกแสงอาทิตยกระทบแลวไมรอน 
อนฺตรธายต ิ (ภู/ทิ/จุ)[อนฺตร-ธา+อ/ย/ณย+ต]ิ ยอมหาย, หายตัว, สูญหาย, สาบสูญ, หลบ, ซอน, หลบ

ซอน, อันตรธาน 
อนฺตรวาสก (ป)ุ[อนฺตร-วาส+ก] ๑) สบง, ๒) เข็มขัด 
อนฺตรา (นิ) ในระหวาง  
อนฺตรามคคฺ (ป)ุ[อนฺตรา+มคฺค] ระหวางแหงหนทาง, ระหวางทาง, กลางทาง, ครึ่งทาง 
อนฺตราย (ป)ุ[อนฺตร-อา-อิ+อ] ๑) อันตราย, เหตุเลวราย, ภัย, ภัยอันตราย, ภยันตราย, ๒) 

เหตุขัดของ, เหตุขัดขวาง, เหตุ/สิ่ง-รบกวน, เหตุที่กอใหเกิดความวุนวาย-ความปนปวน, 
[อนฺตร-อิ+อ] ก็วา 

อนฺเตปุร (น)[อนฺเต+ปุร] พระราชวัง, พระตาํหนัก, วัง, พระตําหนักภายในพระราชวงั 
อนฺโต (อพฺ) ในภายใน, (ไป)สูภายใน 
อนฺโตคพฺภ (ปุ,น)[อนฺโต+คพฺภ] ภายแหงในหอง, ในหอง 
อนฺโตคาม (น)[อนฺโต+คาม] ภายในแหงหมูบาน, ในหมูบาน 
อนฺโตนคร (น)[อนฺโต+นคร] ภายในแหงเมือง, ในเมือง 
อนฺโตปาสาท (ป)ุ[ปาสาท+อนฺโต] ภายในปราสาท, ในปราสาท, ในตึก 
อนฺโตวิหาร (ป,ุน)[อนฺโต+วิหาร] ภายในแหงวดั, ในวัด 
อนฺธ (ปุ) คนตาบอด 
อนฺน (น) ขาว, อาหาร, การกิน 
อปคมนกาล (ป)ุ[อปคมน+กาล] เวลาอันเปนทีห่ลีกไป/จากไป, เวลาที่จากไป 
อปรณฺห (ปุ) ตอนบาย, ชวงเวลาบาย 
อปรณฺหสมย (ปุ) เวลาบาย, ตอนบาย 
อปรภาค (ป)ุ[อปร+ภาค] สวนหลงั, สวนอืน่, เวลาหลัง, เวลาถัดมา, เวลาตอมา, เวลาอื่น 
อปรสุเว (อพฺ) ในวันมะรืน 
อปราปร (ติ)[อปร+อปร] ๑) จากขางหนึง่สูขางหนึง่, จากดานหนึง่สูดานหนึง่, จากที่หนึ่งสูที่หนึง่, 

จากที่นั่นทีน่ี่สูทีน่ั่นที่นี,่ จากที่นั้นทีน่ี้สูที่นั้นที่นี,้ กลับไปกลับมา, พลิกไปพลิกมา, ไปๆ มาๆ, 
กลับบนกลับลาง, สลับบนลาง, ๒) หลังๆ, ก) ซ้ําๆ, ซ้ําซาก, ซ้ําแลวซ้ําเลา, ซ้ําแลวซ้ําอีก, 
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หลายครั้งหลายหน, ซ้ําซอน, ซ้ําบอย, บอยๆ, ข) ซอนๆ กัน, ตอๆ กัน, ตอเนื่องกัน, 
เรียงๆ กัน, เรียงลาํดับกัน, ติดตอกัน, ๓) อันหนึง่ๆ, อันอื่นๆ, ที่หลายๆ อยาง, หลายๆ 
ประเภท, หลายๆ ชนิด 

อปโลเกต ิ (จุ)[อป-โลก+เณ+ติ] ๑) ยอมขอรอง, ออนวอน, รองขอ, เรียกรอง, ๒) ยอมหันหลงั
กลับไปมอง, เหลียวหันกลับไปมองดู, เหลียวหันกลับหลงัไปมอง, เหลยีวหลงัมอง, ๓) ยอม
มองดูบอยๆ, 

อป (อพฺ)[น-ป+กฺวิ] แม, แมแต, แมวา, แมแตวา, ขนาด, ขนาดวา, ดวย, ดวยเชนกัน, อีกดวย, 
ก็เชนเดียวกัน... ๑) การยกยอง, ๒) การตําหน,ิ ๓) การคิดพิเศษ, ๔) การมองหา, ๕) 
การรวบรวม, ๖) การผนวก, ๗) การถาม, สอบถาม, ๘) การทําใหหนักแนนม่ันคง, ๙) 
การหาม-กําหนด-กั้นขวาง-ใหมั้นคง, ๑๐) ความปรารถนา, ๑๑) การคิดอนุมาน, 
คาดการณ, ๑๒) การขออนุญาต, ขอโอกาส, ๑๓) การทําปรยิายนยัอื่นอีกอยางหนึง่, 
๑๔) คลอยตาม, เหมาะสม, ๑๕) ตรงกนัขาม 

อปฺป (ติ) ที่นอย, เล็กนอย, นิดหนอย 
อปฺปก (ต-ิปุ,น) อปฺปกา(อิ) ที่นอย, เล็กนอย, นิดหนอย 
อปฺปคฺฆ (ป)ุ[อปฺป+อคฺฆ] ๑) มูลคาทีน่อย, ควรคาที่นอย, คาที่นอย, ราคาถูก, ราคาไมแพง, ๒) 

(ติ)ที่มีมลูคานอย, ที่มีคานอย, ที่มีราคาถูก, ที่มีราคาไมแพง, ที่ราคาถูก, อปฺปคฺฆตา, 
อปฺปคฺฆภาว 

อปฺปณีต (ติ)[น+ปณีต] ที่ไมด,ี ที่ไมประเสริฐ, ที่ไมประณีต 
อปฺปตรมูล (ติ)[อปฺปตร+มูล] ที่มีมูลคาถูกกวา, ที่ราคาถูกกวา 
อปฺปมตฺต (ติ) ที่ไมประมาท, ที่เปยมดวยอัปปมาทธรรม 
อปฺปย (ติ) ที่ไมนารกั, ไมนาเทิดทนู, (ปุ) ผูที่ไมนารกั, ไมนาชอบใจ (น) ความนารัก, นาชอบใจ 
อพฺภกฺขาต ิ (ภู)[อภิ-อา-ขา+อ+ติ] ยอมกลาวหา, กลาวโทษ, ปรักปรํา 
อภิกิรติ (ภู)[อภิ-กิร+อ+ติ] ๑) ยอมโปรย, โรย, หวาน(ทับ), ๒) ยอมกดขี,่ ขมเหง, ๓) ยอมทาํลาย

, ๕) ยอมครอบงํา, ควบคุม, อภิกิณฺณ, อภิกิริต ุํ 
อภิโต (อพฺ, อภิ+โต) ดานหนา, ดานใน, สองขาง, ทั้งหมด... 
อภิณฺห ํ (อพฺ) ไมขาด, เนืองๆ, เรื่อยๆ, บอยๆ, เนืองนติย, เปนประจํา, เสมอ, เสมอๆ, ตลอด, ซ้ําๆ, 

ซ้ําแลวซ้ําเลา 
อภิธมฺม (ปุ) อภิธรรม 
อภิธมฺมเทสนา (อิ) การกลาวแสดงอภิธรรม  
อภิธมฺมุคฺคหณ (น) การเรยีนอภิธรรม  
อภิธมฺมุสฺสว (ปุ) การสอบอภิธรรม 
อภินว (ติ) ที่ใหมกวา, ใหมๆ, (ลาสดุ) 
อภิรมติ (ภู)[อภิ-รมุ+อ+ติ] ยอมเพลิดเพลนิ, รื่นรมย, โปรด, ชอบ, เบิกบาน, สนุก, สําราญ, ดีใจ 
อภิรุยฺห (อพฺ)[อภิ-รุห+ตฺวา] โดยขึ้น ก) ขึน้, ขึ้นขี,่ ขึ้นโดยสาร, ขี่, ควบ(มา), โดยสาร, อยูขางบน, 

ทับ, ขึ้นบน, ขึ้นไปอยูขางบน, (รถ)เหยยีบ, ข) ขึ้นถึง, ขึ้นขางบน 
อภิรุหต ิ (ภู)[อภิ-รุห+อ+ติ] ๑) ยอมขึน้, ๒) ยอมเหยยีบ, ๓) ยอมสวม(รองเทา), ๔) ยอมทับ, นั่ง

ทับ, นอนทับ, ขึ้นทับ, ๕) ยอมขี่, ขึ้นขี,่ โดยสาร, ๖) เดินขบวน, สวนสนาม 
อภิรูป (ติ) ที่รูปงาม, ที่สัณฐานงาม, ที่หลอ, ที่สวย 
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อมจฺจ (ปุ) อํามาตย, ขุนนาง, (ขาราชการ) 
อมรวต ี (อิ)[อมร+วนฺตุ+อี] ๑) เมืองอมราวด,ี เมืองหลวงอันเปนทีพ่ํานกัของทาวสกักะจอมเทพซึง่

ตั้งอยูบนสวรรคชั้นดาวดงึส, ๒) เมืองอมราวด,ี เมืองอันเปนที่เกิดของสุเมธะโพธิสตัวยุค
สมัยพระทีปงกรสัมมาสัมพทุธเจา, ๓) เมืองอมราวดีที่ถูกเรยีกวาอรนุธวด ี

อมฺพ (ปุ) ตนมะมวง, (น) ลูกมะมวง 
อมฺพปาน (น) น้ํามะมวง  
อมฺพปณฺฑ (ป)ุ[อมฺพ+ปณฺฑ] ชอมะมวง, พวงมะมวง 
อมฺพผล (น) มะมวง, ลกูมะมวง 
อมฺพรุกฺข (ปุ) ตนมะมวง 
อมฺพรุกฺขมูล (ติ)[ก+อ] ที่ใกลตนมะมวง(บริเวณที่ใบไมรวงลงจากตนโดยปราศจากลม, บริเวณที่เงาไม

ทอดลงในเวลาเที่ยงวัน), ควงไมตนมะมวง, ใตตนมะมวง 
อมฺพิล (ปุ,น)[อมฺพ+อร] อมฺพ-สทฺเท+อโร, อิตฺต,ํ ลตฺตฺจ.(ธาน.ฏี.) ๑) ความเปรี้ยว, ๒) รส

เปรี้ยว, ๓) (ติ) ที่เปรี้ยว, ๔) (ปุ) รสเปรี้ยว, น้ําผักดอง 
อมฺโภ (อพฺ) คุณ, เกลอ, เพื่อน 
อมมฺา (อิ)[อม+ม+อา] แม, อมฺม-อาลปนะบท = ขาแตแม, ดูกอนหลาน(สาว)รัก, ลูกรัก, นองรัก 

ฯ 
อสฺสวาณิช (ป)ุ[อสฺส+วาณิช] พอคามา 
อสสฺสต (น)[อสฺส+สต] หนึ่งรอย(ตัว)/รอย(ตัว)แหงมาทั้งหลาย(สังข ๎ยาปธานะ), มาหนึ่งรอยตวั/มา

รอยตวั(สงัเข ๎ยยปธานะ) 
อย ํ (ปุ,อิ)[อิม+ส]ิ อ.นี่, อ...นี้, ...นี ้
อย (น) เหล็ก, (ปุ) กําไร, รายได 
อยฺยก (ปุ) ปู, ตา, ผูเฒาวัยนั้น 
อยฺยิกา (อิ) ยา, ยาย, ผูเฒาวยันั้น 
อรฺ (น) ปา, ปาทึบ, ปาดง  
อรฺวิหาร (ป)ุ[อรฺ+วิหาร] วัดในปา, วัดปา 
อรหตฺต๑ (น)[อรห+ตฺต] ความเปนแหงสิ่งทีส่มควร 
อรหตฺต๒ (น)[อรหนฺต+ตฺต] ธรรมท่ีเปนเหตคุวามเปนแหงพระอรหนัต, อรหัตตผล, ความเปนแหงพระ

อรหันตบุคคล 
อริ (ป,ุอิ)[อร+อ,ิ อร+อ(อ»อิ)] คูอร,ิ คูแคน, ศัตร,ู ขาศึก, ปรปกษ 
อเร (อพฺ)[-] ใชแสดงเจตนารมณในอรรถ ๑) ความเหนื่อยออน, อิดโรย, ออนแรง, เหนื่อยลา, 

เหน็ดเหนื่อย, การรองหม, รองไห, รองหมรองไห-เศราโศกเสียใจ, ๒) การเรียก :– เฮ, 
เฮย, เวย, โวย..., ๓) ที ่

อลงฺกโรต ิ (ต)[อล-ํกร+โอ+ติ] ยอมประดับ, ตกแตง, เสริมแตง 
อลงฺการ (ปุ) เครื่องประดับ, เครื่องแตงตวั 
อลส (ต) ที่เกียจคราน, ขี้เกียจ, ไมขยัน, ไมพากเพยีร  
อลิกํ ไมจริง, เท็จ, ผิดพลาด, ไมตรง 
อวณฺณ (ติ)[น+วณฺณ] ๑) การกลาวโทษ, การตาํหนติรงๆ, การตําหนิซึ่งหนา, โทษ(ที่ตรงขามแหง

คุณ), โทษ(ที่นาตําหนิ) ๒) อวัณณะ สระ ๒ บทคือ อ, อา 



๘ 

อวโพธ (ป)ุ[อว-พุธ+ณ] การรู, การรูโดยแทงตลอด/ทะลุปรุโปรง, การรูโดยไมผิด/ไมพลาด 
อวสุสฺสต ิ (ทิ)[อว-สุส+ย+ติ] ยอมแหง, เหือดแหง, แหงงวด 
อวหรต ิ (ภู)[อว-หร+อ+ติ] ยอมลักเอา, ขโมยเอา, เอาไป, เอาซอน, ซุกซอน 
อวิทูร (ติ)[น+วิทูร] ที่ไมไกล, ที่ใกล 
อวิรฬ (ติ) ที่ไมหาง, ไมแยก, ไมแตก, ไมกระจาย 
อสกฺกจฺจ ํ ไมเคารพ, ไมยําเกรง, ไมแยแส 
อสทสิมหาทาน (น)[อสทิส+มหนตฺ+ทาน] ทานที่ประเสริฐที่ไมมีที่เหมอืน/(ที่แตกตาง) 
อสน (ปุ) ตนประดู 
อสนฺต (ติ)[น+สนฺต] ที่ไมใชคนด,ี ที่ไมมีปญญา, ที่ไมสงบ, ที่ไมมีปรากฏ 
อสมฺมชฺชนฏาน (น)[อสมฺมชฺชน+าน] ที่อันเปนที่ไมกวาด, ที่ที่ไมกวาด 
อสมฺมฏฏาน (น)[อสมฺมฏ+าน] ที่อันเปนที่ยั้งไมไดถูกกวาด, ที่ที่ยังไมไดกวาด 
อสิ (ป)ุ[อส+อิ] ดาบ, มีดดาบ  
อสฺส (ปุ) มา 
อสสฺม๑ (ป)ุ[อา-สมุ+อ] วัดปา-อาศรม-ที่เปนที่สงบรมเย็น-ที่เปนที่ไมมีความเดือดรอน-ที่เปนที่สงบ

สุข-สันตสิุข-รอบดาน 
อสสฺม๒ (ป,ุน)[อา-สมุ+ณ] ๑) ธรรมปฏิบัติที่เปนที่อาศัย, ๒) วัด, ๓) อาศรม 
อสสฺรถ (ปุ) รถมา 
อสสฺาเทน (ปุ) อยางเอร็ดอรอย 
อหํ (อ/ปุ-อิ) อ.เรา, ฉัน, ขาพเจา 
อากฑฺฒต ิ (ภู)[อา-กฑฺฒ+อ+ติ] ยอมลาก, ดงึ, เข็น 
อากาส (ปุ) ฟา, ทองฟา, นภากาศ 
อากิรต ิ (ภู)[อา-กิร+อ+ติ] ๑) หวาน, โปรย, โรย, โรยใส, ๒) เท, ริน, เทใส, รินใส, ๓) ใส 
อาคจฉฺต ิ ((ภู)[อา-คม+ุอ+ติ] ๑) ยอมมา, กลับมา, มาถงึ, มาตอหนา, ๒) ยอมปรากฏ, มาปรากฏ, 

๓) ยอมพึง่พงิ, พักพิง, อาคจฺฉ, อาคจฺฉนก, อาคจฺฉนฺต, อาคจฺฉมาน, อาคจฺฉิตุ ,ํ อาคติ, 
อาคนฺต, อาคนฺตพฺพ, อาคนฺตุ, อาคนฺต ุํ, อาคนฺตุก, อาคนฺตฺวา, อาคนฺตฺวาน, อาคม, อาคมน
, อาคมนีย, อาคมฺม, อาคามี, อโห วต อฺเป สตฺตา อตฺถตฺตํ อาคจฺเฉยฺยุ .ํ อ.สัตว ท. 
แมวาซึง่เปนเหลาอืน่ โดยถาหากวาจะพึงมา สูภูมินี้ ก็คงจะดีเปนแน ฯ, อุยฺยานเมว อาคจฺ
ฉิ. มาแลว สูสวนนี่เอง ฯ 

อาคต (ติ)[อา-คมุ+ต] ที่ไดมาแลว, ที่มาถึงแลว, ที่มา (น) การมา 
อาคตกาล (ป)ุ[อาคต+กาล] เวลาอนัเปนที่มาถึง, เวลาอนัเปนที่มา, เวลาที่มาถงึ, เวลาที่มา 
อาคนฺตุก (ติ)[อา-คมุ+ตุก] ผูที่เปนแขก, ผูที่เปนอาคันตุก, ผูมาถึง, ผูมาถึงโดยสมควรแกเหตุ/โดย

ปราศจากโทษ 
อาคนฺตฺวา (อพฺ)[อา-คมุ+ตฺวา] โดยมา, โดยกลับมา, โดยเปนเสมือนดัง่มา 
อาคมน (น)[อา-คมุ+ยุ] การมา, การเกิดขึน้, การกลับมาอีก, การหวนกลับมา, การรอ, รั้งรอ 
อาคมนตฺถ (ปุ) ประโยชนแหงการมา 
อาคมนมคฺค (ป)ุ[อาคมน+มคฺค] หนทางอันเปนที่มา, ทางมา 
อาคมสิฺสต ิ (ภู)[อา-คมุ+สฺสติ] จักมา 
อาคมีวริวาร (ปุ) วันอาทติยทีจ่ะถึง, วันอาทิตยหนา 



๙ 

อาคมีสํวจฺฉร (น) ปที่จะถึง, ปหนา  
อาคเมต ิ (จุ)[อา-คมุ+เณ+ติ] ๑) ยอมถงึ, ๒) ยอมอด, ระงับ, ยับยั้ง, ๓) ยอมรอ, คอย, รีรอ, รั้งรอ

, รอคอย, คอยทา, รอทา 
อาจริย (ปุ) อาจารย, คร ู
อาณาเปต ิ (กา)[อาณ+ณาเป+ติ] ยอมใช, สั่ง, ยอมใหทาํ, ใชให...(ทํา), สัง่ให...(ทํา 
อาททาต ิ (ภู)[อา-ทา+อ+ต]ิ ยอมเอา, ถือเอา, รับเอา, เรียนเอา 
อาทร (ปุ) เคารพ, เทิดทูน, เอื้อ, อาทร, เอาใจใส, หวงใย 
อาทิจจฺ (ปุ) ดวงอาทิตย, ดวงตะวัน 
อาทิจจฺวาร (ปุ) วันอาทติย 
อาทีนว๑ (ป)ุ[อา-ที+อีน] ผูทุกขยาก 
อาทีนว๒ (ป)ุ[อาทนี-วา+อ] โทสโทษ(เหตุเปนทุกข), โทษ(ผลไมด)ี, ภัยอันตราย, คนทุกขยาก 
อาทีนว๓ (ป)ุ[อาทนี-วี+อ] โทษ 
อาธารก (ป,ุน)[อาธาร+ก] ที่ตั้ง, ที่อาศัย, ขนดผา(รองทูนหัว), ขาบาตร, เชิงบาตร 
อานนฺท (ป)ุ[อา-นนทฺ+อ] ๑) ความชื่นชอบยินด,ี (ปติ)เหตุความโปรดปรานดใีจ ๒) พระอานนท 

(ธมฺมภณฺฑาคาริกอานนฺทเถร) 
อานิสํส (ป)ุ[อา-น-ิสํส+อ] ผล(ผลแท), ผลสืบเนื่อง, คุณ, อานสิงส 
อาเนต ิ (ภู)[อา-นี+อ+ติ] ยอมนํามา ก) ยอมเอามา, นํามา, พามา, เรียกตัวมา, ข) พกมา, พกพา, 

เอามาดวย, นํามาดวย, ค) ยอมยึดครอง, ยึดทรัพย, ริบ, ริบทรัพย, ฆ) บอกคืน 
อาปณ (ปุ) รานคา, รานตลาด, ตลาด 
อาภิธมฺมิก (ติ) ที่ทรงอภิธรรม, (ปุ) นักศึกษาอภิธรรม 
อาม/อามก (ติ) ที่ดิบ, ที่ยังไมสุก 
อามนฺเตต ิ (จุ)[อา-มนฺต+เณ+ต]ิ อามนตฺยต ิยอมเรียก, ยอมบอกเรียก, รับสั่ง, ยอมใหรู 
อามปกฺก (ติ)[อาม+ปกฺก] ที่ทั้งดิบและสุก, ที่ดิบและที่สุก, (สุกและดิบ) 
อามิส (น) ปจจัย ๔, อาหารจีวรเปนตนท่ีถูกถวาย 
อายต (ติ) ทีย่าว, ยืดยาว, เหยียดยาว, ยาวเหยียด 
อายต ึ (อพฺ) ในภายภาคหนา/ในอนาคต 
อายต ิ (อพฺ) ในภายภาคหนา/ในอนาคต 
อายสฺมนฺต ุ (ติ)[อายุ+มนฺตุ] อ»ุอส ฺ(ผู)ที่มีอายยุืนยาว, ที่อายยุืน, คุณ/ทาน(เปนคําที่ใชนาํหนาชื่อบุคคล

ที่นานับถือ), คุณผูประเสริฐ, ผูมีอาย,ุ (เปนศัพทที่ใชเรียกดวยความรกัและความเคารพ) 
อาย ุ (ป,ุน)[อย+ณุ, อิ+ณุ, อา-ยุ+ณุ] ก) อาย,ุ ชีวิต, ชีวิตินทรยี, ๒) ชวงชีวิต, ระยะเวลาชีวิต, 

ขอบเขตชีวติ, ขอบเขตกาลเวลาทีล่วงผานมาอันเปนที่ตัง้แหงลาํดับขนัธวิบาก 
อายุกฺขย (ป)ุ[อายุ+ขย] อายุขัย, ความหมดสิ้นแหงชีวติ-อาย,ุ ความหมดสิ้นแหงกาลเวลาที่เปน

เกณฑชีวิต-อาย ุ
อารกฺข (ป)ุ[อา-รกฺข+อ] การปองกัน, ปกปอง, คุมครอง, อารักขา, การดูแล, เอาใจใส 
อารภต ิ (ภู)[อา-รภ+อ+ติ] ยอมพากเพียร, พยายาม, เริ่ม, เริ่มตน 
อารภนฺต (ติ)[อา-รภ+อ+อนฺต] ที่พยายามอยู, ที่พากเพยีรอยู 
อาราม (ปุ) สวน, สวนสาธารณะ, วัด 
อารุยฺห (อพฺ)[อา-รุห+ตฺวา] โดยขึ้น, ปน, ไต, ขึ้นขี,่ ขึ้นโดยสาร, ขี่, โดยสาร, สวม(รองเทา) 



๑๐ 

อารุหต ิ (ภู)[อา-รุห+อ+ติ] ยอมขึ้น, ปน, ไต, ยอมขึ้นขี,่ ขึ้นโดยสาร, ขี่ 
อาโรคฺยสาลา (อ)ิ[อาโรคฺย+สาลา] โรงพยาบาล, สิ่งปลกูสรางอนัเปนที่แกไขเยียวยา(รักษา)ซึ่งผูทีไ่มสบาย

ใหแขง็แรง, หองรักษา, หองยา 
อาโรเจต ิ (จุ)[อา-รุจ+เณ+ติ] ยอมบอก, กลาว, เลา, แจง 
อาโรหต ิ (ภู)[อา-รุห+อ+ต]ิ ยอมขึ้น, ปน, ไต 
อาลย (ปุ) เรือน, ที่อยูอาศัย 
อาลิงคฺต ิ [อา-ลิงฺค+อ+ต]ิ โอบ, กอด, โอบกอด, โอบอุม 
อาลิมฺเปต ิ (กา)[อา-ลิป+เณ+ติ] ๑) ยอมใหตดิ, ติดแนน, แนบติด, เกาะติด, จับติด, ๒) ยอมใหไหม, 

ใหลุกไหม, ๓) ยอมจุดไฟ, ติดไฟ, เผาไฟ, ยางไฟ  ฯ 
(รุ)[อา-ลิป+อ+ติ] ๑) ยอมละเลง, ทา, ปาย, ๒) ยอมติดไฟ, เผาไฟ, อาลิมฺปน, 
อาลิมฺปนฺต, อาลิมฺปตพฺพ, อาลิมปฺต ุํ, อาเลป, อาเลปน, อาเลปต. 

อาโลก (ปุ) แสง, แสงสวาง 
อาโลกน (น) การดู, การดูชม, การพิจารณา   
อาวาฏ (ปุ) หลุม, บอน้ํา, ร,ู โพลง 
อาวาป (ป)ุ[อา-วป+ณ] เตาทุเรียง, เตาเผา, เตาอบ, หลุม/โพรง-ที่ถูกทําเพื่อเผาหมอ 
อาวาส (ป)ุ[อา-วส+ณ] ที่อันเปนที่อยู, เรือน, วัด, กุฎีพระ, มนุษยโลก, เทวโลก, การอยู 
อาวุธหตฺถ (ติ)[อาวุธ+หตฺถ] (ผู)ที่มอีาวุธในมอื, ที่มือถืออาวุธ, ที่ถืออาวุธ, ที่พกอาวุธ 
อาวุโส (นิ) คุณ, ดูกอนผูมีอาย ุ
อาสน (น)[อาส+ยุ] การนัง่, การอยู, ที่อยู, ที่นั่งที่อยู, เกาอี้อันเปนที่อยู 
อาสนสาลา (อิ)[อาสน+สาลา] ๑) หอง/หอ/โรงอันเปนที่พกั, หองพัก, หองนั่งเลน, ๒) หอง/หอ/โรง

อันเปนที่ฉันภัตตาหาร, โรงฉันภัตตาหาร, หองรับประทานอาหาร 
อาสาฬฺหมาส (ปุ) เดือน ๘ 
อาสาฬฺหปีุณฺณม
ทิวส 

(ป)ุ[อาสาฬฺหี+ปุณฺณมทิวส] วันเดอืนเพ็ญที่ประกอบกับดาวอาสาฬหะ(ปุพพาสาฬหะ, ดาว
สัปคับชาง), วันเพ็ญเดือน ๘ 

อาสาฬฺหปีุณฺณมา (อิ)[อาสาฬฺหี+ปุณฺณมา] วันเดือนเพ็ญที่ประกอบกับดาวอาสาฬหะ(ปุพพาสาฬหะ, ดาว
สัปคับชาง), วันเพ็ญเดือน ๘ 

อาสิฺจต ิ (รุ)[อา-สิจ+อ+ต]ิ ยอมเท, ริน, เทใส, รินใส 
อาสีวิส (ป)ุ[อาสุ+วิส] งูที่มีพิษเร็ว, งูเหา, ง,ูสัตว-ที่มีพิษขึ้นมาเร็ว, ที่มีพิษที่ถูกพนเร็ว, ที่มีพิษที่แรง

กลาเหมือนดั่งมดีปลายแหลมที่เรียกวามีพิษถกูกลนืกินเพราะอาหารทัง้หมดกลายเปนพิษ
นั่นเองเพี่ยงแคกนิเขาไป, ที่มีพิษที่ถูกสะสมไวในเขี้ยว 

อาสุ ํ เร็ว 

อาหรต ิ (ภู)[อา-หร+อ+ต]ิ ยอมนํามา 
อาหาร (ปุ) อาหาร 
อาฬวิก (ปุ) ที่เกิดในเมืองอาฬว ี
อิกฺขณิกา (อิ) หญิงรางทรง, แมหมอ, แมมด 
อิณ (น) หนี,้ หนีส้ิน  
อิณสามิก (ปุ) เจาหนี้  
อิณายิก (ปุ) ลูกหนี้  



๑๑ 

อิตร (ติ)[ปาฏิปทิกปท] สัพพนาม อนัอืน่, อีกอันหนึง่, อีกอยางหนึ่ง, อีกคนหนึ่ง, อีกจําพวกหนึง่ 
อิโต (อพฺ) จาก..นี,้ ใน...นี,้ จาก/ใน-นี ้
อโิตจโิต (อพฺ)[อิโต+จ+อิโต] จากที่นี่ดวยจากที่นั่นดวย, จากที่นั่นที่นี,่ จากตรงนั้นตรงนี,้ ในที่นี่ดวย

ในที่นั่นดวย, ที่นั่นที่นี,่ ที่ตรงนั้นตรงนี ้
อโิตจโิต จ (อพฺ)[อิโต+จ+อิโต+จ] จากที่นี่ดวยจากทีน่ั่นดวย, จากที่นัน่ที่นี,่ จากตรงนั้นตรงนี,้ ในที่นี่

ดวยในที่นั่นดวย, ที่นั่นทีน่ี,่ ที่ตรงนัน้ตรงนี,้ ซึ่งที/่สูที่... 
อิทาน ิ (อพฺ) ในเวลานี,้ ในตอนนี,้ ในปจจุบันนี้, เดี๋ยวนี ้
อิส ิ (ปุ) ฤๅษี, พระ 
อุกฺขล ิ (อิ)[อุส+อ,ิ อุข-อล+อี(รสฺส)] หมอหุงขาว, หมอขาว 
อุคฺคณหฺาต ิ (ค)[อุ-คห+ณฺหา+ติ] ยอมเรียนเอา 
อุคฺคหณ (น) การเรยีน  
อุจฺจ (ติ) (คน/วตัถุ)ทีส่งู  
อุจฺจาร (ป)ุ[อุ-จร+ณ] ก) อุจจาระ, สิ่งปฏิกูล, ข) การขับถายอุจจาระ, ค) ที่อันเปนที่ขับถาย

อุจจาระ 
อุจฺจ ินาต ิ (กี)[อ-ุจิ+นา+ติ] ๑) ยอมเลือก, คัด, คัดเลือก, เลือกสรร, เลือกเฟน, เลือกตัง้, คัดสรร, คัด

กรอง, ๒) ไตสวน, สอบสวน, พินจิพิจารณา, ๓) หา, คนหา, ๔) รวม, รวบรวม, สะสม, 
เก็บรวบรวม, ๕) เด็ด, ปลิด, ๖) หยิบ, เก็บ, เลือกเอา,  

อุชุชาติก (ติ)[อุชุ+ชาติ+ก] ที่มีสภาพซื่อตรง, ซื่อสัตย 
อุชุทณฺฑ (ป)ุ[อุชุ+ทณฺฑ] ไมบรรทัด 
อุฏหติ (ภู)[อุ-า+อ+ติ] ยอมลกุ, ขึ้น, ลุกขึ้น, ตั้งขึน้, ยอมออก, โผลขึ้น 
อุฏหิตฺวา (อพฺ) โดยลกุขึ้น 
อุฏ ิต (ติ)[อ-ุา+ต/(กฺต)] ที่ลุกขึน้, ที่ขึ้นมา, ที่ขึ้นถึง, ขึ้นขางบน, ที่ผุดขึ้น, โผลขึ้น, เกิดขึ้น 
อุณฺห (ติ) ที่รอน, ที่อุน, ที่อบอาว (น) ความรอน, ความอบอาว 
อุตฺตม (ติ)[อุภ+ตม] ที่ถึงซึง่สภาพทีย่ิ่งกวา, ที่เลื่องลือโดยพิเศษ, ที่ประเสริฐ, ที่ยิ่งกวา, ที่เปน

ที่สุด, ที่ประเสริฐยิง่, ที่ประเสริฐสุด, ที่สุดยอด, ที่สูงสง, ที่สูงสดุ, ที่ยอดเยี่ยม 
อุตฺตรกุร ุ (ป)ุ[อุตฺตร+กุรุ] เกาะ/(ทวีป)ที่ชื่อวาอุตตรกุร,ุ อุตตรกุรุทวีป, เกาะ/ทวีป-เหนือ 
อุตฺตรโต (อพฺ, อุตตฺร+โต) ดานเหนือ 
อุตฺตราปถ (ป)ุ[อุตฺตรา+ปถ] แควน/มณฑล/ทองถิ่น/ชนบท-ที่ชื่อวาอตุตราบถ, แควนอุตตราบถ 
อุตฺตรสุเว (อิ) ในวนัมะรืน 
อุตฺตราสงฺค (ป)ุ[อุตฺตร-อา-สฺช+ณ] ผาจีวร, ผาหม/คลุม-รางกายสวนบน, ผาจีวรหมตวั 
อุทก/อุท (น) น้ํา 
อุทกกีฬน (น)[อุทก+กีฬน] การเลนน้าํ 
อุทปาน (ป)ุ[อุทก-ปา+ยุ] บอน้ําดื่ม, บอน้ํา 
อุทย (ปุ) ความเกิดขึ้น, ความเจริญขึ้น 
อุทุมฺพรรุกฺข (ติ)[อุทุมพฺร+รุกฺข] ตนมะเดื่ออุทุมพร, ตนมะเดื่อชุมพร(Ficus racemosa) 
อุทฺธน (น)[อ-ุธา+ยุ] ๑) กอนเสา, เตาไฟ, ๒) การตัง้กอนเสาทําเตาไฟ 
อุทฺธนฏาน (น)[อุทฺธน+าน] ที่อันเปนที่มีเตาไฟ, ที่อันเปนที่มีกอนเสาเตาไฟ, ที่วางกอนเสาทาํเตาไฟ 
อุทฺธรต ิ (ภู)[อุ-ธร+อ+ติ] ก) นําออก, เอาออก, ดึงออก, ถอดออก, ถอนออก, ข) ยกขึ้น, สง, กู, 



๑๒ 

เก็บ, เก็บกู, หาเก็บ, ค) ถอนทิ้ง, กําจัด, หลกีเลี่ยง, งดเวน, ละเวน, ฆ) เก็บเอา, เก็บเกี่ยว, 
เก็บสะสม, เก็บรวบรวม, เก็บคืน, เอากลับ, ง) ยกไป, อุมไป, อัญเชิญไป, เอาไป 

อุทฺธาร (ปุ) หนี้, หนีส้ิน 
อุปกปปฺต ิ (ภู)[อุป-กปฺป+อ+ติ] ยอมเขาใกล, เขาไปสูที่ใกล, ประเคน,นอมประเคน, ยอมสมควร, ยอม

สามารถ  
อุปคจฉฺต ิ (ภู)[อุป-คมุ+อ+ติ] ยอมเขาไป, เขาไปหา, เขาถึง, เขาไปใกล 
อุปจินาต ิ (กี)[อุป-จิ+นา+ติ] อุปจินต ิยอมสะสม, เพิ่มพูน, สัง่สม, รวบรวม, เก็บรวบรวม, เก็บออม, 

ถม, ทับถม, พูน, พอกพูน, โปะ, กอง, สุม, วางรวมกัน, กองรวม, กองสุม  
อุปชฺฌาย (ปุ) พระอุปชฌาย 
อุปฏเปต ิ (กา)[อุป-า+ณาเป+ต,ิ อุป-ถป+เณ+ติ] ๑) ยอมวาง, วางไว, ยอมไวตั้งไวในที่ใกล, ยอม

ใหเปนไป, ยอมใหเปนไปเฉพาะหนา, ยอมใหปรนนิบัติรับใช, ๒) ยอมปรนนิบัติรับใช 
อุปฏหติ (ภู)[อุป-า+อ+ติ] า»ห/อา»อ+ห-อาคม ยอมปรนนิบัต,ิ ปรนนิบัตวิัตถาก, คอยรับใช, รับ

ใช, บําเรอ, บํารุง, ปรนปรือ, ดูแล, คอยดูแล, เอาใจใส, คอยเอาใจใส, อยูใกลชิด, อุปฏหิสฺ
สติ)[อุป-า+สฺสติ] 

อุปฏาต ิ (ภู)[อุป-า+อ+ติ] ยอมปรนนิบัต,ิ ปรนนิบัติวตัถาก, คอยรับใช, บําเรอ, บํารุง, ปรนปรือ, 
ดูแล, คอยดูแล, เอาใจใส, คอยเอาใจใส 

อุปเนต ิ (ภู)[อุป-นี+อ+ติ] ยอมนําไปใกล, ยอมลาํเลียงไปใกล, ยอมขนไปใกล, ยอมประเคน, ยอม
ปอน, เลี้ยงด,ู ตีรํ อุปเนถ-จงเทียบ ซึ่งริมฝง, ปานํ อุปเนส ุํ-ประเคนแลว ซึง่เครื่องดื่ม ฯ 

อุปปชฺชมาน (ติ)[อปุ-ปท+ย+มาน] ที่เขาถงึอยู, ที่เปนไป/ทีเกิด-โดยเขาถงึอยู, ที่เกิดโดยปฏิสนธิอยู, ที่
กําลงัเกิดอีก, ที่กําลงัเกิดใหม, ที่สมควร 

อุปร ิ (อพฺ) ขางบน, ดานบน, เบ้ืองบน, (ขึ้น)สูขางบน 
อุปริโต (อพฺ, อุปริ+โต) ดานบน, ขางบน 
อุปริมฺจ (น)[อุปริ+มฺจ] ขางบนแหงเตยีง, บนเตียง 
อุปลิมฺปต ิ (รุ)[อุป-ลิป+อ+ต]ิ ยอมทา, ไล, ฉาบ, ปาย, ละเลง, ทาส,ี ลงส,ี ปายส,ี ระบายส ี
อุปสงฺกมต ิ (ภู)[อุป-สํ-กมุ/กม+อ+ติ] ยอมเขาไป, เขาหา, ใกลชิด 
อุปสมฺปทา (อิ)[อุป-สํ-ปท+อ+อา] ความเต็มเปยมที่เปนไปโดยความเปนผูที่สงูสง/ผูที่อยูเบ้ืองบน(เหนือ

เกลา), การถึงความเปนผูสงูสง, ความเปนพระ, การบวชพระ, การบวชเปนพระ 
อปุสมฺมต ิ (ทิ)[อปุ-สมุ+ย+ติ] ยอมสงบ, สงบลง, ระงับ, ระงับลง, จบ, จบลง, สิ้นสดุ, สิ้นสุดลง, ดับ, 

ดับลง, ปลด 
อุปสฺสย (ป)ุ[อุป-สิ+อ] วัดอันเปนที่อยูของนางภิกษุน,ี วัดของนางภิกษุน ี
อุปาสก (ปุ) อุบาสก, ผูใกลชดิพระรัตนตรยั 
อุปาสกปริสา (อิ)[อุปาสก+ปริสา] อุบาสกบริษัท, กลุมบุคคลที่เปนอุบาสก 
อุปาสิกา (อิ) อุบาสกิา 
อุปาสิกาปริสา (อิ)[อุปาสิกา+ปริสา] อุบาสิกาบรษัิท, กลุมบุคคลที่เปนอุบาสกิา 
อุปาหน (ป,ุน)[อุป-อา-หน+อ] รองเทา 
อุโปสถ (ป)ุ[อุป-อุส+ถ/อุป-วส+อถ] ชางอุโบสถ, วันอุโบสถ, การจําศีลอุโบสถ, การทําอุโบสถกรรม 
อุโปสถกมฺม (น)[อุโปสถ+กมฺม] การรักษาอุโบสถ, การทําอุโบสถ 
อุโปสถทิวส (ปุ) วันอุโบถ, วนัพระ, วันศีล 



๑๓ 

อุโปสถาคาร (น) โรงอุโบสถ 
อุปฺปชฺชต ิ (ทิ)[อ-ุปท+ย+ติ] ยอมเกิด, เกิดขึ้น(อกัมมกะ), ยอมเขาถงึ(สกัมมกะ) 
อุปฺปนฺน (ติ)[อ-ุปท+ต] ที่เกิด, ที่เกิดขึ้น, ที่เกิดขึ้นมา 
อุปฺปนฺนสิเนห (ป)ุ[อุปฺปนนฺ+สิเนห] ๑) ความรักที่เกิดขึ้น, ๒) (ต)ิ (ผู)ที่มีความรักที่เกิดขึ้น, (ผูที่เกิด

ความรัก) 
อุภ (ติ)[อุ+ภกฺ] สอง, ๒ (คน/สิ่ง/อยาง/อัน...) 
อุมฺมตฺตก (ติ)[อุมฺมตตฺ+ก] ที่บา, ที่วิกลจรติ 
อุยฺยาน (น) สวน, อุทยาน 
อุยฺยานกีฬา (อิ) การเลน(เที่ยวชม)สวน 
อุยฺยานปาล (ติ)[อุยฺยาน+ปาล] (ผู)ที่เฝาสวน, (ผู)ที่ดูแลสวน 
อุร (ป,ุน)[อร+อ/อุส+รกฺ] อก, ออมอก 
อุสภ (ป)ุ[วุส/วสฺส+อภ, อิส+อภ] ๑) วัวถึก, วัวเปลี่ยว, วัวเถลงิ, วัวตวัผู, วัวผูที่ยังไมไดทํา

หมัน, ๒) ราศีพฤษภ, ๓) ชายที่ประเสริฐ, คนที่ประเสริฐ, คนที่สูงสง, ๔) ที่ประเสริฐ, ๕) 
วัวหนุม, ๖) สภาวธรรม, ๗) สัตวที่มีเขา, ๘) หน,ู ๙) ที่มีผิวขาว, ๑๐) ศัตร,ู ขาศึก, 
คูอริ, ปรปกษ, ๑๑) กาม, ๑๒) ผูที่มีกําลงั, ๑๓) หางนกยงู, ๑๔) เสียงอสุภะ, เสียงที่
สองในประเภทเสียงดนตร,ี ๑๕) อริฏฐอสุรา, ๑๖) ยาชนิดหนึ่ง, ชนิดของยา, ๑๗) ฤๅษี
อุสภะ, ๑๘) ตนขงิ (Zingiber officnale Roscoe), ๑๙) (น) มาตราวัดความยาวของ
อินเดียโบราณ ขนาด ๒๐ ไมวดั หรือ ๑๔๐ ศอก 
(ติ)[อุส+กภ] ๑) ความประเสริฐ, ๒) ที่ประเสริฐ 

อสุภมาส (ปุ) เดือนพฤษภาคม 
อุสฺสว (ป)ุ[อุ-สู+อ] งานฉลอง, งามเฉลมิฉลอง, งานพิธี, งานบูชา, งานรืน่เริง, งานบุญ, งาน

เลี้ยง, งานแสดง, งานออกราน... 
อุสฺสาเปต ิ (กา)[อุ-สิ+ณาเป+ต]ิ อุสฺสาปยติ ยอมปก, ยอมตั้ง, ปกตั้ง 
อุสฺสาห (ป)ุ[อุสห+ณ] ความพากเพยีร, ความขยนั, ความหมัน่เพียร, ความอุตสาหะ, ความบาก

บ่ัน, ความมุมานะ 
เอก (ติ) หนึ่ง, ๑ 
เอกก (ติ)[เอก+ก] เอกิกา(อิ) คนเดียว, สิ่งเดียว, อันเดียว, เดี่ยว, โดดเดี่ยว, โดดๆ, ลําพัง, (โดย

ลําพงั, ตามลําพัง, เพียงลําพงั, แตลําพงั) 
เอกจกฺกวาฬ (ป,ุน)[เอก+จกฺกวาฬ] จักรวาลเดยีว (จักวาฬ), จักรภพเดียว 
เอกฏาน (น)[เอก+าน] ที่แหงหนึ่ง, ที่เดียวกัน 
เอกโต (อพฺ)[เอก+โต] โดยพรอมกนั, ดวยกัน, รวมกนั, รวมกัน, ควบคูกัน, ขณะเดียวกัน, คราว

เดียวกัน,  
เอกทิวส (ปุ) วันหนึง่ 
เอกปฺปหาเรเนว (ปุ) โดยพรอมกนั, พรอมเพรยีง, พรึบ, พรึ่บ, พรึบเดียว, ควบกัน, ควบคูกัน, ขณะเดียวกัน, 

เปนอันหนึ่งอนัเดียวกนั 
เอกมนฺต (ติ)[เอก+มนตฺ] ที่มีญาณอันประเสริฐ 

(ป)ุ[เอก+อนฺต] ๑) สวนอันหนึ่ง, ๒) ทาย/ที่สุด-แหง/ดาน/ขาง-หนึง่, ปลายขางหนึง่, ๓) 
(น) ที่ที่เหมาะสม, ที่ที่สมควร, เอกมนตํ นิสทีิตฺวา-โดยนัง่แลว โดยเปนผูมีญาณอัน



๑๔ 

ประเสริฐ/โดยสมควร, เอกมนฺตํ อฏสิ-ยืนแลว ที่ขางหนึ่ง, เอกมนฺเต-ที่ทายดานหนึ่ง ฯ 
(เอกมนฺต-ํลงทุตยิา ในอรรถสตัตมี(โอกาส/อาธาร) หรือ ในอรรถกรยิาวิเสสนะ) 

เอกปฺปหาร (ป)ุ[เอก+ปหาร] การตีครั้งเดียว, พรอมๆ กันในเวลาเดียวกนั, พรอมๆ กันทีเดียว, พรอม
กันพรึบเดียว, ควบคูกัน, ความพรอมเพรียงกัน, พรึบ, พรึบเดียว, พรึ่บ, ทันท,ี ทันทีทันใด 

เอตํ [เอต+ส]ิ อ.นี,่ อ.นั้น, ...นี,้ ...นั้น 
เอตฺตก (ติ)[เอต+ตฺตก, อิม+ต(ก-อาคม)] ที่มีจํานวนเทานี,้ ที่มีปริมาณเทานี,้ เทานี,้ เพียงนี,้ ขนาด

นี ้
เอตฺถ (อพฺ)[เอต+ถ] ๑) ในทีน่ี,้ ในหมูมนุษยนี,้ ใน...นี ้
เอว ํ (อพฺ) อยางนี ้
เอว (นิ) นี่เอง, นัน่เอง, นี่แหละ, นั่นแหละ, เพียง, แค, เพียงแค, เทานั้น, แนนอนทีเดียว... 
เอวรูป (ติ)[เอว+รูป] ที่มีสภาพอยางนี,้ ที่มีสภาพเชนนี,้ ที่มีสภาพแบบนี้... (อิ) เอวรูป 
เอสติ (ภู)[เอส+อ+ต]ิ ยอมหา 
เอฬก (ปุ) แกะ 
โอกาส (ป)ุ[อว/โอ-กาส+อ] ๑) สถานที,่ ทําเล, ที่ตั้ง, บริเวณ, ตําแหนง, จุด, พื้นที,่ เนื้อที,่ ที่

เปนไป, ๒) โอกาส, ลูทาง, ชองทาง, ชองวาง, ที่วาง, เนื้อที่วาง, พื้นที่วา, ๓) การ
อนุญาต, การยนิยอม, ความยินยอม, สิทธ์ิ, ๔) โอกาสที่ด,ี จังหวะที่เหมาะสม, ชวงเวลาที่
เหมาะสม, เวลาวาง, ๕) เหตุที่เหมาะสม 

โอกิรต ิ (ภู)[อว-กิร+อา+ติ] ๑) ยอมเท, ริน, ราด, รด, ๒) ยอมหวาน, โปรย, โรย, ๓) ยอมใส, ๔) 
ยอมสละ, ปลอย, เลิก, ละทิ้ง, ปลอยทิ้ง, โอกิริตฺวา 

โอจินาต ิ (กี)[อว-จิ+นา+ติ] ยอมเด็ด, ปลิด, เก็บ, สอย 
โอชวนฺต ุ (ติ)[โอชา+วนตฺุ] ที่มีโอชะคุณ, ที่มีรสโอชา, ที่มีรสด,ี ที่มีรสอรอย 
โอณาเมต ิ (กา)[อว/โอ-นมุ/นม+เณ+ติ] ยอมใหนอมลงสูเบ้ืองลาง, โอณาเมตฺวา-โดยใหนอมลง, ให

คอมลง, ใหกมลง, ใหโนมลง, ใหแอนลง 
โอตรต ิ (ภู)[อว-ตร+อ+ติ] ๑) ยอมลง, เคลื่อนลง, เดินลง, ลงมา, ลงสู, ๒) ยอมเขา, เขาไป, หยั่ง

ลง, จงฺกมํ โอตริ-ลงแลว สูจงกรม, ปพฺพตา โอตรึสุ.-พากันลงแลว จากภูเขา ฯ โอตรนฺต
(ติ) ผูทีล่ง, โอตรณ, โอตรนฺต, โอตริต, โอตาร-การลง, โอตาริต, (โอตาริยติ-ยอมถกู., โอ
ตาเรต-ิยอมให...,) โอติณฺณ. 

โอตริตฺวา (อพฺ)[อว-ตร+ตฺวา] โดยลง, หยั่งลง 
โอทน (ปุ) ขาว (ขาว-สุก/สวย/นึ่ง) 
โอทาต (ติ) ที่ขาว, ที่มีสีขาว 
โอมฺุจต ิ (รุ)[อว-มุจ+อ+ติ] ยอมถอด, แกออก, โอมุกฺก, โอมฺุจิตฺวา, โอมุตฺต, อุปาหนา โอมฺุจิตฺ

วา โดยถอดแลว ซึง่รองเทา, อาภรณํ โอมฺุจิตฺวา โดยถอดแลว ซึง่เครื่อประดับ ฯ 
โอร ํ (นิ) ฝงนี้, ดานนี้, ฟากนี้... 
โอรุหต ิ (ภู)[อว-รุห+อ+ติ] ยอมลง, ลงมา 
โอโรธ (ปุ) นางกํานลั, นางสนองพระโอษฐ 
โอโรหต ิ (ภู)[อว-รุห+อ+ต]ิ ยอมลง 
โอลมฺพต ิ (ภู)[อว-ลมฺพ+อ+ต]ิ ยอมหอย, หอยระยา, หอยยอย, แขวน 
โอโลเกต ิ (จุ)[อว-โลก+เณ+ติ] ยอมมอง, มองด,ู แล, แลด,ู สอง, สองด,ู กมมอง, กมสอง, กมด,ู 



๑๕ 

เอียงมอง, ตะแคงมอง, คอยๆ มอง, คอยๆ สอง 
โอโลเกนฺต (ติ)[อว-โลก+เณ+อนฺต] โอโลกยนฺต ที่มองดูอยู, ที่กมด,ู ที่ชะโงกด,ู ที่ชะแงด,ู ที่สองด,ู ที่

คอยๆ มองด ู
โอวทต ิ (ภู)[อว-วท+อ+ติ] ยอมอบรม, อบรมสั่งสอน, แนะนํา, ชี้แนะ, แนะแนว 
โอวรวก (ปุ) หอง, หองโถง 
โอวาท (ปุ) โอวาท, การอบรม, การแนะนาํ 
กกฺขฬ (ติ) ๑) ที่หยาบ, หยาบชา, หยาบคาย, หยาบกระดาง, แข็งกระดาง, เกเร, (ดื้อดาน, หนา

ดาน) ๒) ขขุระ, สาก, หยาบ ๓) แข็งแรง, แข็งแกรง, เขมแข็ง, ๔) ที่มีความแขง็, ไม
ยืดหยุน, ไมผอนปรน 

กจวร (ป)ุ[กจ+อ»กจ+วร/กจ-วร+อ] ขยะ, มูลฝอย, หยากเยื่อ, เศษขยะ, ขยะมูลฝอย 
กจฺจายนสุตตฺ (น) กัจจายนสูตร (สตูรไวยากรณ)  
กจฺฉป (ปุ) เตา 
กฺา (อิ) สาวนอย (๑๐-๑๒ ป) 
กฏ (ปุ) เสื่อ 
กโฏร (ปุ) ขันน้ํา 
กฏ (น)[กาส+ต, กส+ต] ๑) ไม, ก) ฟน, ข) กิ่งไมแหง, ค) กิ่งไมสด, กิ่งไมดิบ, ฆ) ทอนไม, 

ดุนไม, แทงไม, ง) ปลายไม, เศษปลายไม, เศษไม, จ) ไมชําระกน, ไมเช็ดอุจจาระ, ฉ) เศษ
ดุนฟนไฟไหม, ช) กระบอกไมสไีฟ, แทงไมสีไฟ, ๒) คราด, ๓) (ติ) ที่ทุกขยาก, ลําบาก, 
ฝดเคือง, ขัดสน, ๔) ที่ยุงเหยงิ, ๕) ที่ถูกคราด, ๖) พิษที่สามารถใหถึงซึง่ความเปนแหงสิ่ง
ที่เหมือนกับฟน 

กฏหารก (ติ)[กฏ-หร+ณฺวุ] กฏหาริกา(อิ) (ผู)ที่สามารถนําไปซึง่ฟน, คนเก็บฟน, คนหา(เกบ็)ฟน 
กณฺห (ติ) ที่ดาํ, ดํามัน, ดําสรกปรกแปดเปอน, ที่มีผิวดํา 
กณฺหสรีร (ติ)[กณฺห+สรีร] ที่มีรางกายดํา, ที่มีตัวดํา 
กต (ติ)[กร+ต] ๑) ที่สามารถกระทํา, ที่ไดทําแลว, ๒) ก.ที่ไดถกูกระทําแลว, ข.ที่ไดถูกรวบรวม

แลว, ค.ที่ไดถูกใหสําเร็จแลว, ฆ.ที่ถูกจัดการทํา, ง.ที่ถูกขุด, จ.ที่ถูกใหเกิดขึ้น, ฉ.ที่เกิดขึ้น, 
ช.ที่ถูกใหเต็มเปยม, ฌ.ที่ถูกรู, .ที่ถูกฝก, ฏ.ที่ถูกจัดแจง, .ที่ถูกวางไว, ฑ.ที่ถูกเรียน, ฒ.
ที่ถูกเจริญใหมาก, ณ.ที่ถูกประดับ 

กตภตฺตกิจ ฺจ (ติ)[กต+ภตฺต+กิจฺจ] ที่มีกิจการฉันภัตตาหารอันถูกกระทําแลว, ที่มีกิจการรับประทาน
อาหารอนัถูกกระทําแลว, (ที่ไดรับประทานอาหารแลว) 

กตาธิการ (ติ)[กต+อธิการ] ที่มีการสรางกุศลกรรมอนัยิง่ใหญทีไ่ดถูกกระทําแลว, ที่มีบุญญาธิการอัน
ยิ่งใหญที่ไดถกูกระทําแลว (ทีไ่ดสรางสัง่สมบุญญาธิการอันยิง่ใหญมาแลว) 

กติปาห (น)[กติปย+อห] ลบ ย สองสามวนั, สองถงึสามวัน, ๒-๓ วัน, ไมหลายวัน(วันเล็กนอย) 
กตฺติกปุณณฺม
ทิวส 

(ป)ุ[กตฺติกปุณฺณม+ทิวส] วันเพ็ญเดือน ๑๒ 

กตฺติกปุณณฺมา (อ)ิ[กตฺติก+ปุณฺณมา] วันเพ็ญเดือน ๑๒, วันเดือนเพ็ญที่ประกอบกบัดาวกัตติกา, วันเพ็ญ
เดือน ๑๒ ที่ประกอบกับพระจันทรและดาวกัตติกา(ดาวลูกไก) 

กตฺติกปุณณฺมาส ี (อ)ิ[กตฺติก+ปุณฺณมาสี] วันเพ็ญเดอืน ๑๒ 
กตฺติกมาสปณฺุณ (อ)ิ[กตฺติกมาส+ปุณฺณมา] วันเพญ็เดือน ๑๒ 



๑๖ 

มา 
กตฺถ (อพฺ) ในที่ไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูทีไ่หน 
กตฺวา (อพฺ)[กร+ตฺวา] ๑) ก) โดยกระทาํแลว, โดยกระทํา, ข) โดยเปนสิง่ทีจ่ะกระทํา, โดยจะ

กระทํา, ค) โดยกําลังกระทําอยู, ฆ) ครั้นกระทําที,่ ง) เพราะการกระทํา, เพราะกระทํา, ๒) 
โดยรอย, ถักเปย(ผม), ๓) โดยแนบ, แนบติด, ๔) โดยเตมิ, เติมเต็ม, ๕) โดยวาง, วางไว 

กเถต ิ (จุ)[กถ+เณ+ติ] ยอมกลาว 
กนิฏปุตฺต (ป)ุ[กนิฏ+ปุตฺต] ลูกคนเล็ก, ลูกชายคนเลก็ 
กนฺทต ิ (ภู)[กท/ิกนฺท+อ+ต]ิ ยอมรองไห, สงเสยีงรองไห 
กนฺตาร๑ (ป,ุน)[กต+ิอาร] หนทางที่ไปมายากลําบาก, ทางยาก, ทางลําบาก, ทางกนัดาร 
กนฺตาร๒ (ป)ุ[ก-ตร+ณ] หนทางที่ไปมายากลําบาก 
กปณ๑ (ติ)[กป+ยุ] (ผู)ที่นาสงสาร, ที่โดดเดี่ยว, ที่เดียวดาย, ที่อยูเพียงลําพัง, ที่ทุกขยาก 
กปณ๒ (ติ)[กุ+ปณ] มีการซื้อขายที่ถูกรงัเกียจ, ท่ีตระหนีห่วงแหน 
กปณชน (ป)ุ[กปณ+ชน] คนที่ทุกขยาก, คนทุกขยาก 
กปณชายา (อิ)[กปณ+ชายา] ภรรยาที่ทุกขยาก, ภรรยาที่อางวางเดียวดาย, ภรรยาทุกขยาก 
กปณปุริส (ป)ุ[กปณ+ปุริส] ชายที่ทุกขยาก, ชายทุกยยาก 
กปณมนุสฺส (ป)ุ[กปณ+มนุสฺส] คนที่ทุกขยาก, คนทุกขยาก 
กป (ป)ุ[กมฺป+อ,ิ กป+อิ] ลิงที ่
กโปล (ปุ) แกม 
กปฺปก (ป)ุ[กปฺป+ณฺวุ] ชางตัดผม, ชางโกนผม, ชางดัดผม, ชางผม, กัลบก 
กปฺเปต ิ (จุ)[กปปฺ+เณ+ติ] ยอมจัดทํา, กระทํา, จัดการ, จัดแจง, ทําใหเกิด, ตดิตั้ง, ประกอบ, เงื้อ, 

ยก, ยอมคิด, ยอมพิจารณา, ยอมตัด, โกน, ยอมเชื่อ, เชื่อถือ, เลื่อมใส, นับถือ 
กพฬ (ป)ุ[กุ+อล, กพิ+อล, ก+พล] ๑) คําขาว, คําอาหาร, ๒) (ติ) ขนาดคําขาว, ขนาดคํา

อาหาร 
กมฺปต ิ (ภู)[กมฺป+อ+ต]ิ ยอมสัน่, สะเทือน, ไหว, สั่นไหว, สั่นสะเทือน 
กมฺพล (ป,ุน)[กมุ+อล] ๑) เสนใย/เสนดาย-ขนแกะ/ขนสตัว, ๒) ผา, จีวร-เปนตน ที่ถูกทอดวยผา

(ผาขนสัตว)มีผากมัพล, ผาสักหลาด, ผาขนแกะ เปนตน, ๓) รูปโฉมสีงาชาง, ผิวสีงาชาง 
กมฺม (น) กรรม, การงาน (กมฺมนตฺ(ปุ)) 
กมมฺการ (ปุ) คนงาน, กรรมกร, แรงงาน 
กมมฺฏาน (น) กรรมฐาน  
กมฺมนฺต (ติ)[กมฺม+อนตฺ] ๑) (ที่)อันเปนทีท่ํางาน, ที่ทํางาน, ๒) กิจ, การงาน, งานอาชีพ, งานนอย

ใหญ, ธุรกิจ, ๓) (ผู) ที่ทํางาน, ๔) เจตนา, กรรม 
กมมฺาร (ป)ุ[กร+มาร] ชางเหล็ก, ชางตีเหล็ก, ชางทอง, ชางเงนิ,  
กมมฺาส (ติ) ที่เปนจุดดาง, ที่เปนดวง, ที่ลาย 
กร (ปุ) มือ 
กรณ (ป,ุน)[กร+ยุ] ลูกครึ่ง, คนที่เปนลกูผสมสายเลอืด, (น) การกระทํา, การใหเกิดขึ้น, กรรม

ชั่ว, กรณะ, เหต,ุ กาย, ขันธ, อินทรีย, ที่ถูกสรางขึ้น 
กรณีย (ติ) ที่ควรทํา, นาทํา, พึงทาํ, ถูกทาํ 
กโรต ิ (ต)[กร+โอ+ติ] ยอมทํา 



๑๗ 

กโรนฺต (ติ)[กร+โอ+อนฺต] กโรนฺตี(อิ) (ผู)ที่ทํา ๑) (ผู)ที่กลาว, ๒) (ผู)ที่ใหเปนไป, ๓) (ผู)ที่แสดง 
กลล๑ (น)[กล+อล] ๑) กลลรูป, ๒) โคลน, ตม, เลน, โคลนตม 
กลล๒ (ป,ุน)[กล-ลา+ณ] น้ํากลละ, น้ําใส 
กลหต ิ (ภู)[กลห+อ+ติ] ยอมทะเลาะ, วิวาท 
กลฺยาณ๑ (น)[กลฺย+ณ] มงคล, ความดีงาม 
กลฺยาณ๒ (ติ)[กล+ยาณ] ที่ด,ี ที่ดีงาม, ที่งดงาม, ที่เต็มเปยม, ที่สมบูรณ 
กสต ิ (ภู)[กส+อ+ต]ิ ยอมไถ, คราด, ขีด 
กสิกมฺม (น) เกษตรกรรม, การทําเกษตร 
กสสฺก (ปุ) ชาวนา 
กสสฺต ิ (ทิ)[กส+ย+ต]ิ ยอมไถ, ยอมขีด (นิยมใช กสติ มากกวา) 
กห ํ (อพฺ)[กึ+หํ] ในที่ไหน, ที่ไหน, (ไป)สูที่ไหน, กหํ ปน สมมฺ ชีวก ภควา.-แนะอาชีวก เพื่อนรัก, 

อ.พระพุทธองคผูทรงเปยมบุญ (อตฺถ-ิมีอยู) ที่ไหน, กหํ คจฺฉามิ.-(อ.ฉัน) จะไป สูที่ไหน ฯ 
กหาปณ (ป,ุน)[กริส+ปณ] กริสาปณ เงินกหาปณะ, เหรียญกษาปณ, เงินตราที่ทําดวยโลหะ, 

กระษาปณ (ก็ใช) หนวยเงินตราที่ใชในสมยัพุทธกาล 
กาม (ปุ) กาม, วัตถุกาม, กิเลสกาม 
กามวิตกฺก (ป)ุ[กาม+วิตกฺก] ความคิดที่เกี่ยวกับกาม, กามวติก 
กาย (ปุ) กลุม, สวนรวมโกฏฐาสะ, ขนัธ 
การฺุ (น)[กรุณา+ณฺย] ๑) ความสงสาร, ๒) ความเปนแหงผูที่ควรสงสาร (ติ) ที่นาสงสาร 
กาล๑ (ป)ุ[กร+ณ] ๑) เวลา, กาล, กาลเวลา, ๒) ความตาย 
กาล๒ (ป)ุ[กล+ณ] ๑) เวลา, กาล, กาลเวลา, ๒) ความตาย, ๓) พญายม, พญายมราช, ๔) 

กิริยา (ติ) ที่ดาํ, ที่สีดํา 
กาล๓ (ป)ุ[กาล+ณ] เวลา, กาล, กาลเวลา 
กาลวาร (ป)ุ[กาล+วาร] รอบเวลา, รอบผลดัเวลา, เที่ยวเวลา, เวร, ผลัดเวร, ผลัดเวรจุดไฟในโรง

อุโบสถ 
กาลสเฺสว (อพฺ) เนิ่นๆ, แตเนิ่นๆ 
กาเลนกาล ํ (รุฬฺหี)[วิภัตติปฏิรูปกนิบาตบท] เปนครั้งคราว, เปนบางครั้งบางคราว, (บางเวลา, บางครัง้, 

บางคราว, บางที, บางโอกาส) ทกุ/ทุกๆ-เวลาที่สมควร(ทกุเวลาทีม่ีโอกาส) แตละเวลาที่
สมควร 

กาสาย (น)[กาสาย+ณ] จีวร, ผาจีวร, (ติ) ที่ถูกยอมดวยน้าํฝาก 
กาสายจีวร (น)[กาสาย+จีวร] จีวรที่ถูกยอมดวยน้ําฝาด, จีวรที่ยอมน้ําฝาด 
กาสายนิวตฺถ (ติ)[กาสาย+นิวตฺถ] ที่ไดนุงแลวซึง่ผาที่ยอมน้ําฝาด, ที่นุงผาจีวร 
กาสายนิวสน (ติ)[กาสาย+นิวสน] ที่นุงซึง่ผายอมน้ําฝาด, ที่นุงผากาสาวพตัถ, ที่นุงผาจีวร 
กาสายปฏจิฺฉนฺน (ติ)[กาสาย+ปฏิจฺฉนนฺ] ที่ไดถูกปกปดแลวดวยผาทีย่อมน้ําฝาด, ที่ปดไวดวยจวีร 
กาสายวตฺถ (น)[กาสาย+วตฺถ] ผาที่ถูกยอมดวยน้ําฝาด, ผายอมน้าํฝาด, ผากาสาวพัตถ 
กาสายวตฺถนิวตฺถ (ติ)[กาสายวตฺถ+นิวตฺถ] ที่ไดนุงแลวซึง่ผาที่ยอมน้ําฝาด, ที่นุงผากาสาวพัตถ 
กาสายวตฺถนิวา
สน 

(ติ)[กาสายวตฺถ+นิวาสน] ที่นุงซึง่ผาที่ยอมน้าํฝาด, ที่นุงผากาสาวพตัถ 

กาสายวตฺถ (น)[กาสายวตฺถ+ปริทหน] การนุงซึ่งผาทีย่อมน้ําฝาด, การนุงผากาสาวพตัถ 



๑๘ 

ปริทหน 
กาสายวตฺถวสน (ติ)[กาสายวตฺถ+วสน] ที่นุงซึ่งผาที่ยอมน้ําฝาด, ที่นุงผากาสาวพัตถ 
กาสาว (น)[กาสาว+ณ] จีวร, (ติ) ที่ถูกยอมดวยน้าํฝาด, ที่ยอมน้ําฝาด 
กาหต ิ (ภวิ)[กร+สฺสติ] จักกระทํา, จักทํา 
กาฬ (ติ) ที่ดาํ, (น) ความดํา 
กึ (ต)ิ[สพฺพนาม] ถามี จิ-ตอทาย อปฺปวาจก-กลาวอรรถนอย, ถามี ย-นําหนา+จิ-ตอทาย 

สกลวาจก-กลาวอรรถทั้งหมด, ถา กึ-ลวนๆ ปุจฺฉาวาจก-กลาวอรรถการถาม, (ครหา-การ
ตําหน)ิ ใคร, อะไหร, ...ไหน, (นิ) ใชไหม, หรือ, ไหม, อยางไร, เชนไร, ประโยชนอะไร, จะมี
ประโยชนอะไร, ไมมีประโยชนอะไร... 

กึกร (ปุ) ทาส 
กิจฺจ (น)[กร+ริจฺจ] ๑) งาน, การงาน, หนาที่การงาน, กิจ, ธุระ, กิจธุระ, ภาระ, ภารกิจ, 

กิจกรรม, ธุรกิจ, กิจจานกุิจ ๒) คดี, คดีความ, อรรถคด,ี กิจจาธิกรณ, ๓) เหต,ุ เรื่องราว 
กิฺจ ิ (อพฺ)[กึ+จิ] ที่เล็กนอย, นิดหนอย, ที่ไมมีกําหนด, อยางใดอยางหนึง่, บาง.., บาง, ใคร, 

ใครๆ, ใครสักคน, อะไร, อะไรๆ, อะไรสักอยาง,  ...ไหน, ไหนๆ, ..ไหนสักอยาง 
กิฏสมฺพาธสมย (ป)ุ[กิฏสมฺพาธ+สมย] กาลเวลาเปนที่คับแคบดวยตนขาวทัง้หลาย, เวลาอันเปนที่คับแคบ

ดวยตนขาว, ฤดกูาลทํานา, หนา(ทํา)นา, หนา(ตน)ขาวเขียว 
กิณาต,ิ กินาต ิ (กี)[กี+นา+ต]ิ ยอมซื้อ 
กิลมต ิ (ภู)[กิลมุ+อ+ติ] ยอมเหนื่อย, เมื่อย, ลา, เหน็ดเหนื่อย, เมื่อยลา, อิดโรย 
กิลิสฺสต ิ (ทิ)[กิลิส+ย+ต]ิ ยอมสกปรก, แปดเปอน, ยอมเหี่ยว, เฉา 
กิเลสกาม (ป)ุ[กิเลส+กาม] กิเลสกาม, กิเลสที่สามารถตดิใจ-อยากได 
กิส๑ (ติ)[กิ+อิส] ที่ผอม, ซูบผอม, ผายผอม, ผอมบาง, ที่บาง, ที่เรียว, เรียวเล็ก 
กิส๒ (ติ)[กิส+อ] ที่ผอม, ซูบผอม, ผายผอม, ผอมบาง, ที่บาง, ที่เล็ก, นอย, เล็กนอย 
กิส๓ (ป)ุ[กุ-สี+ณ] ลิง 
กิสเทห (ติ) ที่มีรางกายผอมบาง, ตัวผอม 
กิสสรีร (ติ) ที่มีรางกายผอมบาง, ตัวผอม 
กีฬต ิ (ภู)[กีฬ+อ+ต]ิ ยอมเลน 
กีฬนกาล (ป)ุ[กีฬน+กาล] เวลาอันเปนที่เลน, เวลาที่เลน, เวลาเลน 
กุกฺกุฏ (ปุ) ไก, ไกตัวผู 
กุกฺกุฏณฺฑ (น)[กุกฺกุฏ+อณฺฑ] ไขไก 
กุกฺกุฏี (อิ)[กุกฺกุฏ+อี] แมไก, ไกตัวเมยี 
กุกฺกุร (ปุ) สุนัข, หมา 
กุชวาร (ปุ) วันอังคาร 
กุชฺฌต ิ (ทิ)[กุธ+ย+ต]ิ ยอมโกรธ 
กุฏธาริกา (อิ)[ก+ข] นางทาส,ี ทาสหญิง, ขาหญิง, บาวหญิง, หญิงรับใช, คนรับใชหญิง, (คนที่ตกั

น้ํา) 
กุฏิ (อิ)[กุฏ+อิ] เรือน, กระทอม, กระตอบ, กุฏิ(กุด/กุต)ิ, กาย, ขันธ กุฏิ(จํานวนนับ) 

(กุฏี(อิ), กุฏีร(ปุ)-กระทอม, กระตอบ-uni.) 
กุฏมฺพิก (ปุ) คนรวย, คนม่ังมี 



๑๙ 

กุารี (อิ)[กุาร+อี] ๑) ขวาน, ขวานดามเล็กๆ, ๒) มีด, ๓) ถอยคําที่หยาบคมคายเหมือนดั่ง
มีด 

กุโต (อพฺ)[กึ+โต] ๑) ก) ที่ จากที่ไหน, จากไหน จาก...ไหน(สามารถแปลออกอรรถตตยิาฉัฏฐี
สัตตมีวิภัตติตามสมควรแกฐานะวา ดวย/โดย...ไหน, แหง...ไหน, ใน...ไหน, ข) เพราะเหตุไร, 
เพราะอะไร, ค) ณ ที่ไหน, ในที่ไหน, ๒) การปฏิเสธ (จากไหน, เพราะเหตุไร เปนตน), กุโต 
ปน เอวรูป ธมฺมิกราชานํ ลภิสฺสาม.-(อ.เรา ท.) จักได ซึง่พระราชาทีท่รง(รกัษา)ธรรม ที่มี
สภาพเชนนี้ จากทีไ่หน ฯ, กุโต ลพฺภา-โดยได จากทีไ่หน ฯ 

กุตฺร (อพ) ในท่ีไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูท่ีไหน 
กุทาร (ป)ุ[ก+ข] ภรรยาที่นาเกลียดชัง, ภรรยาที่ไมด,ี (ติ) ที่มีภรรยาไมด,ี ที่มีภรรยานาเกลยีดชงั 
กุทฺทาล (ป,ุน)[กุ+มล+ณ] ๑) จอบ, พลั่ว, ๒) ตนกลวยไม (orchid tree-Bauhinia acuminata), 

๓) จมูกกา 
กุทฺธ (ป)ุ[กุธ+ต] ๑) ความโกรธ, โกรธเคือง, โกรธขึ้ง, ขุนเคือง, ขุนของ, ขัดเคือง, เดือด, แคน, 

โมโห, ๒) (ติ) (ผู)ที่โกรธ, ที่โมโห, ที่โกรธเคือง... 
กุปฺปต ิ (ทิ)[กุป+ย+ต]ิ ยอมโกรธ 
กุมาร (ปุ) เด็กชาย, เจาหน,ู พระกุมาร(คุณหน)ู, เด็กหนุม, หนุมนอย 
กุมาริกา (อิ) เด็กสาว, สาวรุน (๑๒-๑๕ป) 
กุมฺภการ (ติ)[กุมฺภ-กร+ณ] ที่สามารถกะทําซึ่งหมอ (โอง, กระถาง, ไห), ชางปนหมอ, ชางปนโอง, 

ชางเครื่องเคลือบปนดินเผา 
กุมฺภีล  (ปุ) จระเข 
กุล (ป,ุน)[กุล+ณ] ๑) ครอบครัว, ตระกูล, วงศตระกูล, ๒) ทายกทายิกา(ลาภ), ๓) การ

รวมกัน, การรวมกลุม, ๓) เรือน, ครัวเรือน, บาน, ๔) นก 
กุลฆร (น)[กุล+ฆร] เรือนตระกลู, บานพอแม, บานพอบานแม, บานเกิด, บานเกิดเมืองนอน 
กุลกุมาริกา (อิ)[กุลกุมาร+ก+อา] กุลกุมารี เด็กสาวในตระกูลด,ี คุณหนูผูหญิง 
กุลปุตฺต (ป)ุ[กุล+ปุตฺต] ลูกในตระกูลด,ี ลูกผูดีมีตระกูล, กุลบุตร 
กุสล (ติ)[กุ-สล+อ, กุส+ลุ/ลา+อ] ๑) ที่ด,ี ๒) ที่ไมมีโทษ, ที่ไมมีโรค, ที่แข็งแรง, ที่มีผลที่ด,ี ๓) 

ที่เกง, ที่ฉลาด, ที่ชํานาญ, ที่เชี่ยวชาญ (น) ๑) กรรมด,ี กุศลกรรม, ๒) ความไมมโีทษ, 
๓) ความไมมโีรค, ความปลอดโรค, ความแข็งแรง ๔) ความด,ี ความปลอดภัย, ความสุข, 
๕) นิพพาน 

กุสลตา (อิ)[กุสล+ตา] ความเปนแหงผูที่ฉลาด, ความเปนแหงผูที-่เกง/ปราดเปรื่อง/เปรื่องปราด/
คลองแคลวชาํนาญ 

กุสลกมฺม (น)[กุสล+กมฺม] กุศลกรรม, กรรมที่ไมมีโทษ 
กุห ํ (อพฺ) ในที่ไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูทีไ่หน 
กุห ึ (อพฺ) ในที่ไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูทีไ่หน 
กุหิฺจน ํ (อพฺ) ในท่ีไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูทีไ่หน 
กูชต ิ (ภู)[กูช+อ+ต]ิ ยอมรอง, ยอมขัน 
กูป (ปุ) บอ, บอน้ํา 
กูร (ป)ุ[กุ+อูร] ขาว 
เกวฏฏ (ปุ) ชาวประมง 



๒๐ 

เกส (ป)ุ[ก-สิ+อา] ผม, เสนผม 
โกฏเฏติ (จุ)[โกฏฏ/กุฏฏ+เณ+ติ] ๑) ยอมตํา, โขลก, ทุบ, บด, ขยี้, โม, ๒) ยอมชน, กระแทก, 

กระทบ, ปะทะ ๓) ยอมต,ี ตบ, ทุบ, โบย, หวด, เฆี่ยน, ๔) ยอมตัด, สบั, ฟน, จาม, เฉือน, 
ซอย, ผา, หั่น, แบง, โคน, เหลา, ถาก, แผวถาง, ๕) ยอมตอก, ทุบ, เคาะ, ตะบัน, ๖) ยอม
ทิ่ม, จ้ิม, แทง, กระทุง, แยง, แหย, ๗) ยอมเจาะ, ไช, ๘) ยอมบิด, (โกฏาเปต-ิใหตาํ, ให
กระแทก...), โกฏฏน, โกฏฏยนฺต, โกฏฏยมาน, โกฏฏาปน, โกฏฏาเปตฺวา, โกฏฏิต, โกฏฏิต ุํ, 
โกฏฏิยนฺต(มาน»อนฺต)-ที่ถูกแทง, โกฏเฏตพฺพ, โกฏเฏต ุํ, โกฏเฏตฺวา, โกฏเฏนฺต(ป)ุ-ผูตํา, 
เขตฺตํ โกฏเฏตฺวา-โดยแผวถางแลว ซึ่งนา, ผรสุนา โกฏเฏตฺวา-โดยจามแลว ดวยขวาน, 
สุวณฺณํ โกฏเฏตฺวา-โดยตัก(แบง) ซึ่งทอง ฯ 

โกธ (ป)ุ[กุธ+ณ] ความโกรธ, เคือง, โกรธเคือง, โมโหราย, โทสะ 
โกลาหล (ป,ุน)[โกล-อา-หล+อ] เสียงอึกทกึครึกโครม, เสียงอึกทึก, เสียงเอะอะ, เสียงเอ็ดตะโร, 

เสียงเอะอะเอ็ดตะโร, เสียงจอกแจก, เสียงจอแจ, เสียงดงั, เสียงดงัอลหมาน, เสียงกึกกอง, 
เสียงหนวกห,ู เสียงเซง็แซ, เสียงรองตะโกน, เสียงโห, เสียงที่ถกูกลุมคนหมูมากโหรอง
ออกมาอยางดังอลหมาน  

โกวิท (ติ) ฉลาด, เกง, ช่ําชอง 
โกส (ปุ) ระยะ ๕๐๐ คันธนู 
โกเสยฺยวตฺถ (น)[โกเสยฺย+วตฺถ] ผาไหม, เสื้อผาผาไหม 
กฺว (อพฺ) ในที่ไหน, ใน...ไหน, (ไป)สูท่ีไหน 
ขคคฺ (ปุ) ดาบ, พระขรรค 
ขณต/ิขนต ิ (ภู)[ขน+ุอ+ต]ิ ยอมขุด 
ขตตฺิยา (อิ) เจาหญิง, (หญิงเชื้อกษัตริย) 
ขทิรขาณุก (ป,ุน)[ขทิรขาณุ+ก] ขทิรขาณุ ตอสีเสียด 
ขาทต ิ (ภู)[ขาท+อ+ต]ิ ยอมกนิ, เค้ียวกิน, กัดกิน, แทะกิน, ฉีกกิน, จิกกิน... 
ขาทนีย (ติ)[ขาท+อนีย] ที่ควรขบเค้ียว, (น) ของควรขบเค้ียว 
ขาทติมํส (น)[ขาทิต+มํส] เนือที่ถกูกิน, เนื้อที่ถูกคาบ, เนื้อที่คาบอยู 
ขาทติฺวา (อพฺ)[ขาท+ตฺวา] โดย/ครั้น/เพราะ-กิน, กัด, เค้ียว, ขบ, แทะ, เล็ม, กดักิน, เค้ียวกิน, ขบ

เค้ียว, แทะกิน, เล็มกิน, จิกกิน, กัดฉีกกิน 
ขิปต ิ (ภู)[ขิป+อ+ต]ิ ยอมขวาง, ปา, โยน, ทิ้ง 
ขิปฺป (น)[ขิป+ปกฺ, ขิป+ร, ขิป+ป] ขปิฺป(อพฺ) ๑) เร็ว, พลัน, เร็วพลัน, ดวน, ฉับพลัน, ทันท,ี 

ทันทีทันใด, ๒) ลอบดักปลา, ๓) (ติ) ที่เร็วไว, ที่เร็วพลัน 
ขีร (น) น้ํานม 
ขุ ํเสต ิ (จุ)[ขุสิ+เณ+ติ] ยอมดา, ดาประชด, ประชด, ประชดประชนั, ยอมแดกดัน, กระแทก, 

กระแทกกระทั้น, กระแทกแดกดัน 
ขุชฺช (ป)ุ[กุ-วชฺช+ณ] ๑) ความคด, โคง, โกง, งอ, งุม,  ๒) (ติ) (ผู)ที่คอม, ที่หลังคอม, ที่หลัง

โกง, ที่หลังงองุม, 
ขุทฺทก (ต-ิปุ,น)ขุทฺทิกา(อิ) ที่เล็ก, นอย, เล็กนอย, ยังเลก็ 
ขุทฺทกสรีร (ติ) ที่มีรางกายเล็ก, ตัวเลก็ 
เขตฺต (น) นา, ทุงนา, ทองนา, ไร 



๒๑ 

คจฺฉต ิ (ภู)[คม+ุอ+ต]ิ ยอมไป 
คจฺฉนฺต (ติ)[คมุ+อ+อนฺต] ๑) (ผู)ทีไ่ป, ๒) (ผู)ที่ถึง, ที่เดิน, ที่เดินทาง 
คชฺชต ิ (ภู)[คชฺช+อ+ต]ิ ยอมคําราม, ขู, ขูคําราม 
คณฺหาต ิ (ค)[คห+ณฺหา+ติ] ยอมเอา, หยิบเอา, เก็บเอา, รับเอา, หยิบ, จับ, เก็บ, เรียนเอา, ยึด, 

อาศัย, กําหนด... 
คต๑ (น)[คมุ+ต] การไป, ความเปนไป, การรู, การถึง, การเอา (ต)ิ ที่ไป, ที่เปนไป, ที่รู, ที่ถึง, ที่

เขาถึง, ที่ลวงแลว, ที่ผานมา, ที่ประพฤต,ิ ที่ปลอด, ที่ปราศจาก, ที่ถูกรู, ที่ออกไป, ที่ตั้ง, ที่
อยู 

คต๒ (ติ)[คท+ต] ที่ถูกกลาว 
คตกาล (ป)ุ[คต+กาล] เวลาอันเปนที่ไป, เวลาทีไ่ป 
คตทิวส (ป)ุ[คต+ทิวส] ๑) วันอันเปนที่ไป, วันที่ไป, ๒) วันที่แลว, วันที่ผานมา 
คตภาว (ป)ุ[คต+ภาว] ความเปนแหงผูที่ไดไปแลว, ความเปนผูที่ไป 
คตรวิวาร (ปุ) วันอาทติยทีแ่ลว/ที่ผานมา 
คตอุโปสถทิวส (ป)ุ[คต+อุโปสถทิวส] วันอุโบสถทีผ่านมา 
คนฺตุกาม (ติ)[คนฺต ุํ-กมุ+ณ] ที่ตองการเพื่อการที่จะไป, ที่ตองการไป 
คนฺตฺวา (อพฺ)[คมุ+ตฺวา] ๑) โดยไป, ๒) โดยถึง, ๓) โดยติด, แนบ, ใกลชิด 
คนฺธ (ป)ุ[คนฺธ+อ] ๑) กลิ่น, คันธารมย ๒) เนื้อหัวใจ, ๓) การตัด ๔) กลิ่นหอม, ของหอม, 

เครื่องหอม, ๕) ธรรมที่เปรียบเสมือนกลิน่, ศีล เปนตน  ๖) ชางคันธะ, ชางชนดิหนึง่, ๗) 
กรรมที่เปนเหตุไปสูภพ 

คพฺภ๑ (ป)ุ[คพฺภ+อ] ๑) การปฏิสนธิ, การเกิด, ๒) สัตวที่ปฏิสนธิ, ลูกที่เกดิ, ๓) การตัง้ครรภ, 
การตัง้ทอง, ๔) ทองแม, ครรภมารดา, ๕) มดลูก, ๖) หอง, ๗) สวรรค, เมืองฟา, เทว
โลก, ๘) เมืองพรหม, พรหมโลก, ๙) การสรางกุศล, ๑๐) ความหยาบชา, ความรุนแรง  

คพฺภ๒ (ป)ุ[คร+ภ] ๑) ทารกในครรภ, ๒) ครรภมารดา, ๓) หอง 
คพฺภ๓ (ป)ุ[คส+ภ] หอง 
คพฺภ๔ (ป)ุ[คุ+อภ] ในครรภ, ในทอง (แตกําเนิด) 
คพฺภ๕ (ป)ุ[คพฺภ+วาส] การอาศัยในครรภ, การอาศัยอยูในทองแม 
คพฺภ๖ (ติ)[คพฺภ+ณ] ที่เกิดในครรภ, ที่เกิดในมดลูก, ที่เกิดในทองแม 
คมนกาล (ปุ) เวลาอนัเปนที่ไป, เวลาอันเปนที่จะไป 
คมนมคฺค (ป)ุ[คมน+มคฺค] หนทางอนัเปนที่ไป, ทางที่ไป (ต)ิ ที่เปนไปในทางอนัเปนที่ไป 
คมนสมย (ปุ) เวลาอนัเปนที่ไป, เวลาไป, ตอนไป 
คมิสฺสต ิ (ภู)[คมุ+สฺสติ] จักไป 
คมฺภีร (ติ) ทีล่ึก, ที่ลึกซึ้ง 
ควปาน (น)[คว+ปาน] เครื่องดื่มที่เกิดจากวัว, น้ํานม(นมสด), นมเปรี้ยว เปนตน 
คหฏ (ป)ุ[คห-า+อ] คฤหัสถ, ฆราวาส, ผูครองเรือน, โยม, ญาติโยม, คน, (ติ) ที่ตัง้อยูในเรือน, 

ที่ดํารงอยูในเรือน 
คหฏกาล (ป)ุ[คหฏ+กาล] เวลาที่เปนคฤหัสถ, ตอนที่เปนฆราวาส, ชวงเวลาที่เปนผูครองเรือน, 

เวลายามที่เปนญาติโยม, ตอนท่ีเปนคน(คฤหสัถ) 
คหปต ิ (ปุ) คฤหบด,ี เจาของคฤหาสน 



๒๒ 

คหปติกุล (น)[คหปติ+กุล] ครอบครัวของคฤหบด,ี ตระกูลของผูมีอนัจะกิน 
คหิตกมฺมฏาน (น)[คหิต+กมฺมฏาน] กรรมฐานที่ไดถูกเรียนเอาแลว, กรรมฐานทีไ่ดเรียนมา 
คเหตฺวา (อพฺ)[คห+ตฺวา] โดยเอา ก) โดยจับ, จับเอา, ข) โดยรับ, รับเอา, ค) โดยสูบเอา, ดูดเอา, ฆ) 

โดยใหกําหนด, โดยจ้ิม, ง) โดยกระทํา, โดยเอาไว, วางไว, จ) โดยใหเปนไป, ฉ) โดยดึง
ออก, ถอดออก, ชักออก, ช) โดยเก็บ, เก็บเกี่ยว, เก็บเอา, โดยจํา, จําเอา, จดจําเอา, ฌ) 
โดยจับ, จับตอง, แตะตอง, ) โดยยกยอ, เยินยอ, ยกขึ้น 

คฬต ิ (ภู)[คฬ+อ+ต]ิ ยอมลม, ลื่นลม, ไถล, หกลม 
คาถา๑ (อิ)[คา+ถกฺ+อา] คาถา, บทกลอน, กาพย, เพลง (เปนตนที่ถูกขับลํานํา, ขับรอง) 
คาถา๒ (อิ)[เค+ถ+อา] คาถา, กาพย, กลอน, เพลง (ทีถู่กขับขาน ขับรอง) 
คาม (ปุ) หมูบาน 
คามชน (ป)ุ[คาม+ชน] คนที่อยูในหมูบาน, คนในหมูบาน, ชาวบาน 
คามณ ี (ปุ) ผูใหญบาน 
คามทารก (ติ)[คาม+ทารก] คามทาริกา(อิ) เด็กในหมูบาน, เด็กชาวบาน 
คามทฺวาร (น)[คาม+ทฺวาร] ประตูหมูบาน, ทางเขาหมูบาน, ปากทางเขาหมูบาน 
คามนฺต (ป,ุน)[คาม+อนฺต] วัดที่อยูใกลประตูทางเขาหมูบาน, วัดใกลหมูบาน, (วัดทายบาน), ภายใน

หมูบาน, ความใกลแหงหมูบาน 
คามนฺตร (น)[คาม+อนฺตร] หมูบานอื่น 
คามโภชก (ป)ุ[คาม+โภชก] ผูใหญบาน 
คามมคคฺ (ป)ุ[คาม+มคฺค] ทางอันเปนที่ไปสูหมูบาน, ทางไปหมูบาน 
คามวาสิก (ติ)[คามวาส+อิก] ที่มีการอยูในหมูบาน, ที่อยูในหมูบาน 
คามวาส ี (ติ)[คาม-วส+ณี] ๑) ที่มีปรกติอาศัยอยูในหมูบาน, ที่อยูในหมูบาน, ๒) (ป)ุ ชาวบาน 
คามสูกรโปตก (ป)ุ[คาม+สูกรโปตก] ลูกหมูบาน, ลูกนอยหมูบาน, หมูบานทีย่ังเลก็ 
คายก (ปุ) นักรอง, หมอลาํ 
คายต ิ (ภู)[คา/เค+อ+ต]ิ ยอมขับรอง, รองเพลง, ขับลํา 
คาวุต (ปุ) ระยะ ๔ โกสะ, ๑/๔ โยชน 
คาฬหฺ (ติ)[คาห+ห, คาหุ+ต] ก) ที่/อยาง/โดย-รุนแรง, รายแรง, แรงกลา, หนักยิง่, หนักหนา, 

มากยิง่, ๒) ที่/อยาง/ให-มั่นคง, ทนทาน, แข็งแกรง, แนวแน, เขมแข็ง, หนักแนน, กระชับ, 
เหนียวแนน, แนนๆ, ๓) ที่แนนหนา, หนาแนน, มากมาย, ทวมทน, ลนเหลือ, เหลือลน, 
ลนหลาม, เหลือเฟอ, เยอะแยะ 

คาฬหฺพนฺธน (น)[คาฬฺห+พนฺธน] การมัดอยางมั่นคง/แข็งแกรง/แนนหนา, มัดอยางรัดแนน, รัดใหแนน
หนา, ผูกแนน, รัดแนน, พันแนน 

คิมฺหกาล (ปุ) หนารอน, ฤดูรอน 
คิลต ิ (ภู)[คิล+อ+ต]ิ ยอมกลืนกิน 
คิลาน (ปุ) คนปวย, ผูปวย, คนไมสบาย 
คิหิกาล (ป)ุ[คิหิ+กาล] เวลาที่เปนคฤหัสถ, ตอนที่เปนโยม 
คีต (น) เพลง, การรองเพลง 
คีวา (อิ)[คา+อีว+อา] ๑) คอ, ลําคอ, คอขางนอก, ชองคอ, คอ(ขางใน), ๒) การชดใช, การ

ชดเชย, การจายคืน, การใหคืน, ๓) (น) สรอยคอ, สายหอยคอ 



๒๓ 

คุรุวาร (ปุ) วันพฤหัสบดี (คุรุทิน (น)) 
คุหา (อิ) ถ้ํา, คูหา, โพรง, ที่ปดบัง 
คุหาทฺวาร (น)[คุหา+ทวฺาร] ปากถ้ํา, ปากคูหา, ประตูคูหา 
เคห (น) เรือน 
เคหตล (น)[เคห+ตล] พื้นเรือน 
เคหทฺวาร (น)[เคห+ทฺวาร] ประตูเรือน, ประตูบาน, ทางเขาบาน 
เคหปริกฺขาร (ป)ุ[เคห+ปริกฺขาร] เครื่องใชในเรอืน, เครื่องเรือน 
โคณ (ปุ) วัว, โค 
โคธาพิล (น)[โคธา+พิล] รูแลน, รูตะกวด, โพรงแลน, โพรงตะกวด 
โคธาลุททฺก (ป)ุ[โคธา+ลุทฺทก] พรานลาแลน, พรานลาตะกวด 
โคปาล (ปุ) คนเลี้ยงวัว 
โคปาลก (ป)ุ[โค-ปาล+ณฺวุ] โคปาลิกา(อิ) คนเลี้ยงวัว 
โคเปต ิ (จุ)[คุป+เณ+ติ] ยอมปกปอง, คุมครอง, ปองกัน, คุมกัน, อารักขา, ยอมดูแล, เฝาดู, ยอม

เลี้ยง, เลี้ยงด,ู รับผิดชอบ 
โคมํส (น)[โค+มํส] เนื้อแหงวัว, เนื้อวัว 
โคมย (ติ)[โค+มย] (มูล)ที่เกิดจากวัว, มูลวัว, ขี้วัว 
โคมยจุณฺณ (น)[โคมย+จุณฺณ] ฝุนขี้วัว 
โคมิก (ปุ) เจาของววั 
โคสาลา (อิ)[โค+สาลา] ๑) คอกวัว, โรงววั, โรงเรือนที่ปลูกไวสําหรับพักวัว ๒) หมูบานโคสาละ, 

๓) (ติ) ที่เกิดในคอกวัว, ที่เกิดในหมูบานโคสาละ 
ฆํเสต ิ (ภู)[ฆสิ/ฆํส+อ+ติ] ฆํสติ ๑) ยอมขัด, ถู, ขัดถ,ู ขัดส,ี แปรง, ขัดออก, ๒) ยอมขูด, ครูด, 

เสียดส,ี ลับ, ๓) ยอมดัน, กระแทก, ผลัก, เบียด เขน, ๔) ยอมบด, โม, ขยี,้ ๕) ยอมกด, บีบ
, ทับ, ฆํสน, ฆํสนก, ฆํสนฺต, ฆํสมาน, ฆํสยมาน(จุราทิเสส), (ฆํสาเปต-ิยอมให), ฆํสาเปตฺวา, 
ฆํสิต, ฆํสิตพฺพ, ฆํสิตุ ํ, ฆํสิตฺวา, ฆํสิยติ, ฆฆํสิยมาน, (ฆํเสติ-, ฆํเสตุ ํ, ฆํเสตฺวา, ฆํเสนฺต. 

ฆฏ (ปุ) หมอ, อาง, โอง 
ฆณฺฑิสทฺท (ปุ) เสียงระฆัง 
ฆมฺม (ปุ) รอน, อุน, หนารอน, ฤดูรอน 
ฆร (น) เรือน, บาน, ราน 
ฆราวาส (ป)ุ[ฆร+อาวาส, ฆร-อา-วส+ณ] ๑) การอยูในเรือน, การอยูโดยครองซึ่งเรือน, การครอง

เรือน, การอยูสมาคมในหมูคน, ๒) (ติ) (ผู)ที่อยูในเรือน, ที่อยูในหมูคนผูครองเรือน, ผู
ครองเรือน, ฆราวาส 

โฆสต ิ (ภู)[ฆุส+อ+ต]ิ ยอมรอง, สงเสียงดัง, แซ็งแซ, อื้ออึง, อึกทึก 
โฆเสต ิ (จุ)[ฆุส+เณ+ติ] ยอมปาว, ปาวรอง, ประกาศ, ปาวประกาศ, ยอมสงเสียง, สงเสยีงดงั, สง

เสียงรอง, รอง, ตะโกน, ตะโกนดงัๆ, ตะโกนปาวๆ 
จ (อพฺ) ดวย, และ, ทั้ง, อีกทัง้, ทั้ง...และ 
จกฺกรตน (น)[จกฺก+รตน] จักรรัตนะ, ยานพาหนะที่เปนเครื่องใชของพระเจาจักรพรรด ิ
จกฺขุ๑ (น)[จกฺข+อุ] ตา, ดวงตา, ลูกตา, นัยน, นัยนตา, นัยนา, จักษุ, จักขุ- 
จกฺขุ๒ (น)[จกฺขุ+ณ] ทิพฺพจกฺข ุดวงตาอภิญญาที่เสมือนดัง่ตาเทวดา(ตาทพิย), ญาณจักข,ุ ญาณ



๒๔ 

ที่เสมือนดั่งดวงตา(ญาณจักษุ), ปญญาที่เสมือนดัง่ดวงตา(ปญญาจักษุ) 
จกฺขุ๓ (น)[จกฺขุ+ภูต] ลบบทหลงั ที่ปรากฏโดยเปนดวงตา, ที่เปนดวงตา 
จกฺขุ๔ (น)[จกฺขุ+ภาว] ลบบทหลงั ความเปนแหงจักขุปสาท 
จกฺขปุถ (ป)ุ[จกฺขุ+ปถ] จักขุปสาทที่เปนเหตุแหงการเหน็, การปรากฏในจักขปุสาท, ที่อันเปนที่เทาที่

ดวงตามองเห็น, ที่อันเปนที่โคจรของดวงตา, วิถีทางแหงดวงตา, เหตุ/กรณี-ที่ดวงตา(จักขุ
วิญญาณ)มองเห็นรูปารมย, จักขุที่เปนเหตุเห็น 

จงฺกม (ป,ุน)[กมุ+อ] การเดินจงกรม, จงกรม 
จงฺกมฏาน (น)[จงฺกม+าน] ที่อันเปนที่จงกรม, ที่(เดิน)จงกรม 
จงฺกมต ิ (ภู)[กมุ/กม+อ+ต]ิ ยอมเดินจงกรม, เดินกลับไปกลับมา 
จงฺกมน (น)[กมุ+ยุ] การเดินจงกรม, จงกรมๆ 
จงฺกมนกาล (ป)ุ[จงฺกมน+กาล] เวลาอันเปนที่จงกรม, เวลาจงกรม 
จงฺกมนฏาน (น)[จงฺกมน+าน] ที่อันเปนที่จงกรม, ที่จงกรม 
จงฺกมนตฺถ (ป)ุ[จงฺกมน+อตฺถ] ประโยชนการเดินจงกรม 
จงฺกมนเวลา (อิ)[จงฺกมน+เวลา] เวลาอนัเปนทีจ่งกรม, เวลาจงกรม 
จงกมนสาลา (อิ)[จงฺกมน+สาลา] เพิง-ศาลา-อาศรม-โรง-อันเปนที่จงกรม, เพิงจงกรม 
จงฺกมิต (ติ)[กมุ+ต] ที่ไดจงกรมแลว (น) การจงกรม, การเดินจงกรม 
จงฺกมิตฏาน (น)[จงฺกมิต+จงฺกมิต] ที่อันเปนที่ไดจงกรม, ที่ที่ไดจงกรมแลว 
จงฺกมิตพฺพาน (น)[จงฺกมิตพฺพ+าน] ที่ที่ควรจงกรม, ที่ที่นา(/เหมาะสําหรับ)จงกรม 
จณฺฑ (ติ) ที่ดุราย, หยาบชา, โหดราย, โหดเหี้ยม, เหี้ยมโหด, อํามหติ (ปุ) ผูที่มีโทสะรุนแรงมาก, 

คนโหดเหี้ยม, คนอาํมหติ 
จณฺฑิกฺกลกขฺณ (ติ)[จณฺฑิกฺก+ลกฺขณ] ที่มีลักษณะความเปนแหงสิง่(/สภาวะ)ที่ดรุาย/หยาบชา 
จตุทิวส (ป,ุน)[จตุ+ทิวส] วันทั้งหลายสีว่ัน, ๔ วัน 
จนฺท (ปุ) พระจันทร, ดวงจันทร, ดวงเดอืน 
จนฺทวาร (ปุ) วันจันทร 
จมฺมการ (ป)ุ[จมฺม-กร+ณ] ชางทําเครื่องหนงั, ชางหนัง 
จรต ิ (ภู)[จร+อ+ติ] ยอมเที่ยว, ทองเที่ยว, เที่ยวไป, ประพฤต ิ
จรนฺต (ติ)[จร+อ+อนฺต] ที่ไปอยู, ที่เที่ยวไปอยู, ที่ประพฤติอยู, ที่กินอยู 
จริตฺวา (อพฺ)[จร+ตฺวา] ๑) โดย/ครั้น/เพราะการ/เที่ยวไป, เทียว, เทียวไปเทียวมา, ไปเที่ยว, 

ทองเที่ยว ๒) โดยประพฤต,ิ ปฏิบัต,ิ กระทํา, ๓) โดยเปนไป 
จลต ิ (ภู)[จล+อ+ต]ิ ยอมขยับ, เขยิบ, ยาย, เลื่อน, เขยา, แกวง, กระดิก, ไหว, สั่น 
จวต ิ (ภู)[จุ+อ+ต]ิ ยอมจุต,ิ ตาย, เสียชวีิต, สิ้นชีวิต, ถึงแกกรรม, ยอมยาย, เปลี่ยนยาย, ยอม

หายไป, สูญหาย, พลัดหาย, ตกหาย, หลนหาย, เคลื่อนยาย, ยอมไถลตก, พลัดตก, ลื่นตก, 
เลื่อนตก, ไหลตก, ตกหลน 

จวมาน (ติ)[จุ+อ+มาน] ที่(กาํลงั)ยาย, เคลื่อนยาย, ที่(กําลงั)ตาย, จุติ(จากภพ), ที่เสีย, เสียหาย, ที่
หางไกล, ที่จากไป, ที่กําลังเลื่อนไถลตก 

จิฺจาผล (น) ลกูมะขาม, มะขาม 
จิตฺตก๑ (ป)ุ[จิติ+ณฺวุ] ที่แดงกุหลาบ, สีแดงกุหลาบ 
จิตฺตก๒ (ป,ุน)[จิตฺต+ก] ผาปูขนสตัวที่ลายวิจิตร, ผิวพรรณที่ดางลาย, ผูที่ชื่อวาจิตตกะ 



๒๕ 

จิตฺตการ (ป)ุ[จิตฺต-กร+ณ] จิตรกร, ชางวาดภาพ, ชางวาดเขยีน 
จิรํ นาน, ชานาน, เนิ่นนาน, ยาวนาน 
จิรสฺสํ (อพฺ)[-] นาน, ยาวนาน, เวลานาน, ชานาน, เนิ่นนาน 
จิราตีต (ติ)[จิร+อตีต] อดีตที่นาน, อดีตที่นานมาแลว, อดตีกาลที่นานมาแลว 
จีวร (น) ผาที่ถกูยอมดวนน้าํฝาด, ผาจีวร 
จุณฺณวิจ ุณฺณ (ติ)[จุณฺณ+วิจุณฺณ] ที่เล็กมาก, แหลก, ละเอียด, ปนป, แหลกลาญ, แหลกเหลว, ยอยยับ, 

ยับเยิน, ผุยผง, ผงละเอียด, แหลกเปนผงธุล,ี แหลกเปนจุณ, จุณวิจุณ 
จุมฺพต ิ [จุมฺพ+อ+ต]ิ จูบ, หอม, ดม, เชยชม 
จูฬา (อิ)[จูฬ+อ+อา, จุ+ฬ+อา, จุท+อ+อา, จุล+อ+อา] ๑) จุก, ผมจุก, จุฬา, จุฑา, ๒) มวย

ผม, ปอยผม, ขมวดผม, มุนมวยผม, ๓) มงกุฎ, หงอน, ๔) ยอด, ปลาย, ทาย, ที่สงูสุด, 
จุฬามณี, มวยผมพระพุทธเจา, ๕) นอ(ที่เหมือนเขา)  

เจฏก (ป)ุ[จิฏ+ณฺวุ] ๑) เด็ก, เด็กเล็ก, เด็กนอย, ๒) ผูที่เปนกลางๆ, เด็กโต, ๓) ผูที่ถูกใช, ผูรับ
ใช, ทาส 

เจติย (น) เจดีย 
โจร (ปุ) ขโมย, โจร, ผูราย 
โจเรต ิ (จุ)[จุร+เณ+ติ] ยอมลัก, ขโมย 
โจล (ปุ,น) ผา, เสื้อผา, เครื่องนุงหม 
โจฬ (ปุ,น) ผา, เสื้อผา, เครื่องนุงหม 
ฉฑฺเฑต ิ (จุ)[ฉฑฑฺ+เณ+ติ] ๑) ยอมใหลนออก, ยอมใหหก, หกลน, ๒) ยอมถม, ถุย, ขาก, พน, 

คาย, อวก, สํารอก, อาเจียน, ๓) ยอมใหตก, ยอมปลอยลง, วาง, วางลง, ยอมใหถดถอย, 
ใหยอลง, ใหลดลง, ๔) ยอมทิ้ง, ทิ้งไป, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งขวาง, ปลอยทิ้ง, ทิ้งไว, เหวี่ยง
ทิ้ง, โยนทิง้, กําจัด, ขจัด, ละเลย, เพิกเฉย, บอกปด, ยกเลิก, ฉฑฺเฑตุ ํ, ฉฑฺเฑตฺวา, ฉฑฺเฑตฺ
วาน, ฉฑฺเฑนตฺ, กจวรํ ฉฑฺเฑนตฺ-ิยอมพากันทิง้ ซึ่งขยะมูลฝอย, อุทกํ ฉฑฺเฑตฺวา-โดยเททิ้ง
แลว ซึง่น้ํา ฯ 

ฉตฺต (น)[ฉท+ต] ๑) รม, ฉัตร, สัปทน, ๒) เห็ด 
ฉาเทติ๑ (จุ)[ฉท+เณ+ติ] ยอมคลุม, ปก, ปกคลุม 
ฉาเทติ๒ (จุ)[ฉที+เณ+ติ] ยอมชอบ, ชื่นชอบ, โปรด, โปรดปราน, ยอมตองการ, ประสงค, ปรารถนา, 

ยอมอยาก, อรอย, มีรดชาด, หิว 
ฉายา (อิ) เงา, รม, รมเงา 
ฉินฺทต ิ (รุ)[ฉิทิ+อ+ติ] ๑) ยอมตัด, ก) ตัดทิ้ง, ตัดออก, ข) ตัดแบง, ตัดแยก, ค) ตัดเฉือน, แล, ฝาน

, ปาด, ๒) ยอมเจาะ, ๓) ยอมตัดขาด, แบงฝาย, แยกออก, แบงแยก, ๔) ยอมฉีก, ฉีกออก
, ๕) ยอมเฉือน, ฉินฺทน, ฉินฺทนก, ฉินฺทนตฺ, ฉินฺทนฺต(ีอิ), ฉินฺทมาน, (ฉินฺทาเปต-ิยอมใหตัด), 
ฉินฺทาเปตฺวา, ฉินฺทิต, ฉินฺทิตพพฺ, ฉินฺทิต ุ,ํ ฉินฺทิตฺวา, ฉินฺทิตฺวาน, ฉินฺทิย, (ฉินฺทียต-ิยอมถกู
ตัด), ฉินฺน, ฉินฺนก(ก-สกตฺเถ) 

เฉก (ติ)[ฉิทิ+อ(ท»ก)] ๑) ที่ฉลาด, ที่สามารถ (รู, เขาใจ), ที่เกง, ที่ชํานาญ, ๒) ที่ดี (ผา)ที่ทอ
แนนหนา, ละเอียดลออ, เรียบ, เนียนนุม, (เสียง)ที่ใส, สดใส, ไมสัน่เครือ, (ฝามือฝาเทา)ที่
ออนนุม, ละเอียด, (ทรัพย)ที่แทจรงิ, มีแกนสาร, ๓) (คํากลาว)ทีม่ีคุณ 

ชนก (ปุ) พอ, บิดา, ชนก 



๒๖ 

ชนปท (ปุ) ชนบท, หมูบานชนบท, บานนอก, คนชนบท, คนบานนอก 
ชรต ิ (ภู)[ชร+อ+ติ] ยอมเปนไข, จับไข, เจ็บไข 
ชรปฬิต (ติ)[ชร+ปฬติ] ที่ถูกไขเบียดเบียน, ที่เปนไข, ที่มีไข 
ชนิกา (อิ) แม, มารดา 
ชาครต ิ (ภู)[ชาคร+อ+ติ] ยอมตื่น, ตื่นนอน(รูสึกตัว) 
ชาต (ติ) ที่เกิด, ที่ถูกคลอด 
ชายา (อิ) เมีย, ภรรยา 
ชาล (ป,ุน)[ชล+ณ] ๑) ก) แห, ขาย, อวน, ข) ผาลูกไม, ผาที่ทอเปนชองตาขาย, ๒) หนาตาง, 

หนาตางที่เปนชองตาขาย, ชองรับลม, ๓) กลุม, หมูคณะ, สวนรวม, ๔) รังแมงมุม, ใยแมง
มุม, ๕) ดอกออน, ใบออน, ยอดออน, ผลออน, ลูกไมออน, ๖) เยื่อบางๆ, ๗) บวง, บวง
คลอง, ตาขาย, ๘) กลวย, ผลกลวย... 

ชาเลต ิ (กา)[ชล+เณ+ติ] ๑) ยอมใหลกุโพลง, ใหลุก, ใหลุกพลุง, ๒) ยอมใหสองแสง, ใหสองสวาง
, ใหเปลงแสง, ใหเรืองแสง ๓) ยอมจุดไฟ, ติดไฟ, ตามไฟ(ไตไฟ), สุมไฟ, กอไฟ, เปดไฟ, จุด, 

ติด, ตาม, สุม, เปด, กอ, ๔) ยอมใหลุกไหม, ใหลุกไหม, ใหติดไฟ, ใหไหม, ๕) ยอมเผยแสดง, 
แสดง, อคฺคึ ชาเลตฺวา-โดยสมุแลว/กอแลว, ซึ่งไฟ ฯ ชาลน, ชาลนตฺ, ชาลยนตฺ, ชาลยิตวฺา, 
(ชาลาเปติ), ชาลาปต, ชาลาเปตฺวา, ชาลาเปนฺต, ชาลิต, ชาลิยมาน, ชาเลตพฺพ, ชาเลต ุํ, 
ชาเลตฺวา, ชาเลนฺต.  

ชิณฺณ (ติ)[ชร+ต] (อิ) ชิณฺณา ๑) ที่แก, เฒา, ชรา, ๒) ที่เกา, เกาแก, คร่ํา, คร่ําครา ๓) ที่
เสื่อม, โทรม, ทรุด, เสื่อมโทรม, ทรุดโทรม (ปุ) คนแก, ชายแก 

ชิยา (อิ)[ชร+อ+อา] สายธน,ู เชือกธนู 
ชีรต ิ (ภู)[ชร+อ+ติ] ยอมโทรม, ผุ, พัง, เปอย, แก, เกา 
ชีวติ (ภู)[ชีว+อ+ต]ิ ยอมดํารงชีพ, มีชีวิตอยู, ใชชีวิต, เลี้ยงชพี, เปนอยู 
ชีวนฺต (ติ) ที่ดาํรงชวีิตอยู, ใชชีวิตอยู, ที่เลี้ยงชีพ, ครองชีพ, ที่มีอายุยนื 
ชีวิก (ติ)[ชีว+ณฺวุ] ที่เลี้ยงชพี, ใชชีวติ, ดํารงชวีิต (ป)ุ ๑) ชื่อ, ๒) ตนผักบุง, ผักบุง, ๓) ตน

ชบา, ๔) เลือดหัวใจ  
ชีวิต (น)[ชีว+ต] ชีวิต, ชีวิตนิทรีย (ติ) ที่มีชีวิต, ที่มีชีวิตอยู 
ชีวิตกฺขย (ป)ุ[ชีวิต+ขย] ๑) การสิน้แหงชีวติินทรยี, การสิ้นแหงชีวติ, การตาย, ๒) ที่อันเปนที่สิ้น

แหงชีวติินทรีย... 
เช (อพฺ)[นบิาตบทที่เจานายใชเรียกนางทาสี เอกพจน-พหูพจน พบในอรรถกถาใชเรียกสะใภ 

หญิงประดับเมือง ซึง่ขมคุณใหเสมอเหมือนนางทาสี] ก) แนะแมคุณ, นี่แมคุณ, นี่แนะแม
สาวใช, ข) แนะนังสะใภ, นี่แนะนังสะใภ, ค) นี่แนะนังประดับเมือง, แนะนางเลีย้งเมือง ตาม
สมควรแกฐานะ 

เชฏ/เชฏก (ติ) ที่เปนผูใหญ, หัวหนา, เปนพี ่
เชฏภาติก (ป)ุ[เชฏ+ภาติก] พี่ชายที่เปนผูใหญสุด, พี่ชายใหญ, พี่ชายคนโต 
เชตวน (น) สวนปาของเจาเชต, วัดพระเชตะวัน(โดยปริยาย) 
โชติก (ป)ุ[ชตุ+ณ] ๑) ผูที่ชื่อวา โชตกิะ, ก) โชติกเศรษฐ,ี ข) คนรวยที่ชื่อวา โชตกิะ พอของ

ทีฆาว,ุ ๒) คบไฟ, ไต, เทียนพรรษา(เทียนไขขนาดใหญ), เสาไฟ(ที่ใหแสดงสวางบนถนน
เปนตน) 
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ฌาน (น) ฌาน 
ฌาเปต ิ (จุ)[ฌป+เณ+ต]ิ ยอมเผา, เผาไหม, ไหม, ไหมเกรียม, แผดเผา, ใหไหม, จุด, จุดไฟ, กอ, 

กอไฟ 
าตก (ปุ) ญาต,ิ เชื่อสาย, วงศวาน 
าต ิ (ป)ุ[า+ติ] ๑) ญาต,ิ เชื้อสาย, วงศวาน, วงศวานวานเครือ, เผาพนัธุ, วงศ, เหลากอ, พี่

นอง, ๒) (ผู)ที่ปรากฏ 
าติสมาคม (ป)ุ[าติ+สมาคม] การรวมกนัแหงญาตท้ัิงหลาย, การชุมนุมกันแหงญาติทัง้หลาย, การ

มารวมพบปะชุมนุมกันของญาต,ิ การมารวมตวัพบปะกันของญาต ิ
าติสมาคมกาล (ป)ุ[าติสมาคม+กาล] เวลา(อนัเปน)ที่ชุมนุมกนัแหงญาติทั้งหลาย 
าติสมาคมทิวส (ป)ุ[าติสมาคม+ทิวส] วัน(อันเปน)ที่ชุมนุมกันแหงญาติทั้งหลาย 
ปต๑ (ติ)[า+ณาเป+ต] ที่ถูกใหตั้ง, ที่ถูกใหตัง้ไว 
ปต๒ (ติ)[ป+ต] ที่ถูกวาง, ที่ถูกไว, ที่ถูกวางไว 
เปต ิ (กา)[า+ณาเป+ติ] อา»อ ๑) ยอมใหตัง้, ยอมวาง, วางไว, เอาไว, ไว, ก) ยอมใหมั่นคง, 

ใหทนทาน, ใหยั่งยนื, ใหยนืยง, ใหยืนนาน, ข) ยอมหยุด, จอด, ยับยัง้, เลิก, ระงับ, พักไว, 
ยกเวน, ยกเลิก, ค) ยอมทิ้ง, สละทิ้ง, หาม, ทิ้งลง, วางลง, วางไว, ฆ) ยอมใสไว, สอดไว, 
ง) ยอมกําหนด, จดจํา, จ) บอกกลาว, เลาแจง, บัญญัต,ิ สมมุต,ิ วางบัญญัต,ิ ๒) ยอมให
เปนไป, ใหเกิดขึ้น, ปน, ปนก, ปนีย, (ปยติ, ปยเต-ยอมถูกตัง้, ยอมถูกวาง), ปต, 
ปยมาน, เปตพฺพ, เปต ุํ, เปตวฺา, เปตฺวาน, เปนฺต, เปนฺต,ี าปน. 

าต ิ (ภู)[า+อ+ติ] ยอมคงตัง้อยู, คงดาํรงอยู, ยอมคงมั่น, มั่นคง, คงอยู, คงทน, ทน, ทนทาน, 
ทนนาน, ยืนยง, ยอมยนืหยัด, หยดัยืน, แนวแน 

าน (น)[า+ยุ] ๑) การตั้ง, การตัง้อยู, ๒) ความแนวแน, มั่นคง, ทนทาน, คงทน, แนนอน, 
หนักแนน, แนนหนา, เขมแข็ง, แข็งแกรง, ๓) การหยุด, ยับยั้ง, รั้งรอ, รอยคอย, การยืน, 
การยนืตรง, ๔) ความเปนไป, ความดํารงอยู, คงอยู, คงตวั, อยูตัว, ๕) ความมีปรากฏ, มี
อยู, ปรากฏอยู, ๖) ที่ตั้ง, ที่ตั้งอยู, ก) สถานที,่ ตําแหนง, ที่อยู, ข) สถานภาพ, สภาพ, 
สถานะ, ค) ตําแหนง, ฐานะ, ฐานนัดร, ยศบรรดาศักดิ,์ ฆ) ฐาน, ตําแหนงอนัเปนที่เกิดของ
อักษร, ง) ฐาน, ที่อันเปนที่เกิดของจิต, จ) ภูมิฐานที่เปนสงัข๎ยา, ชั้นสังขย๎า, หลักเลข
จํานวนนับ, ๗) เหต,ุ ๘) ทันที, ทันทีทันใด, กะทันหัน, เฉียบพลนั, รวดเร็ว, ฉุกเฉิน, ปุบ, 
ปุบปบ, ปุบปบ, ๙) ฐีติขณะ, ขณะเวลาที่กําลังตั้งอยู, ๑๐) าน-ศัพท, าน-บท 

ฑํสติ (ภู)[ฑํส/ทํส+อ+ติ] ๑) ยอมกัด, ตอย, ขบ, งับ, ๒) ยอมคาบ, งับ, ยดึดวยฟน, ๓) ยอมทิ่ม
, แทง, ปก, เสียบ, ฑํสน, ฑํสนฺต, ฑํสมาน, (สํสยติ, ฑํสาเปต-ิยอมใหกัด), ฑํสาเปต ุํ, ฑํ
สาเปตฺวา, ฑํสาเปนฺต, ฑํสิตพฺพ, ฑสํิตุ ํ, ฑํสิตฺวา, ฑํเสตฺวา, ฑํเสนตฺ.  

ตกฺกสิลา (อิ)[ตกฺก+สิลา/สีลา] เมืองตักกสลิา, เมืองที่มีการฝกอบรมการประดิษฐคิดคนโดยเกีย่วของ
กับศิลปศาสตรและวิทยาการอันหลากหลาย, เมืองอันเปนที่มีการนาํเอา-ตอเติม-เสริมแตง-
ทําใหเรียบรอยซึง่ศิลปศาสตรวิทยาการทางโลกที่เหมาะสมกับผูชายทั้งหลายใหสาํเร็จเสร็จ
สมบูรณอยางไมมีขาดตกบกพรอง, พระนครศิลปศาตรแหงแควนคันธาระ 

ตณฺฑุล (ปุ) ขาวสาร 
ตโต (อพฺ)[ต+โต] ใชตามสมควรแกฐานะทัง้เอกพจนพหูพจน ๑) ลิงฺคตถฺ = อ...นั้น(หรือไมออก

อรรถ), ๒) กรณตฺถ = ดวย...นั้น, ๓) วิเสสตฺถ = โดย, ตาม, อยาง...นั้น, ๔) เหตฺวตถฺ = 
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เพราะ...นั้น, ๕) นิสฺสกฺกตฺถ(อปาทาน) = จาก/แต, กวา...นั้น, ๖) สามฺยตฺถ = แหง/ของ...
นั้น, ๗) ภุมฺมตถฺ(โอกาส) = ใน...นั้น, ๘) นิทฺธารณตฺถ = ในบรรดา...นั้น  

ตตฺถ (อพฺ)[ต+ถ] ใชตามสมควรแกฐานะ ๑) ภุมมตฺถ = ใน...นั้น, ๒) นิทฺธารณตฺถ = ในบรรดา
...ท. เหลานั้น, ๓) กตฺวตฺถ = อ....นั้น(หรือไมออกอรรถ), ๔) กมฺมตถฺ = ซึ่ง/สู...นั้น, ๕) 
กรณตฺถ = ดวย...นั้น, ๖) สามฺยตถฺ = แหง/ของ...นั้น, ๗) นิมิตฺตตฺถ = ในเพราะ...นั้น  

ตตฺร (อพฺ)[ต+ตฺร] ใชตามสมควรแกฐานะ ๑) ภุมมตฺถ = ใน...นั้น, ๒) นิทฺธารณตฺถ = ใน
บรรดา...ท. เหลานั้น, ๓) กมฺมตฺถ = ซึ่ง/สู...นั้น, ๔) ลกฺขตฺถ = อ... + ครัน้เมื่อ...นั้น, ๕) 
สามฺยตฺถ = แหง/ของ...นั้น, ๖) นิมิตฺตตฺถ = ในเพราะ...นั้น  

ตถาคต (ปุ) พระพุทธเจา 
ตถาคตสาวก (ติ)[ตถาคต+สาวก] ผูที่เชื่อฟงซึง่พระดํารัสของพระพุทธเจา, ศิษยของพระพุทธเจา, สาวก

ของพระพุทธเจา 
ตทา (อพฺ)[ต+ทา] ในเวลานั้น, ในกาลนัน้, ในเวลาที่...นั้น 
ตปต ิ (ภู)[ตป+อ+ต]ิ ยอมสองแสง, เรืองแสง, สองสวาง, สุกสวาง, รุงเรือง 
ตโย (ติ+โย) ๓, สาม 
ตรุณ (ติ) ที่เลก็, เยาว, ที่หนุม, หนุมนอย, (ปุ) ชายหนุม, คนหนุม 
ตล (น)[ตล+อ] พื้น, พื้นผิว 
ตสฺส (ปุ)[ต+ส] ของเขา, ของ...นั้น 
ตสฺสา (อิ)[ต+ส] แกเธอ, แหงเธอ, แก...นั้น, แหง...นั้น 
ตห ึ (อพฺ) ในที่นั้น, ใน...นั้น, (ไป)สูที่นั้น 
ตฬาก (ปุ) บึง, หนอง, เขื่อน, ทํานบ 
ตาปส (ปุ) ดาบส, ฤๅษี 
ตาเปต ิ (จุ,กา)[ตป+เณ+ต,ิ ตป+ณาเป+ติ] ๑) ยอมใหรอน, ยอมใหเดือด, ยอมใหอุน, ๒) ยอมให

เดือดรอน, ทุกขรอน, รอนใจ, ๓) ยอมตม, อุน, ปง, ยาง(ไฟ), เผา(ไฟ), ๓) ยอมเบียดเบียน, 

รังแก, กลั่นแกลง, กอกวน, ตามรงัควาน, ตาปยต,ิ ตาป, ตาปน, ตาปต, ตาเปต ุ,ํ (ตาปยต-ิ
ยอมถูกให...), ตาเปตพฺพ, ตาเปตวฺา, ตาเปนฺต.  

ตาลปณฺณ (น)[ตาล+ปณฺณ] ๑) ใบตาล, ๒) พัดวงกลมใบตาล, พัดวงใบตาล 
ตาลวณฺฏ (น)[ตาล+วณฺฏ] ๑) สวนของใบตาล, ซีกใบตาล, ๒) พัด, พัดวงกลม, ก) พัดวงกมที่(ถกู)

ทําดวยใบตาล, ข) พัดวงกลมที่(ถกู)ทําดวยตอกไมไผเปนตน, พัดวงกลมที่คลายกันกับพดั
ใบตาล ๓) พัดหรือสิง่ที่มีรูปรางคลายกับพัดวงกลม 

ตาวเทว (อพฺ)[ตาว+เอว] ตาวเท ในขณะนัน้นั่นเอง, ยังไมทนันาน, ในวันนั้นเอง, ในลาํดับ(ไมมี
ระหวาง)...นั้นเอง, ที่มีประมาณเพยีงเทา...นั้น, ทันท,ี ทันใดนั้น, ทันทีทันใด 

ติฏต ิ (ภู)[า+อ+ติ] ยอมยืน, ตั้ง, หยุด, จอด 
ติณ (น) หญา  
ติณกลาป (ป)ุ[ตณิ+กลาป] ฟอนหญา, มัดหญา 
ติณหารก (ติ)[ติณ+หารก] ๑) (ผู)ที่สามารถแบกไปซึ่งหญา(สําหรับขาย), คนแบกหญา, คนเกี่ยว

หญา, 
ติภูม (ติ)[ติ+ภูมิ] ที่มีภูมิ ๓ ชั้น, ที่มี ๓ ภูม,ิ (น) ๓ ภูม ิ
ติภูมก (ติ)[ติภูม+ก] (จิตเปนตน)ที่เปนไปใน ๓ ภูมิ  
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ติภูมิก (ติ)[ติ+ภูมิ+ก] (ตึกเปนตน)ที่มสีามชั้น, ที่มี ๓ ชั้น, ที่มี ๓ ระดับชั้น (ที่ซอนสาม) 
ติรจฺฉาน (อ,ิปุ)[ติร+อจฺฉาน] ดิรัจฉาน, เดรัจฉาน, เดียรัจฉาน, สัตวเดรัจฉาน 
ติริย ํ (อพฺ)[สตฺตมฺยนฺต] ๑) ตามขวาง, ตัดขวาง, ขวาง, กั้น, ขวางกัน้, ๒) ความกวาง, ดาน

กวาง, แนวนอน, ๓) ทแยง, ทแยงมุม, มุมขวาง, ๔) สีขาง, ดานขาง, ๕) สวนทิศทั่วทกุ
ทิศ, ตลอดทิศ, ทั่วทั้งหมด, ๖) ความสงู, ความชัน, ความสงูชัน, ความลึก, ๗) การกีด
ขวาง, สิ่งกีดขวาง, ๘) ตรงกลาง, ระหวาง, หวาง, ชองวาง, ก) ปจจุบันกาล, ข) ปจจุบัน
ขันธ, ค) อพยากตธรรม, ฆ) มนุษยภูมิ, ง) รูปภูมิ, จ) อุเบกขาเวทนา, ฉ) รางกาย
สวนกลางระหวางแหงปลายผมและปลายเทา 

ติโร (น) อีกดานหนึง่, ฟากหนึง่, กีดขวาง, บังไมเหน็ 
ติสรณ (น) ที่พงึ/รตันะ ๓, ไตรสรณะ 
ตุริตตุริต (ติ)[ตุริต+ตุริต] ๑) ที่เร็วไว, ที่เร็วมาก, ๒) ที่รีบเรง, เรงรีบ  
เตนห ิ (อพฺ)[เตน+หิ] เตน หิ ๑) การกระตุนเตือน-ถาอยางนั้น, ถา...เชนนัน้, ๒) เมื่อเปนเชนนั้น, 

ความเปนเชนนั้นครัน้เมื่อมีอยู, เมื่อ...เชนนั้น, ๓) เพราะเหตุนั้น, เพราะ...นั้น, ๔) วจนา
ลังการะ-เพียงแคทําถอยคําใหสละสลวยไมมีอรรถ 

เตเมต ิ (จุ)[ติมุ+เณ+ติ] ๑) ยอมประพรม, พรมน้ํา ๒) ยอมเทราด, เทรด, ราด, รด, ๓) ยอมจุม, 
ยอมแช, ยอมใหเปยก, ใหเปยกแฉะ, เตเมตพฺพ, เตเมต ุ,ํ เตเมตฺวา, เตเมนฺต., เตเลน เตเมตฺ
วา-โดยราด ดวยน้ํามนั ฯ 

เตล (น)[ติล+อ] น้ํามัน, ยาง, ๑) น้ํามันงา, ๒) น้ํามันเมลด็ผักกาด, ๓) น้ํามันพืชไมเนื้อแขง็
ชนิดหนึง่(Bassia longifolia), ๔) น้ํามันละหุง, ๕) น้ํามันเนื้อ, ก) นํามันหม,ี ข) นํา
มันปลา, ค) น้ํามันปลาโลมาหัวขาด, น้ํามันปลาปกเปา, ฆ) น้ํามันหมู, ง) น้ํามันลา, ๖) 
น้ํามัน(ทีใ่ช)ทา/ละเลง, ก) น้ํามันทานวดตัว, ข) น้ํามันทาศีรษะ, ค) น้ํามันทานวดเทา, ฆ) 
น้ํามันทาแผล, บาดแผล, ง) น้ํามันทําความสะอาดเพลารถ 

ตุณฺห ี เงียบ, นิ่ง, เฉย, ไมพูดไมจา 
ตุนฺนการ (ป)ุ[ตุนนฺ-กร+อ] ผูที่ทําซึ่งการเย็บผา, ชางเย็บผา 
ตุนฺนการก (ป)ุ[ตุนนฺ-กร+ณฺวุ] ผูที่ทําซึ่งการเย็บผา, ชางเย็บผา 
ตุนฺนวาย (ป)ุ[ตุนนฺ-เว+อ] ผูที่เย็บดวยเข็ม, ชางเย็บผา, ชางตัดเย็บ, ชางตัดเสือ้ 
ตุมฺเห (อ/ปุ-อิ) อ.คุณ/เธอ/ทาน ท. 
ตุริต ํ เร็ว, เร็วไว, ฉับพลัน 
ตุสิต (ติ)[ตุส+ต/ตุสา+อิต] ๑) ที่ชื่นชอบ, ที่พงึพอใจ, ที่เปนไปโดยความชอบใจ, ที่ถึงซึง่

ความชอบใจ, ๒) ดุสิตเทพ, ๓) ดสุิตภูม ิ
ตูลิกา (อิ) ฟูก, เบาะรอง, ที่ปูยัดนุน 
เตมาส (น) ๓ เดือน  
ตฺว ํ (อ/ปุ-อิ) อ.คุณ/เธอ/ทาน  
ถเกต ิ (จุ)[ถก+เณ+ติ] ยอมปด, ใสกลอน ยอมหาม, กัน, ขวาง, ขัดขวาง, กีดขวาง, สะกัดกั้น 
ถทฺธ (ติ) ที่หยาบ, แข็ง, กระดาง 
ถูล (ต)ิ ๑) ทีใ่หญ, ใหญกวาง, ๒) ที่หนา, ๓) ที่โง, เขลา, โงเขลา, ๔) ที่หยาบ, หยาบคาย, 

หยาบชา, หยาบกระดาง, ๕) ที่อวบ, อวบอูม, ทวม, ทวมๆ, ๖) ที่อวน, อวนพ,ี อวนทวน, 
อวนใหญ 



๓๐ 

ถูลกาย (ติ) ที่มีรางกายทวน, ตัวอวน 
ถูลวตฺถ (น)[ถูล+วตฺถ] ผาที่หยาบ/หนา 
ถูลสรีร (ติ)[ถูล+สรีร] ที่มีรางกายอวน-อวนทวน-อวนใหญ-อวนหนา, (เวลา, ตอน)ที่มี... 
เถนยต ิ (จุ)[เถน+ณย+ต]ิ ยอมลัก, ขโมย, ลักลอบ 
เถยฺยกาล (ปุ) เวลาขโมย, เวลาที่เปนขโมย  
เถร (ปุ) พระที่สิบพรรษาขึ้นไป, พระเถระ 
โถก (ติ) เล็กนอย, นิดหนอย 
โถเมต ิ (จุ)[โถม+เณ+ติ] โถมยติ ยอมสรรเสริญ, ยกยอง, ชื่นชม, บอกกลาวคุณใหปรากฏ 
ทกฺข (ติ) ที่ฉลาด, เกง, ชํานาญ, ขยัน 
ทกฺขิณโต (อพฺ, ทกฺขิณ+โต) ดานใต, ทางใต, ดานขวา, ทางขวา 
ทกฺขิณทฺวาร (น)[ทกิขิณ+ทฺวาร] ประตูดานใต, ประตูทิศใต 
ทกฺขิณปสฺส (ป,ุน)[ทกฺขิณ+ปสฺส] ดานขางขวา, ดานทิศใต 
ทกฺขิณปาท (ป)ุ[ทกฺขิณ+หตฺถ] เทาที่เปนไปในดานขวา, เทาขางขวา, เทาขวา 
ทกฺขิณหตฺถ (ป)ุ[ทกฺขิณ+หตฺถ] มือที่เปนไปในดานขวา, มือขางขวา, มือขวา, 
ทณฺฑ (ปุ) ไม, ไมเทา 
ทตฺวา (อพฺ) โดยให, ถวาย 
ททาต ิ (ภู)[ทา+อ+ต]ิ ยอมให, ยอมถวาย 
ทนฺต (ปุ) ฟน, งาชาง 
ทลิทฺท (ติ)[ทล+อทิฺท] ที่ทุกขยาก, ที่ขัดสน, ที่ยากจน, ที่หาเชากนิคํ่า, ที่ไรที่พึ่งพงิ, ผูยากจน, ผู

ทุกขยาก, ผูขัดสน (ป)ุ คนยากจน, คนขัดสน 
ทสาห (ปุ,น) สิบวัน, ๑๐ วัน  
ทสฺสน๑ (อ,ิน)[ทสิ+ยุ] ๑) ความยึดถือ(ความเห็น), ๒) การด,ู การดชูม, ๓) การชีแสดง, แสดง, 

๔) ญาณ 
ทสฺสน๒ (น)[ทิส+ยุ] การเห็น, การพบเห็น, พบปะ 
ทสฺสน๓ (น)[ทสฺสน+สวน] วิรูเปกเสส-ทําบทที่ไมเหมอืนกันใหเหลือบทเดียว การดูและการฟง 
ทสฺเสต ิ (จุ)[ทิส+เณ+ติ] ๑) ยอมแสดง, ใหดู, ใหเห็น, ใหชม, โชว, อวด, จําอวด, ๒) ยอมแสดง, 

สําแดง, แสดงออก, ปรากฏออก, (แสดงอาการ/ทาทาง, แสดงหลกัฐาน, แสดงตัว) ๓) 
ยอมแสดง, ชี้แสดง, ชี้แจง, อธิบาย, 

ทหร (ติ)[ทห+อร, ทหร+อ] ทหรก ๑) (ผู)ที่เล็ก, ที่นอย, ผูนอย, ก) เด็ก, ยังเด็ก, ข) หนุม, 
หนุมนอย, หนุมแนน, หนุมเหนา, ค) ที่อายุนอย, ออน, ออนวัย, ออนเยาว, เยาว, เยาววัย, 
วัยเยาว, ฆ) ที่รุน, รุนหนุม, รุนสาว, ง) ที่ออนหัด, ออนการศึกษา, ออนพรรษา, ๒) เวลา
อันเปนที่เปนผูเยาววัย, เวลาอันเปนที่เปนหนุมนอย, ๓) ความเปนแหงผูที่เยาววัย, ความ
เปนแหงผูที่หนุมนอย 

ทายก (ปุ) ทายก, ผูสามารถถวาย 
ทายิกา (อิ) ทายกิา, หญิงผูถวาย 
ทาร (ปุ) เมีย, ภรรยา, ภริยา 
ทารก (ปุ) เด็กชาย, เด็ก 
ทาริกา (อิ) เด็กหญิง, เด็กสาว 



๓๑ 

ทาร ุ (น)[ทร+ณุ] ๑) ไม, เนื้อไม, ก) ฟน, ข) แปน, กระดาน, ค) คราด(ที่เปนเครื่องขูดคุยดนิ
หวานขาวเปนตน, ฆ) ทอนไม, ทอนฟน, ดุนไม, ดุนฟน, ง) เสือชนิดหนึ่ง, ๒) คันไถ, คัน
คราด, คันจับรถ, ๓) ไมปา, ฟนปา, แมกไม, ปาไม, ๔) ตนจวง, ตนจวงหอม, ตนเทพทาร,ู 
ตนเทพทาโร (Cinnamomum perrectum Kosterm) 

ทารุกขฺนฺธ (ปุ) ทอนไม, ขอนไม 
ทาส (ปุ) ทาส, ขา, บาว 
ทาสิปตฺุต (ป)ุ[ทาสี+ปตฺุต] ๑) ลูกของนางทาสีที่เกิดในเรือน, ทาสเรือนเบ้ีย, ทาสในเรือนเบ้ีย 
ทาส ี (อิ)[ท-ุอส+อ,ี ทา+ส+อี] ๑) นางทาส,ี ทาสหญิง, นางทาส, คนรับใชหญิง, สาวใช, ๒) 

ตนหางชาง, วานหางชาง, มีดยับ(พายพั-อีสาน) (Belamcanda chinensis DC., Barleria 
prionitis) 

ทิฏ (ติ)[ทิส+ต] ๑) ที่ถูกเหน็, ก) ที่ถูกเห็น(ดวยตา, ตาเนื้อ) , ข) ที่ถูกเห็น(ดวยญาณปญญา, 
ปญญาจักษุ, ตาปญญา), ค) ท่ีถูกฝนเห็น(เหน็ในความฝน) , ฆ) ที่ถูกรู/ได/รับเอา(โดย
เกี่ยวกับทวารทั้ง ๕), ง) ที่ถูกประสบ, ถูกพบ, ถูกเจอ, ถูกบรรจบ, ถูกรวม, ๒) ที่ควรเห็น, 
ที่นาเห็น, ที่พึงเห็น, ๓) ที่เคยถูกเห็น, ๔) ที่สามารถเหน็, ๕) (เวลา/สถานที่เปนตน)อันเปน
ที่ถูกเห็น, ๖) ที่ถูกใหรู, ที่ถูกไขแสดง, ที่ถูกกลาว(บรรยาย), ๗) ที่ถูกกระทําไวเฉพาะหนา, 
๘) (ปุ) เวลา, กาล, กาลเวลา, ๙) (น) การเห็นที,่ ๑๐) กรรมเกา 

ทินฺน (ติ)[ทา+ต] ที่ไดถูกใหแลว, ที่ไดถูกถวายแลว, ที่ไดถูกบริจาคแลว, ที่สามารถให, ที่ควรให, 
ที่ถูกใหสะอาดหมดจด 

ทิพพฺ๑ (ป)ุ[ทิวุ+ย] เทวดา, พรหม, เทวโลก, พรหมโลก 
ทิพพฺ๒ (ป)ุ[ทิว+ย] ที่เปนไปในเทวดา, ที่เปนสมบัติของเทวดา, (น) ความเปนไปในเทวดา 
ทิพพฺ๓ (ป)ุ[ทิพฺพ+อ] ที่เหมือนดั่งปสาทที่เปนไปในเทวดา, ที่เหมือนดั่งตาเทวดา, ที่เหมือนดั่งหู

เทวดา, ที่งดงามเหมือนดัง่ผิวพรรณเทวดา, ที่เปนทิพย 
ทิวส (ปุ) วัน 
ทิวา (นิ) ในเวลากลางวัน, ตอนกลางวนั 
ทิวาฏาน (น)[ทิวา+าน] ที่อันเปนที่อยูในเวลากลางวัน, ที่อยู/ที่ทํากรรมฐานกลางวัน 
ทิวาฏานทฺวาร (น)[ทิวาฏาน+ทฺวาร] ประตูทางเขาที่อันเปนที่อยูในเวลากลางวัน, ประตูเขาที่อยูกลางวัน 
ทิวาตร ํ (อพฺ) ในตอนสาย, สายๆ 
ทิวาทิวสฺส (อพฺ)[-] ในเวลาเชาๆ, ในเวลาดวงอาทติยขึน้, ในตอนหัววัน 
ทิสฺวา (อพฺ)[ทิส+ตฺวา] ๑) โดยเห็น, ก) โดยพบ, ประสบ, เจอ, มอง, ดู, เห็น-(ดวยมังสจักษุ-ตา

เนื้อ), ข) โดยรู, เห็น, รูเห็น(ดวยปญญาจักษุ-ดวงตาปญญา), โดยรูทะลุปรุโปรง(แทงตลอด), 
โดยกระทําใหปรากฏเฉพาะหนา, ๒) โดยพิจารณาด,ู ๓) ครั้นเห็น, ครั้นพบเห็น, ครั้นรู ๔) 
เพราะเห็น, เพราะพบ... 

ทีฆ (ติ) ทีย่าว, (คน)ที่สงู 
ทีฆาย ุ (น)[ทีฆ+อายุ] ๑) อายุที่ยนื/ยืนนาน/ยืนยาว, ๒) การที่อายุยืน, ความอายยุืน, ๓) (ติ) 

(ผู)ที่มีอายุยืน, (ผู)อายุยืนยาว 
ทีฆายุก (ติ)[ทีฆ+อายุ+ก] ที่มีชีวิตยืนยาว, ที่อายุยนื, ที่เปนเหตุอายุ/ชีวติยนืยาว, ที่สามารถใหชวีิต

ยืนยาว, ชีวิตที่ยืนยาว 
ทีป๑ (ป,ุน)[ทีป+ณ] ๑) ประทีป, ไต, ตะเกียง, เทียนไข, ไฟฉาย, โคมไฟ, หลอดไฟ..., ๒) เกาะ, 



๓๒ 

ทวีป 
ทีป๒ (น)[ทีป+ณฺย] หนังเสือดาว, (ติ)[ทีปฺย+ณ] ที่ถูกหุม/ถกูกัน-ดวยหนงัเสือดาว 
ทีปก (ป)ุ[ทีป+ณฺวุ, ทีป+ก] ๑) เกาะ, เกาะเล็ก, ๒) สัตวเดรัจฉานที่เชื่อง, ๓) ประทีป(สิ่งที่ให

เปลวสวาง, แสงสวาง), ๔) ทีปกนัย, ๕) ทีปกอลังการะ, ๖) ทีปกเถระ, ๗) (ศัพทเปนตน)
ที่เปนเหตุแสดง/ทีส่ามารถแสดง... 

ทุกฺกร (ติ)[ท-ุกร+ข] ที่ถูกกระทําโดยยาก, ที่ถูกกระทําโดยลาํบาก, ยาก, ลําบาก 
ทุกฺข (ติ) ที่ทุกข, ที่ยาก, ที่ลําบาก, ที่ฝดเคือง, ทีข่นแคน, ที่ไมสบาย, ที่เจ็บปวย 
ทุคคฺต (ติ)[ทุ+คต] ที่ถึงซึง่ความทุกข, ที่ถึงซึง่ภพอันไมด,ี ที่ถึงซึ่งความทุกขยากลําบาก, ตกทุกข, 

ตกทุกขไดยาก 
ทุคคฺนฺธ (ป,ุน)[ก+ข] กลิ่นที่ไมด,ี กลิ่นเหมน็, (ติ) ที่มีกลิ่นทีไ่มด,ี ที่มีกลิน่เหมน็ 
ทุติยตติยอตฺต
ภาว 

(ปุ) อัตตภาพทีส่องและที่สาม 

ทุนฺนิวตฺถ (น)[ทุ+นิวตฺถ] การนุง(/ผาถงุ/กางเกง)อยางไมด,ี การแตงกายที่ถกูนุงหมอยางไมดี (ติ) ที่
มีเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ถูกนุงหมอยางไมด,ี ที่นุงหมไมดี(ไมเรยีบรอย, ปกปดไมมิดชิด, นุง
นอยหมนอย, แหวกหนาเวาหลัง) 

ทุปฺปฺ (ติ)[ทุ+ปฺา] ที่ไมมีปญญา 
ทุปฺปารุต (ติ)[ทุ+ปารุต] ที่ถูกหม(/คลมุ/สวมเสื้อ)อยางไมด,ี ที่หมอยางไมด ี
ทุพพฺจ (ติ) ที่บอกสอนยาก, ที่ดื้อดึง, ดื้อรั้น, หัวแข็ง, หัวดื้อ, วายาก, ไมยอมรับฟง 
ทุพพฺณฺณ (ป,ุน)[ทุ+วณฺณ] รูปราง/ผิวพรรณ-ที่ไมดี (ต)ิ ที่มีรูปราง/ผิวพรรณไมด ี
ทุพพฺล (น)[ก+ข] ความไมมีแรง, ความทีม่ีแรงนอย, ความที่กาํลงัถดถอย, ความที่ออนแรง, (ติ) ที่

มีแรงนอย, ที่ไมมีแรง, ที่มีกําลงัถดถอย, ที่ออนแรง 
ทุลฺลภ (ติ)[ท-ุลภ+ข] ก) ที่ถูกไดโดย-ยาก/แสนลําบาก, ที่ยากเพื่อการได, ที่ไดมายาก, ที่ไดมาแสน

ลําบาก, (ที่หายาก, หาไดยาก, หาได/ไดมา-อยางลําบาก, หาได/ไดมา-อยางลําเค็ญ), ข) ที่
ไมสามารถได, ที่ไมถูกได, ที่ไมไดรบั  

ทุวิธ (ติ) อันมี ๒ ประการ 
ทุสฺสีล (ติ)[ทุ+สีล] ที่ไมมีศีล, ที่มีศีลอันจากไป, ที่ปราศจากศีล, ที่มีศีลที่เสียแลว, ที่เสียศีล, ที่ไม

รักษาศีล 
ทูรโต (นิ) ใน/จาก-ที่ไกล 
ทูรา (นิ) ในท่ีไกล, โดยไกล 
ทูเร (นิ) ในท่ีไกล  
เทต ิ (ภู)[ทา+อ+ต]ิ ยอมให, ยอมถวาย 
เทยฺยธมฺม (ติ)[เทยฺย+ธมฺม] (สิ่ง)ที่มีสภาพควรถวาย, วัตถุทาน, ไทยธรรม 
เทว (ปุ) ฝน, เทวดา, สมมตุิเทพ(กษัตรยิ) 
เทวตา (อ,ิน)[เทว+ตา] ๑) เทวดา, เทพ, เทวะ, เทวา, เทพเจา, ๒) พรหม, พระพรหม ๓) ทาว

สักกะ, พระอินทร, ๔) ยักษ, เทวดาจําพวกยักษ 
เทวทตฺต (ปุ) เทวทัต, พระเทวทัต 
เทวทูต (ปุ) ยมทูต, ทูตของยมราช, ทูตของพญายม 
เทวนคร (น) กรงุเทพ, กรงุเทพมหานคร  



๓๓ 

เทวปุตฺต (ป)ุ[เทว+ปุตฺต] เทพบุตร, ลูกเทวดา 
เทวมนุสฺส (ปุ) เทวดาและมนุษย 
เทวโลก (ป)ุ[เทว+โลก] สวรรค, เมืองฟา, เมืองเทวดา, เทวโลก, เทวภูม,ิ เมืองพรหม, พรหมโลก, 

พรหมภูม ิ
เทวสิก (ติ) ที่เปนไปทุกวัน, ทุกวัน, ทุกๆ วัน, เทวสิกํ (อพฺ)[ทิวส+ณิก] ทุกวนั, ทุกๆวัน, แตละวัน 
เทเสต ิ (จุ)[ทิส+เณ+ติ] ยอมกลาว, ยอมกลาวแสดง  
โทลา (อิ) เปลไกว, อู, เปลหาม, เกี้ยว   
ทฺวาร๑ (อ,ิน)[ทฺวิ-อร+ณ] ประต ู
ทฺวาร๒ (ติ)[ทฺวร+ณ] ๑) ประต,ู ชองประต,ู บานประต,ู ๒) ทวาร มีจักขุทวารเปนตน, ๓) เหต ุ
ทฺวาร๓ (อ,ิน)[ท-ุวร+ณ] ประตู 
ธช๑ (ป,ุน)[ธช+อ] เกต ุธง (ธงสามเหลี่ยมธง-ธงชัย/ธงชาย/ธงสามชาย/ธงนําริ้ว) 
ธช๒ (ติ)[ธช+อ] ที่เหมือนกับธง 
ธน (น) ทรัพย 
ธนสามกิ (ติ)[ธนสาม/ิธนสฺสามิ+ก] ธนสาม ิเจาของทรัพย, เจาทรัพย 
ธนุมาส (ปุ) เดือนธันวาคม 
ธมต ิ (ภู)[ธม+อ+ติ] ๑) ยอมเปา, ๒) ยอมต,ี ๓) ยอมละทิง้, ทิ้ง, ยอมถอดทิ้ง, ถอนทิ้ง, ๔) 

ยอมรอนออก, ๕) ยอมทําเสียง, สงเสียง, รอง, ปาว, ๖) ถมออก, บวนออก, ๗) ยอม
เปนไป, ธมน, ธมนฺต(มาน»อนฺต)-การเปา, ธมมาน, (ธมยต-ิยอมใหเปา, ยอมเปา), 
ธมยนฺต, ธมยิตฺวา, (ธมาเปต-ิยอมใหเปา), ธมาปน, ธมาเปตฺวา, ธมติุ ํ, ธมิตฺวา, ธมิยมาน, 
ธเมตพฺพ, (ธเมต-ิยอมเปา) 

ธมฺม (ปุ) พระธรรม 
ธมฺมกถา (อิ) ถอยคําที่ประกอบกับธรรม, ธรรมกถา, การแสดงธรรม 
ธมฺมกรณ๑ (ป,ุน)[ธม-กร+ยุ] ธมกรก(ทะ-มะ-กะ-หฺรก)ที่กรองน้าํ, กระบอกกรองน้ํา 
ธมฺมกรณ๒ (ป,ุน)[ธมฺม+กรณ] ที่กรองน้ําใหสมควรตามสภาวธรรม, ธมกรก (ต)ิ ที่สามารถ-กระทํา/

ประพฤต-ิซึ่งธรรม 
ธมฺมจรณ (ติ)[ธมฺม+จรณ] ที่ประพฤติซึ่งธรรม 
ธมฺมจริต (ติ)[ธมฺม+จริต] ที่ไดประพฤติซึ่งธรรม 
ธมฺมจรณตฺถ (ป)ุ[ธมฺมจรณ+อตฺถ] ประโยชนการประพฤติซึง่ธรรม 
ธมฺมจาร ี (ติ) ที่มีปกติประพฤติซึ่งธรรม 
ธมฺมเทสนฏาน (น)[ธมฺมเทสนา+าน] ที่อันเปนที่กลาวแสดงซึง่ธรรม, ที่แสดงธรรม 
ธมฺมเทสนา (อิ) การกลาวแสดงธรรม  
ธมฺมเทสนากาล (ป)ุ[ธมฺมเทสนา+กาล] เวลาอันเปนที่กลาวแสดงซึง่ธรรม, เวลาแสดงธรรม 
ธมฺมเทสนาเวลา (อิ)[ธมฺมเทสนา+เวลา] เวลาอันเปนที่กลาวแสดงซึง่ธรรม, เวลาแสดงธรรม 
ธมฺมสชฺฌายน (น) การสวดสาธยายธรรม 
ธมฺมสฺสวน (น)[ธมฺม+สวน] การฟงซึ่งธรรม, ธรรมที่ถูกฟง 
ธมฺมสฺสวนกาล (ป)ุ[ธมฺมสฺสวน+กาล] เวลาอันเปนที่ฟงซึ่งธรรม, เวลาฟงธรรม, ตอนฟงธรรม 
ธมฺมิก (ปุ) ผูที่ประพฤติธรรม  
ธมฺมิกถา (อิ)[ธมฺมี+กถา] ถอยคําที่เกี่ยวกับธรรมะ, ถอยคําที่มีธรรม, ถอยคําธรรมะ 



๓๔ 

ธมฺมี (ติ) ที่มีธรรม, ที่ประกอบกับธรรม 
ธาเรต ิ (จุ)[ธร+เณ+ติ] ยอมทรงไว, แบกรับ, ยอมกัน้(รม), ชดใช(หนี้สนิ) 
ธาวต ิ (ภู)[ธาว+อ+ติ] ยอมวิ่ง 
ธีวร (ปุ) ชาวประมง 
ธุว ํ มั่นคง, แนนอน, แนวแน 
โธวต ิ (ภู)[โธว+อ+ต]ิ ยอมซัก, ลาง 
น ํ (ติ)[ต+อ]ํ ซึ่งเขา, ซึ่งเธอ, ซึ่ง...นั้น 
น (นิ) ไม, ไมใช, ไมได, หามิได 
นคร (น) เมือง, บานเมือง 
นครวาส ี (ป)ุ[นคร+วาสี] (ผู)ที่มีปรกตอิยูในเมือง, ชาวเมือง, คนในเมือง 
นงฺคุฏ (ป,ุน)[น-องฺค+] หาง (ธรรมดา-มีขนหนาที่ปลาย) 
น จิรสฺสํ (อพฺ)[น+จิรสฺสํ] ไมนาน, ในไมชา, เร็วๆ นี้, กอนที่จะนาน 
น จิรสฺเสว (อพฺ)[น+จิรสฺสํ+เอว] เวลาทีไ่มนานนัก, ไมยาวนานเลย, ยังไมทันนาน, พึ่งจะ, อีกไมนาน

นัก 
นจฺจสาลา (อิ) โรงละคร/โรงลิเก-หมอลํา 
นฏ (ปุ) นักเตน, นักแสดงละคร 
นฏต ิ (ภู)[นฏ+อ+ต]ิ ยอมเตน ยอมรํา, ยอมฟอน 
นตฺต ํ (นิ) ในเวลากลางคืน, ในตอนกลางคืน 
นท ี (อิ)[นท+อี] ๑) แมน้ํา, ๒) แองน้าํ, ๓) สระน้ําทีช่ื่อวา นท,ี ๔) ปากน้ํา... 
นทีตีร (น)[นที+ตีร] ๑) ฝงแมน้าํ, ริมฝงแมน้ํา, ตลิ่งแมน้ํา, ชายฝงแมน้ํา 
นนนฺทา (อิ) ปา/อา, (พี่/นอง-สาวของสามี) 
นน ุ (อพฺ) ไมใชหรอื 
นนฺทต ิ (ภู)[นท/ินนฺท+อ+ต]ิ ยอมชอบ, โปรด, รื่นรมย, ยินดี, ดีใจ 
นโม  (อพฺ) ขอ/ยอมนอมไหว, อ./ซึง่การไหว 
นร (ปุ) คน 
นรปต ิ (ติ)[นร+ปติ] พระเจาแผนดิน, กษัตริย, พระราชา, (ผู)ที่เปนเจาแหงคน 
นว (ปุ) พระที่มีพรรษานอย, พระบวชใหม, พระใหม 
นว/นวก (ติ) ที่ใหม, ที่ยังนอย 
นหาปต (ป)ุ[นห+ต/น-หา+ณาเป+ต] ชางตัดผม, ชางโกนหนวดเครา 
นฬการ (ป)ุ[นฬ-กร+ณ] ชางจักสาน, ชางสานขดัแตะ 
นฬาฏ (น) หนาผาก 
นาคร (ติ)[นคร+ณ] ที่อยูในเมือง, (ป)ุ คนที่ที่เกิดในเมือง, คนเมือง, ชาวเมือง (น) ขงิแหง  
นานปฺปการ (ติ)[นานา+ปการ] ๑) อันมีประการตางๆ, อันมีประเภทตางๆ, อันมชีนิดตางๆ, ที่มากมาย

หลายชนิด, ที่หลากหลายประเภท 
นานาผลาผล (น)[นานา+ผลาผล] ผลไมใหญและเล็กชนิดตางๆ, ผลไมลกูใหญเลก็ชนิดตางๆ 
นาม (นิ) ชื่อ, ชื่อวา ปุจฉาโชตก = ใชไหม, ไหม, หรือ, 
...นามก (ติ) ที่มีชื่อวา..., ที่ชื่อวา... 
นาวา (อิ) เรือ 



๓๕ 

นาวิก (ป)ุ[นาว+ณิก] ๑) นายเรือ, นายทายเรือ, ผูบังคับเรือ, กัปตันเรือ, ๒) (ติ) ท่ีสามารถขาม 
นิกฺโกสชฺช (ติ)[นิ+โกสชฺช] ที่ไมมีความเกียจคราน/ขี้เกยีจ, ที่ไมเกียจคราน/ขี้เกยีจ 
นิกฺขนฺต (ติ)[น-ิกมุ+ต] ที่ไดออกไปแลว, ที่ออก (น) การออก 
นิกฺขนฺตกาล (ป)ุ[นิกฺขนฺต+กาล] เวลาอนัเปนที่ไดออกไปแลว, เวลาที่ไดออกไป, เวลาที่ออกไป  
นิกฺขนฺตทิวส (ป,ุน)[นิกฺขนฺต+ทิวส] วันอนัเปนที่ไดออกไปแลว, วันที่ไดออกไป, วันที่ออกไป 
นิกฺขมติ (ภู)[น-ิกมุ/กม+อ+ต]ิ ยอมออกไป, ออก 
นิกฺขมนกาล (ป)ุ[นิกฺขมน+กาล] เวลาอนัเปนทีอ่อกไป, เวลาที่ออกไป(เปนประจํา) 
นิกฺขมนเวลา (อิ)[นิกฺขมน+เวลา] เวลาอันเปนทีอ่อกไป, เวลาที่ออกไป(เปนประจํา) 
นิกฺขมิตฺวา (อพฺ) โดยออกไปแลว 
นิกฺขิปต ิ (ภู)[น-ิขิป+อ+ต]ิ ๑) ยอมวาง, วางลง, วางไว, ๒) ยอมเก็บ, เก็บไว, เก็บรักษา, สงวนไว, 

รักษาไว, พยงุไว, ประคองไว, ๓) ใส, ใสเขา, สอด, สอดเขา, แทรก, แทรกเขา, แซม, แซม
เขา, ๔) เก็บสะสม, สะสม, เก็บสั่งสม, สั่งสม 

นิคม (ปุ) นิคม, หมูบานที่มตีลาด 
นิคฺคจฉฺต ิ [น-ิคมุ+อ+ต]ิ ยอมออกไป 
นิจฺจ (ติ) เสมอ, เปนประจํา, นิจฺจ ํ (อพฺ.) ประจํา, เสมอ, ไมขาด 
นิทฺทายต ิ (ทิ/ภู)[น-ิทา+ย/อ+ต]ิ ยอมนอน, ยอมนอนหลับ 
นิปชฺชต ิ (ทิ)[น-ิปท+ย+ติ] ยอมนอน, เอน, ตะแคง, หมอบ, นอนหมอบ 
นิปชฺชนฺต (ติ) ที่กาํลงันอนอยู 
นิปนฺน (ติ)[น-ิปท+ติ] ที่ไดนอนแลว, ที่นอนอยู, ที่นอน, ที่หมอบ, ที่นอนหมอบ, ที่นอนตะแคง, (ปุ) 

ผูที่นอน, คนที่นอน (น) การนอน 
นิปนฺนฏาน (ติ)[นปินฺน+าน] ที่อันเปนทีไ่ดนอนแลว, ที่ที่ไดนอน 
นิพทฺธ (ติ)[น-ิพธ+ต] ๑) ที่เปนประจํา, ที่สม่ําเสมอ, ที่ตอเนื่องกัน, ที่ตลอดกาล, ๒) ที่ถูกผูก, ที่

ถูกมัด, ที่ถูกลาม, ที่ถูกทรมาน, ๓) ที่เปนสวนหนึง่, ที่มีการพิจารณาใหม, ๔) ที่ถูกวางไว, 
ที่ถูกจัดไว, ๕) ที่ถูกใหเกิดขึ้น, ๖) ที่ถูกรัดไว, ที่ถูกมัดไว, ที่ผูกรอย(รานดอกไม), ๗) โดย
เปนประจํา, โดยสม่ําเสมอ, โดยไมขาด, โดยตอเนื่องกันไป, โดยตลอดกาล, ค 

นิพฺพตตฺต ิ (ภู)[น-ิวตฺตุ+อ+ต]ิ ยอมเกิด, เกิดขึ้น, ผุดเกิด, ยอมเอา 
นิพฺพาน (น) นิพพาน  
นิพฺภร (ติ) ที่เต็มที,่ ที่รอนแรง, มากยิง่ 
นิมนฺเตต ิ (จุ)[น-ิมนฺต+เณ+ต]ิ ยอมนิมนต, เชิญ, ชวน, เชิญชวน, เชื้อเชิญ 
นิรย๑ (ป)ุ[นิ+อย] ๑) นรกภูมิ, นิรยภูม,ิ ภูมิอันเปนที่ที่ไมมีความสุข-ความรื่นรมย, นิรยคต,ิ ๒) 

เปตวิสยภูมิอนัเปนที่ไมมีความสุข 
นิรย๒ (ติ)[นิรย+ณ] ภูมิที่เหมือนนรก, เปตภูม,ิ ที่เกิดในนรก, สัตวนรก 
นิลย (ปุ) เรือน, ที่อยูอาศัย 
นิลียติ (ทิ)[น-ิลี+ย+ติ] ยอมหลบซอน 
นิวตฺถวตฺถ (น)[นิวตฺถ+วตฺถ] ผาที่ถูกนุง, ผาที่นุงอยู, ผานุง (ติ) ที่มีผาที่ถูกนุง, ที่นุงผา 
นิวตฺถวสน (น)[นิวตฺถ+วสน] ผาที่ถกูนุง, ผาที่นุงอยู, ผานุง 
นิวตฺถสาฏก (ป)ุ[นิวตฺถ+สาฏก] ผาที่ถูกนุง, ผาที่นุงอยู, ผานุง 
นิวาเสติ (จุ)[น-ิวส+เณ+ติ] ยอมนุง, ยอมอยู 



๓๖ 

นิเวสน (น) เรือน, บาน, วัง, ตําหนัก 
นิสชฺชฏาน (น)[นิสชฺชา+าน] ที่อันเปนที่นัง่, ที่นั่ง(ประจํา) 
นิสชฺชน (น)[น-ิสท+ย+ยุ] การนั่ง, การนั่งอยู 
นิสชฺชาสน (น)[นิสชฺชา+อาสน] ที่อันเปนที่นั่ง, ที่นั่ง 
นิสินฺน (ติ)[น-ิสท+ต] ที่ไดนั่งแลว, ที่นั่งอยู (น) การนั่งอยู, ที่อันเปนที่นัง่ 
นิสินฺนก (ติ)[น-ิสท+ต+ก] ผูซึ่งนั่งอยู 
นิสีทติ (ภู)[น-ิสท+อ+ต]ิ ยอมนัง่ 
นิสีทิตฺวา (อพฺ)[น-ิสท+ตฺวา] โดยนัง่อยู โดยนั่ง, 
นิสีทนฺต (ติ) ที่นัง่อยู 
นิสฺเสณี (อิ)[น-ิสิ+ณี, น-ิสิ+ยุ+อี)] บันได, กระได(ที่ตองปนไตขึน้), บันไดลิง, กระไดลงิ, บันไดที่ทํา

ดวยไมเปนตนเชนไมไผใชสําหรับไตขึ้น, ปนขึ้น(ไมใชเดินขึ้น) 
นีจ/นีจก (ติ) ทีต่่ํา, (วัตถุ)ที่เตี้ย, ที่ต่ําชา, ที่ลุมต่ํา 
นีล/นีลก (ติ) ที่(มสีี)คล้ํา, ที่น้ําตาล, ที่เขียว, ที่น้ําเงิน, ที่ดํา 
นีลมุข (ติ)[นลี+มุข] ที่มีใบหนาสีคล้ํา/ดําคล้ํา/เขยีวคล้าํ 
น ุ (นิ) ปุจฉาโชตก, ไหม, หรือ... 
นุโข (นิ) ปุจฉาโชตก, ไหม, หรือ... 
เนกฺขมฺม (น)[นิกฺขมฺม+ณ, น-ิกมุ+ณ] (ปฐมฌานเปนตน) ที่เปนเหตุออก, ที่สามารถลวงออก, ความ

เปนแหงสิง่ทีส่ามารถลวงออก, การลวงออก, การออกบวช, (ติ) ทีส่ามารถลวงออก, ที่
สามารถพนออก 

เนต ิ (ภู)[น+ีอ+ต]ิ นยติ, ยอมนาํไป 
เนตฺวา (อพฺ)[นี+ตฺวา] โดยนาํไป ก) โดยเอาไป, ข) โดยเชิญไป, ค) โดยเรียกไป, ฆ) โดยดึงไป, ลาก

ไป, ง) โดยเคลื่อนยายไป, จ) โดยพายไป, นําไป 
นฺหานติตฺถ (น) ทาอาบน้ํา, ทาน้ํา 
นฺหาโนทก (น)[นฺหาน+อุทก] น้ําเปนเครื่องอาบ, น้ําที่ใชอาบ, น้ําอาบ 
นฺหายต ิ (ภู/ทิ)[นฺหา/นห+อ/ย+ต]ิ ยอมอาบน้ํา 
ปสุ๑ (ป)ุ[ปส+อุ] ๑) ดิน, แผนดินใหญ, ๒) ฝุน, ฝุนดิน, ขี้ดิน, ผงดิน, ๓) ดินยุย, ปุย ๔) 

ทราย, ๕) ไคล, เถาไคล 
ปสุ๒ (ติ)[ป+อํสุ] ทีสู่ง, ความสูง 
ปกฺก (ติ) ทีสุ่ก, ที่ถูกหุงตม, ที่แก 
ปกฺกมต ิ (ภู)[ป-กมุ+อ+ต]ิ ยอมไป, ยอมหลกีไป 
ปกฺกุถิต (ติ) (=ปกฺกุ ิต) ที่เดือดพลานๆ 
ปกฺกุถิตเตล (น)[ปกฺกุถิต+เตล] น้ํามนัที่เดือด, น้ํามันที่เดือดพลานๆ 
ปกฺขนฺทต ิ (ภู)[ป-ขท+อ+ต,ิ ปกฺขนทฺ+อ+ติ] ก) ยอมวิ่งไป, แลนไป, ข) ยอมวิ่งเขาไป, เขาถึง, ค) 

ยอมวิ่งเขาตะลุมบอน, ยอมตอสู/สูรบ/สูศึก-โดยวิง่เขาตะลุมบอน, ฆ) ยอมหยัง่ลง, ยอม
เชื่อ, ง) ยอมขี่เขาไป, ขับเขาไป, จ) ยอมไหล, ฉ) ยอมบินไป, บินขาม, เหิน, ลอย, ช) เหาะ
ขึ้นดวยฤทธ์ิ, เหินหาว 

ปกฺขปิต ิ (ภู)[ป-ขิป+อ+ติ] ๑) ยอมใส, ก) ยอมสอด, สอดใส, ใสเขาไป, ยัดใส, เอาเขาไป, 
สอดแทรก, ข) เทใส, ราดใส, กรอกใส, ค) ยอมควบคุม, คุมตัว, มัด, ลาม, จับกุม, ขัง, 
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กักขัง, คุมขัง, จําคุก, ๒) ยอมทิ้งลง, โยนใส, ทิ้งใส, วางลง, วางใส, ปกฺขิตฺต, ปกฺขิตฺตก, 
ปกฺขิปน, ปกฺขปินก, ปกฺขิปนฺต, ปกฺขิปมาน, (ปกฺขิปาเปต-ิยอมใหใส), ปกฺขิปาเปตฺวา, 
ปกฺขิปตพฺพ, ปกฺขปิต ุํ, ปกฺขปิตฺวา, ปกฺขิปตฺวาน, ปกฺขิยมาน, (ปกฺขิยติ-ยอมถูกใส), ปกฺขิเป
ติ-ยอมใหใส), ปกฺขิปฺป-โดย..., ปกฺขิปฺปมาน, ปกฺเขป, ปกฺเขปน, ทารูนิ ปกฺขปินฺโต อคฺคึ 
ชาเลตฺวา-โดยใส ซึง่ฟน ท. ยังซึง่ไฟ ยอมใหลุกโพลง ฯ 
ปจฺฉิยํ ปกฺขปิตฺวา-โดยใสลง ในตะกรา ฯ 

ปเคว (อพฺ)[ปา+เอว] ๑) กอน/กอนอืน่-ทีเดียว, อันดับ/ประการ-แรก/ที่หนึง่-ทีเดียว, เริ่มแรก/
แรกเริ่ม/แตแรก/ทีแรก/ตอนแรก-ทีเดียว, เบ้ืองตน/เริ่มตน/ขึ้นตน, ๒) จะมีที่ไหนที่ควร
กลาว, ไมมีที่จะกลาว, จะปวยกลาวไปไย, ปวยการไปไย, นับประสาอะไร, เอาที่ไหนมาพูด, 
กอนแลว, น้ําหนาแลว, เริ่มแลว, ๓) ล้ําหนาที่เดียว, เกินหนาทีเดียว, แซงทีเดียว, ไปกอนที่
เดียว ๔) เนิ่นๆ ทีเดียว, เชาๆ ทีเดียว, เนิ่มมากทีเดยีว, เชามากทีเดยีว, กอนทีเดียว, กอน
หนาทีเดียว  

ปคฺฆรต ิ (ภู)[ป-ฆร+อ+ติ] ยอมไหล, ไหลออก, ไหลลง, ไหลซึม, ซึมออก ปคฺฆรนฺต, ปคฺฆรมาน, 
ปคฺฆริต, ปคฺฆริตฺวา. 

ปจต ิ (ภู)[ปจ+อ+ต]ิ ยอมหุง 
ปจฺจ ูส (ปุ) เวลาฟาแจง, รุงราง, รุงแจง, ฟาสวาง, เวลาเชามืด, (ชวงฟาเริ่มสวางมองเหน็สลัวๆ 

จนชัดขึ้นกอนแสงสีแดงเรื่อๆ ของดวงอาทิตยขึ้น)  
ปจฺจยสงฺคห (ปุ) การถอืเอาโดยรวมซึง่ปจจยธรรม 
ปจฺจ ูสสมย (ปุ) เวลารุงสาง, ตอนรุงสาง 
ปจฺฉโต (อพฺ)[ปจฺฉา+โต] ๑) กมฺมตฺถ = สูขางหลัง, ๒) นิสสฺกฺกตฺถ = จากขางหลัง, ๓) ภุมฺมตฺถ 

= ที่ขางหลงั, ๔) ใน(ขนัธ ท.)หลงั 
ปจฺฉา (นิ) ในภายหลัง, ภายหลงั 
ปจฺฉาพาห (น)[ปจฺฉา+พาห] แขนไพลไหลัง, มือไพลหลงั, ปจฺฉาพาหํ คาฬฺหพนธฺนํ พนฺธติฺวา-โดยมัด 

ซึ่งแขนไพลหลงั โดยการมัดใหแนน(มัดแขนไพลหลังใหมั่น) ฯ 
ปจฺฉิมทสฺสน (น)[ปจฺฉิม+ทสฺสน] การเห็นครั้งสดุทาย, การดูครั้งสุดทาย 
ปชหต ิ (ภู)[ป-หา+อ+ต]ิ สละ, ละ, ทิ้ง ก) สละ, ทิ้ง, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, โยนทิ้ง, ขวางทิง้, ทิ้งไป, 

ปลอยทิง้, ลมเลิก, ยกเลิก, กําจัด, ขจัด, ข) ละ, ละหาง, หาง, เวนหาง 
ปชา (อิ)[ป-ชะนี+กฺวิ+อา] ๑) สัตว, หมูสัตว, สัตวโลก, ก) คน, หมูคน, หมูมนุษย, ชาวบาน

ชาวเมือง, ประชาชน, ข) เทวดา, เทพ, ทวยเทพ, หมูเทวดา, ค) รากษส, รากโษส, (ยักษ
ราย, ผีเสื้อน้ํา) , ฆ) อริยบุคคล, ง) พราหมณ, จ) ปุถุชนบุคคล, ๒) ก) ลูกชายลูกสาว, ลูก
สาวลูกชาย, ข) เด็ก, เด็กเล็ก, ค) ลูกวัว, ลูกวัวนอย 

ปฺจ (ติ)[ปจ+อ] ๕ คน/ตัว/สิง่/อยาง/อัน...(ลักษณนาม) 
ปฺตฺต (ติ) ที่ถกูปูไว, ที่ถูกวางไว 
ปฺเปติ๑ (จุ)[ป-ป+เณ+ต]ิ ปฺาเปต ิ๑) ยอมปู, ปูลาด, ขึงปู, คลี่ปู, กางปู, ๒) ยอมวางปญญัติ

ขอวัตรไว, ตัง้ขอวตัร, ปฺตฺต, ปฺเปต ุํ, ปฺเปตฺวา, ปฺเปตฺวาน, ปฺเปนฺต, 
ปฺาปนมาน, ปฺาปยมาน, ปฺาเปตพฺพ, ปฺาเปต ุํ, ปฺาเปตฺวา, ปฺาเปตฺ
วาน, ปฺาเปนฺต 

ปฺเปติ๒ (กา)[ป-า+ณาเป+ต]ิ ปฺาเปต ิ๑) ยอมใหรู, ๒) ยอมปญญัต,ิ ปฺตฺต, ปฺปต, 
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ปฺปตพฺพ, ปฺปยต,ิ ปฺปยมาน, ปฺเปตพฺพ, ปฺเปต ุํ, ปฺเปตฺวา, ปฺ
เปนตฺ, ปฺาปนีย, ปฺาปยนฺต, ปฺาปยมาน, ปฺาปต, ปฺาปตพพฺ, ปฺาปยติ
, ปฺาเปต ุํ, ปฺาเปตฺวา, ปฺาเปนฺต 

ปฺา (อิ)[ป-า+อ+อา] สภาวธรรมที่สามารถรู/จําแนก/แยกแยะ/กาํหนดขอบเขต/พจิารณา/รู
เห็นเขาใจ-โดยประการตางๆ, ปญญาเจตสิก, ปญญา, ญาณ, ความรู, ความฉลาด 

ปฺห (ปุ) การถาม, ปญหา, คําถาม 
ปฏ (ปุ) ผา, เสื้อผา, เครื่องนุงหม 
ปฏาก (ติ)[ปฏ=ปต+อาก] ๑) ธง (ธงผืนผา ๒ อยาง ผาสั้นเชน ธงสามเหลี่ยม – ผายาว(มาก) 

เชนธงกระบอก) ๒) ผูทีส่ามารถเหินกลับขึน้ไป เชน อสรุา 
ปฏิคฺคณฺหาต ิ (ค)[ปต-ิคห+ณฺหา+ต]ิ ยอมรับ, เอา, รับเอา 
ปฏิฆจิตฺต (น)[ปฏิฆ+จิตฺต] จิตที่ประกอบกับโทสะ, โทสมลูจิต 
ปฏิจฺฉาเทต ิ (จุ)[ปต-ิฉท+เณ+ติ] ปฏิจฺฉาทยติ ๑) ยอมคลุม, ครอบ, ปก, ครอบคลุม, ปกคลุม, ๒) หม, 

นุงหม, แตงกาย, แตงตัว, สวม(เสือ้ผา), ๓) ปด, บัง, กลบ, ปกปด, ปดบัง, ซอนเรน, กลบ
เกลื่อน, อําพราง, ปฏิจฺฉนนฺ, ปฏิจฺฉาเทตพพฺ, ปฏิจฺฉาเทต ุํ, ปฏิจฺฉาเทตฺวา, ปฏิจฺฉาเทนฺต 

ปฏิชคคฺต ิ (ภู)[ปต-ิชคฺค+อ+ติ] ๑) ยอมปองกัน, ปกปอง, คุมครอง, ดูแล, รักษา, เฝา, ๒) ยอมดูแล, 
เลี้ยงด,ู ปรนนิบัต,ิ รับใช, เฝาดู, ใสใจ, ดูแลเอาใจใส, ระวัง, ระมัดระวัง, ระแวดระวัง, ๓) 
ทําความสะอาด, ก) ยอมทําใหสะอาด, ทําใหเปนระเบียบเรียบรอย, ข) ยอมซอมแซม, แกไข, 
ปรับปรุง, ตกแตง, ประดับประดา, ๔) ยอมบําบัด, รักษา, เยียวยา, บําบัดโรค, แกโรค, 
ฟนฟ,ู 

ปฏิปชฺชต ิ (ทิ)[ปต-ิปท+ย+ต]ิ ๑) ยอมฝก, หัด, ซอม, ฝกหัด, ฝกซอม, ฝกฝน, ฝกปรือ, ๒) ยอม
ประพฤต,ิ ปฏิบัต,ิ ๓) ยอมบําเพญ็, พากเพียรพยายามทํา, ๔) ยอมกอตัง้กษัตรยิปกครอง, 
๕) ยอมได, ยอมถงึ, ยอมรู, ๖) ยอมไป, ดําเนิน, ดําเนินไป, ยางไป, ๗) ยอมให, ถวาย, 
๘) ยอมใหคืน, ชดใช, แทน, ตอบแทน, ทดแทน, ๙) ยอมรับเอา, ๑๐) ยอมฟง, ๑๑) 
ยอมเปนไป, ปฏิปนฺน, ปฏิปชฺชิตฺวา, ปฏิปชฺช, ปฏิปชฺชิต ุํ, ปฏิปชฺชนตฺ, ปฏิปชฺชมาน, ปฏิปชฺ
ชิตพฺพ, ปฏิปาทยต,ิ ปฏิปาทนีย, ปฏิปาทยนฺต, ปฏิปาทติ, ปฏิปาทิยมาน, ปฏิปาทิยต,ิ ปฏิ
ปาเทตพฺพ, ปฏิปาเทตฺวา, ปฏิปาเทนฺต, ปฏิปาเทต ุํ. 

ปฏิปชฺชิตฺวา (อพฺ)[ปต-ิปท+ย+ตฺวา] ๑) โดยปฏิบัติ, ประพฤต,ิ กระทํา, พากเพียรพยายาม, ๒) โดยได, 
ถึง, ๓) โดยไป, ดําเนิน, ดําเนินไป, ยางไป 

ปฏิปาฏิยา ตาม/โดย-ลําดับ(เรียงตามสภาพ) 
ปฏิพทฺธจิตฺต (น)[ปฏิพทฺธ+จิตฺต] ๑) จิตที-่เกาะเกี่ยว/เกี่ยวของ/ติดพัน/ผูกพนั/พัวพัน/สัมพนั, (ติ) ๒) ที่

มีจิต-เกาะเกี่ยว/เกี่ยวของ/ติดพัน/ผูกพัน/พัวพนั/สัมพนั..., 
ปฏิพาหนมนฺต (ป)ุ[ปฏิพาหน+มนฺต] เวทมนตร/มนตรา/มนตรคาถาทีห่าม, มนตรกนั, คาถาปองกัน, 

มนตรแก, คาถาแก 
ปฏิมา (อิ) เทวรูป, รูปเหมือน, รูป/หุน-จําลอง, พุทธรูป 
ปฏิมาฆร (น) หอพระ, หิ้งพระ, โตะหมู 
ปฏิมฺุจต ิ (รุ)[ปต-ิมุจ+อ+ติ] ๑) ยอมสวม, ใส, สวมใส, สวมติด, ก) ผูก, มัด, ข) พัน, พันรอบ, มวน, 

กรอ, ค) สวม, ขี่, ขึ้นขี่(รองเทาเปนตน), ฆ) สวมใส, ประดับ, ตกแตง, ๒) ยอมได, ยอมถงึ, 
ยอมแตะ, กระทบ, สัมผัส, เสวย, รูสึก 
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ปฏิยาเทติ๑ (จุ)[ปต-ิยต+เณ+ติ] ๑) ยอมกระทํา, จัดทํา, จัดแจง, ก.ยอมจัดแจง, จัดการ, จัดทํา, ข.หุง
ตน, ผัดทอด, ทําอาหาร, ค.ปรุงแตง, แตงเติม, จัดเตรียม, ตระเตรียม, ตกแตง, ประดับ, ๒) 
ยอมถวาย, ถวายทาน, ให, ใหทาน, ๓) ยอมฝาก, ฝากฝง, ปฏิยาเทนฺต,ิ ปฏิยาเทถ, ปฏิยา
เทม, ปฏิยาเทนฺต,ุ ปฏิยาเทหิ, ปฏิยาเทยฺย, ปฏิยาเทยฺยุ ํ, ปฏิยาเทยฺยํ, ปฏิยาเทส,ิ ปฏิยา
เทส ุํ, ปฏิยาเทสฺสต,ิ ปฏิยาเทสฺสามิ, ปฏิยาเทสฺสาม, ปฏิยตฺต, ปฏิยาทิต, ปฏิยาเทตฺวา, ปฏิ
ยาเทตฺวาน, ปฏิยาเทต ุํ, ปฏิยาทิยติ(กมฺ), ปฏิยาเทต(ิกา) 

ปฏิยาเทติ๒ (กา)[ปต-ิยต+เณ+ติ] ๑) ยอมใหกระทํา, ใหจัดทํา, ใหจัดแจง, ยอมทําความสะอาด, ทําให
โลง, ยอมตกแตง, ประดับ, ๒) ยอมใหถวาย, ใหถวายทาน, 

ปฏิลภติ (ภู)[ปต-ิลภ+อ+ติ] ๑) ยอมได ๒) ยอมไดใหม, ไดอีก, ๓) ยอมไดคืน, ไดคืนมา, ปฏิลภนฺติ
, ปฏิลภส,ิ ปฏิลภาม,ิ ปฏิลเภ, ปฏิลภาม, ปฏิลภต,ุ ปฏิลภ, ปฏิลภถ, ปฏิลเภยฺย, ปฏิล
เภยฺยุ ํ, ปฏิลเภยฺยาส,ิ ปฏิลเภยฺยาม, ปฏิลเภยฺยํ, ปฏิลภิ, ปฏิลภิ(ปต-ิลภ+โอ), ปฏิลภึสุ, 
ปฏิลภิตฺถ, ปฏิลภึ, ปฏิลภิมฺหา, ปฏิลภิสฺสติ, ปฏิลภิสฺสนฺต,ิ ปฏิลภิสฺสาม,ิ ปฏิลภิสฺสาม, 
ปฏิลภาเปต,ิ ปฏิลภาเปสฺสาม,ิ ปฏิลภียติ(กมฺ), ปฏิลภิตพฺพ, ปฏิลภนตฺ, ปฏิลภมาน ปฏิล
ภิตฺวา, ปฏิลภิตฺวาน, ปฏิลภิต ุํ. 

ปฏิวิสฺสก (ติ)[ปต-ิวิส+ณฺวุ] (ผู)ที่อยูในเรือนอันเปนที่ใกล, ที่เปนบานใกลเรือนเคียง, เพื่อนบาน, เพื่อน
บานใกลเคียง 

ปฏิสงฺขโรต ิ (ต)[ปต-ิสํ-กร+โอ+ต]ิ ยอมซอมแซม, ปรับปรุง, แกไข 
ปฏิสนฺธิทิวส (ป)ุ[ปฏิสนฺธิ+ทิวส] วันอันเปนที่ปฏิสนธิ, วันปฏิสนธิ 
ปฏิสมฺภิทา (อิ) ญาณทีส่ามารถรูจําแนกแยกแยะ 
ปฏิสาเมต ิ (กา)[ปฏิ-สมุ+เณ+ติ] ๑) ยอมเก็บ, เก็บไว, เก็บเขาที,่ เก็บไวในที่ ๒) ยอมเก็บสะสม, สะสม

, สั่งสม, เก็บรวบรวม, เก็บหอมรอมริบ, เคหปริกฺขารํ ปฏิสาเมตฺวา-โดยเก็บแลว ซึง่เครื่องใช
แหงเรือน ฯ 

ปฏิวสติ (ภู)[ปต-ิวส+อ+ติ] ยอมอยู, นั่งอยู, ประทับอยู, อยูโดยปกครอง, ปฏิวสนฺต,ิ ปฏิวสาม,ิ ปฏิ
วสาม, ปฏิวส,ิ ปฏิวสึส,ุ ปฏิวสนฺต 

ปณีต (น)[ป-นี+ต] ๑) นิพพาน (ติ) ๒) ที่ประเสริฐ, ที่สูงสง ก.ทีไ่มจัด-ไมหยาบ, ข.ที่ดีเลิศ-ที่ถูก
ยกยอง-ถูกชม, ๓) ที่ด-ีที่อรอย, ที่นารื่นรมย 

ปณีตปณีต (ติ)[ปณีต+ปณีต] ที่ดีๆ 
ปณฺณสาลา (อิ)[ปณฺณ+สาลา] เพิง-ศาลา-อาศรม...-ที่มุงใบไม, เพิงหมาแหงน 
ปณฺณาการ (ปุ) ของขวัญ, รางวลั 
ปณฺฑิต (ติ) ที่มีปญญา, ที่ทรงความรู, ที่ฉลาด, (ปุ) คนฉลาด, คนมีปญญา, ผูทรงความรู 
ปณฺฑิตปุริส (ป)ุ[ปณฺฑิต+ปุริส] ผูชายที่มีปญญา, ผูชายที่มีความรู, คนที่มีปญญา, คนที่มีความรู 
ปณฺฑุโรค ี (ติ)[ปณฺฑุโรค+อี] ที่มีโรคซีดเผือด/ซีดเซียว, ที่เปนโรคซีดเซียว, ที่มีโรคดีซาน, ที่เปนโรคดี

ซาน (one who suffers from jaundice.) 
ปณฺณ (น)[ปูร+ต, ปต+ต, ปณฺ+ณ, ปร+น, ปณฺณ+อจฺ] ๑) ใบ, ใบไม, (ใบ)ผัก, ๒) ใบ, แผน, 

แผนกระดาษ, จดหมาย, แผนเปนที่เขียนอักษร, แผนจารึก, ใบลานจาลึกอกัษร, ๓) ปก, 
ปกนก, ๔) แควน/รัฐ/ประเทศ-ที่ชื่อวาปณณะ, ๕) กษัตริยที่ชื่อวา ปณณะ 

ปณฺยวิกฺกยสาลา (อิ)[ปณฺย+วิกฺกย+สาลา] ตลาด, รานคา 
ปต ิ (ภู)[ป+อ+ติ] ยอมสวด, ยอมอาน 



๔๐ 

ปมชฺฌาน (น)[ปม+ฌาน] ปฐมฌาน, ฌานที่หนึ่ง, ฌานที่(ถูก)ไดกอน/อนัดับแรก/เบ้ืองตน, 
ปมยาม (ปุ) ปฐมยาม, ยามที่หนึ่ง 
ปตต ิ (ภู)[ปต+อ+ต]ิ ยอมตก, หก, รวง, หลน, ลม 
ปต ิ (ปุ) สามี, เจาของ, ผูเปนใหญ 
ปติฏาต ิ (ภู)[ปต-ิา+อ+ติ] ๑) ยอมตัง้, ตัง้อยู, ก.ยอมคงอยู, ดํารง, ดํารงอยู, มั่นคงอยู, คงทนอยู, 

ทนทานอยู, ข.หยั่งลง, ตั้งตรง, ค.ตั้งตระหงาน, ตั้งมั่นคง, ตั้งทนทาน, ฆ.ยอมตัง้คํ้า, ตัง้ยัน, 
ตั้งสนับสนุน, ๒) ยอมเกิดขึ้น, มีตั้งอยู, ๓) ยอมตัง้อยูโดยอาศัย, ยอมยอมรับ, ๔) ยอมตัง้
ไว, วางไว, ปติฏาสิ, ปติฏสิ, ปติฏาต ุํ, ปติฏาตุกาม 

ปติฏานฏาน (น)[ปติฏาน+าน] ที่อันเปนที่ตัง้ 
ปโตท๑ (ป)ุ[ป-ตุท+ณ] แส, ประตัก, ปฏัก, ไมเรียว 
ปโตท๒ (ป)ุ[ปโตท+ณ] ลบตัทธิตปจจัย (ปญญาเปนตน) ที่เหมือนดั่งแส-ปฏัก 
ปตฺต๑ (น)[ปต+ต] ๑) ใบ, ใบไม, ๒) ปก, ปกนก, ๓) กลีบดอกไมแตละกลีบ, ๔) รางพิณ, ตัว

พิณ, โครงรางพิณ, ๕) ขอบริมชายผา, ขอบริมดานกวางและดานยาวของจีวร, ๖) ผาที่
เปนไปในแควนจนี/ประเทศจีน, ผาจีน, ๗) ที่ตก, ที่หลน/ยอยลงสูเบ้ืองลาง 

ปตฺต๒ (ป,ุน)[ปต/ปท+ต, ปต=ปาต+ต+อ, ปา+ตฺต] ๑) บาตร, ชาม, (จาน, ถวย)-อาหาร ซึ่งเปน
เครื่องใช(ภิกขาจาร)ของพระภิกษุและสามเณร, ๒) ชามอาหาร, จานอาหาร, ถวยอาหาร, 
ขันน้ํา, แกวน้ํา ๓) ทีส่มควร, ที่เหมาะสม 

ปตฺต๓ (น)[ป-อา-อป/อาป+ต] ๑) การได, การถึง, การบรรล,ุ (ติ) ๒) ผูที่ได, ผูที่ถึง, ผูที่บรรล,ุ 
๓) ที่ถูกได, ที่ถูกถึง, ที่ถูกบรรล,ุ ๔) (เวลา)อันเปนที่ถงึ, ๕) ที่ถูกใชสอย, ที่ถูกเสวย, ที่ถูก
บริโภค 

ปตฺตจีวร (น)[ปตตฺ+จีวร] บาตรและจีวร 
ปตฺถน (น,อิ)[ป-อตฺถ+ยุ, ปตฺถ+ย,] ..+อา = ปตฺถนา ๑) ความปรารถนา ก.ความประสงคที่จะได 

ที่จะเอา, การไดรับ, ข.การอธิษฐาน ขอพร ออนวอน, ๒) การยกยอง, ชื่นชม, ๓) ธรรมที่
เปนเหตุ/ที่สามารถ/ที่เปนความ-ปรารถนา/ตัณหา/โลภะ (ติ) ๔) ที่อนัเปนที่ถูกปรารถนา, 
๕) (เวลา) อันเปนที่อธิษฐาน ขอพร ออนวอน 

ปตฺถรต ิ (ภู)[ป-ถร+อ+ติ] ยอมคลี,่ กาง, ปู, แบ, แผ  
ปตฺถิตปตฺถนา (อิ)[ปตฺถิต+ปตฺถนา] ๑) การออนวอนขอ/การอธิษฐานขอ/ความปรารถนา-ซึ่งพร/ซึ่งโชค

ลาภอันเปนที่ประสงค/ปรารถนา/ตองการ, การขอพร/ขอโชคลาภ-ที่ไดปรารถนา, ๒) 
ปตฺถิตปตฺถน (ติ) ผูซึง่มีการออนวอนขอ/อธิฐานขอ-ซึ่งพร/ซึง่โชคลาภอันเปนที่ปรารถนา, ผู
ที่มีการขอพร/ขอโชคลาภที่ไดปรารถนา 

ปถิก (ปุ) ผูเดินทาง, ผูโดยสาร, นักทองเที่ยว 
ปทกขฺิณ๑ (น)[ป-ทกฺข+อิณ] ๑) การกระทํา/เปนไป-โดยประการตางๆ ก.การเคารพอยางจริงใจ/ใส

ซื่อ, ข.ความดีเลิศ/ชอบธรรม ค.ความสมควร/เหมาะสม, ๒) ขางขวา, ดานขวามือ, ๓) 
เจริญ, รุงเรือง, ๔) ฉลาด-เกง-ชํานาญ 

ปทกขฺิณ๒ (น)[ปทกฺขิณ+คาห] ลบบทหลงั การ-ถือเอา/รับเอา/รับฟง-อยางด ี
ปทกขฺิณ๓ (น)[ปทกฺขิณ+อ] การหมุนเวยีนโดยกระทําในทางขวา, การเวียนขวา 
ปทหต ิ (ภู)[ป-ธา+อ+ต]ิ ยอมพากเพียร, พยายาม, หมั่น, ขยัน, ปทหิตฺวา 
ปทหนฺต (ติ) ท่ีพากเพยีร, พยายาม, บากบ่ัน 



๔๑ 

ปทานปุท ํ (อพฺ)[ปท+อนปุทํ] ตามลาํดับรอยเทา, ตามรอยเทาไปเรื่อยๆ, สะกดรอยเทา 
ปทุม (น)[ป-รมุ+อ, ป-ทุ+ม, ปท+อุม] บัวหลวง, บัวปทุม 
ปเทส (ป)ุ[ป-ทิส+ณ] ๑) สวน, สวนหนึง่ ตอนหนึ่ง, ขอบเขตหนึง่, ๒) ที,่ สถานที,่ ตําแหนง, 

ทองที่, ทองถิ่น, แถบ, เขต, ภูมิภาค, เขตแดน, ดินแดน, แควน, ๓) การกะอันเปนทีต่ั้งแกง
กริยา, อธิกรณการกะ, โอกาสการกะ, ๔) คืบนิ้วชี้, ขนาดความยาวที่ถูกวัดโดยกาง
นิ้วหัวแมมอืกับนิ้วชี,้ ๕) วิปสสนา, ธรรมที่เปนเหตุเห็นเฉพาะหนาซึ่งอริยมรรค 

ปธาน (น)[ป-ธา+ยุ] ๑) ความบากบ่ัน-พากเพียร-พยายาม, ก.ความพากเพยีร-ใหเกิดขึ้น-ให
เจริญขึ้น ซึ่งธรรม-กรรมฐาน, ข.ความพากเพียร-บําเพ็ญ อยางเหนด็เหนื่อย-ลําบาก-
ยากแคน, การบําเพ็ญทุกรกิรยิา(ทุก-กะ-ระ-ก-ิร-ิยา), ๒) ธรรมที่ถูก-พากเพยีร-ทําให
เกิดขึ้น-ใหเจริญขึ้น, ๓) วิริยะ ที่เปนเหตุความบากบ่ัน-พากเพยีร-พยายาม, ๔) ความ
ประเสริฐ, ความด,ี ๕) นิพพาน, ๖) ธรรมที่เปนมูล-เปนประธาน-เปนปกติดัง้เดิมที่เดียรถยี
ทั้งหลายพากนัคิด, ๗) อํามาตยหวัหนาใหญ, (ติ) ๘) ที่ประเสริฐ, ทีเ่ปนประธาน ก.(ธรรม)
ที่เปนใหญ-เปนประธาน-เปนหลัก, ข.(ผู)ที่เปนใหญ-เปนประธาน-เปนผูนํา, ค.(บท)ที่เปน
ประธาน-ดั้งเดิม 

ปธานจริย (น,อิ)[ปธาน+จริย] ๑) การประพฤต-ิพากเพียร ซึ่งการบําเพ็ญทกุรจริยา, ๒) (เวลา) อัน
เปนที-่ประพฤต-ิพากเพยีร ซึ่งการบําเพ็ญทุกรจรยิา 

ปน (นิ) ปุจฉาโชตก, ไหม, หรือ... 
ปนฺติคพฺภ (ปุ) หองเรยีน 
ปปุตฺต (ปุ) หลาน, ลูกของลูก 
ปพุชฺฌต ิ (ทิ)[ป-พุธ+ย+ติ] ๑) ยอมตื่น, ตื่นนอน, ตื่นขึ้น, ๒) ยอมตื่น, ตื่นตัว, เตน สทฺเทน ปพุชฺฌิตฺ

วา-โดย/ครั้น-ตื่นขึ้นมา เพราะเสยีงนั้น ฯ 
ปพพฺชติ๑ (น)[ปพฺพชา/ปพฺพชฺชา+อิต, ป-วช+ต] ๑) การเขาถึง (ซึ่งความเปนสามเณร-พระภิกษุ-

ฤๅษี), การบําเพ็ญวัตรของ สามาเณร-พระภิกษุ-ฤๅษี (ต)ิ ๒) (ผู) ทีเ่ขาถึง ซึง่ความเปน
สามเณร-พระภิกษุ-ฤๅษี ก.สามเณร-สามเณร,ี ข.ภิกษุ-ภิกษุน,ี ค.ตาปส=ดาบสชาย-หญิง=
ตาปสนิ,ี ฆ.ปริพาชก=ชีปะขาวชาย(พราหมณ)-หญิง(ช)ี, ง.ชีเปลือยชาย-หญิง ๓) (เวลา) 
อันเปนที่เขาถึง (ซึ่งความเปนสามเณร-พระภิกษุ-ฤๅษี, ก.(เวลา)อันเปนที่บวชสามเณร, ข.
(เวลา)อันเปนที่บวชพระภิกษุ, ค.(เวลา)อันเปนที่บวชฤๅษี 

ปพพฺชติ๒ (ป)ุ[ป-วช+เณ+ต] ผูที่สามารถ ออก-ถอน-ละ (ซึ่งกิเลส-มลทลิ ท.), ผูที่สามารถสงบกิเลส, 
พระ 

ปพพฺชิตรปู (น)[ปพฺพชิต+รูป] รูปราง-สัณฐาน ของภิกษุ-สามเณร 
ปพพฺชิตุกาม (ติ)[ปพฺพชิต ุํ+กมุ+ณ] ที่ตองการเพื่อการทีจ่ะบวช, ที่ตองการบวช, ที่อยากบวช 
ปพพฺต (ปุ) ภูเขา 
ปพพฺตปาท (ปุ) เชิงเขา, ตีนเขา 
ปพพฺาเชต ิ (กา)[ป-วช+เณ+ติ] ยอมขับ, ไลออก (จากเมือง, จากแควน เปนตน), ยอมใหบวช 
ปพฺภาร (ปุ) หุบเขา  
ปมาท (ป)ุ[ป-มท+ณ] ความประมาท, ความเลินเลอ, ความหละหลวม, ความละเลย 
ปมุสฺสต ิ (ทิ)[ป-มุส+ย+ติ] ๑) ยอมลืม, หลงลืม, ลืมเลือน, ปาเปอ, จําไมได, ๒) ยอมหายไป, 

สาบสูญ, สูญหาย, ไมปรากฏ,  



๔๒ 

ปรชายา (อิ)[ปร+ชายา] ภรรยาของคนอื่น 
ปรมฺมุขา (นิ) ในทีล่ับหลัง, ลับตา, ลับหูลับตา 
ปรสุเว (นิ) วันมะรืน 
ปรหิยฺโย (นิ) ในวันกอน, วานซืน 
ปรามสต ิ (ภู)[ปรา-มส+อ+ติ] ยอมลูบ, คลํา, ลูบคลํา, ลวนลาม, ลามลวน, เลาโลม, โลมลูบ, ลูบไล, 

ลูบคลําตรงนั้นตรงนี,้ จับตอง, สัมผัส, ปรามฏ, ปรามฏุ ํ 
ปรามสิตฺวา (อพฺ) โดยคลาํ, ลูบคลํา, จับตอง 
ปริกฺขาร (ป)ุ[ปริ-กร+ณ] ๑) เครื่องบริขาร, เครื่องใช, เครื่องมือ, เครื่องแวดลอม, เครื่องคํ้าจุน, 

เครื่องชวยเหลือ, เครื่องเกื้อกูล, เครื่องสนับสนนุ, เครื่องบริวาร, ๒) เครื่องเรือน, ๓) ชุด
เกราะ 

ปริจรต ิ (ภู)[ปริ-จร+อ+ติ] ยอมปรนนิบัต,ิ บํารุง, บําเรอ, เลี้ยงด,ู คอยรับใช, คอยใสใจ, คอยเอาใจ
ใส, คอยใกลชิด 

ปริจ ฺจชต ิ (ภู)[ปริ-จช+อ+ติ] ยอมสละ, ละ, ยอมปลอย, ปลอยทิง้, ละทิ้ง, ยอมบริจาค, 
ปริณต (ติ) ที่ถงึซึง่ความแก, ที่แก 
ปริตฺต (น)[ปริ-ตา+ต, ปริ-เต+อ] ปริตฺตา(อิ) ๑) ปรติร, เครื่องปดลอมใหปลอดภัย, เครื่องปองกัน, 

สิ่งคุมครอง, สิ่งคุมกัน, ของรักษา 
(ติ)[ป-ริจ+ต, ปริ-ทา+ต, ปริ+อต] ๑) ที่เล็กนอย, ที่เล็ก, ที่นอย, ที่ไมมาก, ยังเล็ก, ที่ยัง
เด็ก, ที่ไมสําคัญ, ๒) ที่ออนแอ, ที่ออนกําลัง, ที่กําลงันอย, แรงนอย อานุภาพนอย, 
อานุภาพต่ํา ๓) (ป)ุ กามธรรม (ทีม่ีกําลงัออน), 

ปริตฺตสชฺฌายน (น) การสวดสาธยายพระปริตร  
ปริภาสต ิ (ภู)[ปริ-ภาส+อ+ติ] ยอมตําหน,ิ ยอมดา, ยอมประจาน, ประณาม, โพนทะนา, วาราย, ใส

ราย ปริภาส ิ
ปริภฺุชต ิ (รุ)[ปริ-ภุช+อ+ติ] ยอมบริโภค, ยอมเสวย, ก.ยอมใช, ใชสอย, ข.ยอมกิน, ฉัน, รับประทาน, 

ค.ยอมเสพ 
ปริโภค (ป)ุ[ปริ-ภุช+ณ] ๑) การใช, การใชสอย, การใชประโยชน, การเสวย, ๒) เครื่องใช, 

เครื่องใชสอย 
ปริมณฺฑล ํ กลมมนเรยีบเสมอรอบดาน, กลม, มน, เรียบ, เสมอ 
ปริยนฺต (ป)ุ[ปริ+อนฺต] ทาย, ทายสดุ, ที่สดุ, ขอบแดน, สุดแดน, ริมสุด, ปลาย, ริม, ขอบ, ชาย, 

รอบนอก, ชาน, เขตแดน 
ปริวตฺตต ิ (ภู)[ปริ-วตฺต+อ+ติ] ๑) ยอมหมุน, หมุนรอบ, หมุนวน, วน, วนรอบ, เวียน, ๒) ยอมหวน, 

ยอน, กลับ, กลับคืน, ทวน, ๓) เปลี่ยนแปลง, ผันแปร, ๔) เปลี่ยน, ผลัดเปลี่ยน, ๕) ยอม
เที่ยว, ทองเที่ยว, ๖) แปล, แปลภาษา, ลิงฺคํ ปริวตฺเตต-ิยอมเปลี่ยน/ยอมแปลง ซึ่งเพศ ฯ 

ปริวตฺเตต ิ (กา)[ปริ-วตฺตุ+เณ+ติ] ๑) ยอมใหหวน, ยอน, คืน, กลับ, หวนคืน, ยอนคืน, กลับคืน, 
ยอนกลับ, ๒) ยอมเทียว, เวียน, เทียวไปเทียวมา, ๓) ยอมสวด, ราย, ทอง, เสก, พร่ํา, 
๔) ยอมพลิกกลับ, พลกิขาง, กลับขาง, ๕) ยอมเปลี่ยน, ผลัด, ผลัดเปลี่ยน, ๖) ยอมแลก, 
เปลี่ยน, แลกเปลีย่น, ๗) ยอมเปลี่ยน, ยาย, เปลี่ยนยาย, ยักยาย, โยกยาย, เปลี่ยนถาย, 
โอนยาย, ดัดแปลง, ๘) ยอมกลิ้ง, เกลือก, กลอก, หมุน, วน, มวน, ควง, หมุนควง, หมุน
วน, กลิง้เกลือก, เกลือกกลิ้ง, ๙) ยอมแปล, แปลภาสา,  



๔๓ 

ปริวาร (ป)[ปริ-วร+ณ] ๑) การลอม, รอบลอม, แวดลอม, ลอมรอบ, ๒) การคุมกัน, การพิทักษ, 
การปองกัน, ๓) การโอบลอม, ลอมวง  

ปริวาเรต ิ (จุ)[ปริ-วร+เณ+ติ] ๑) ยอมลอม, ลอมรอบ, หอมลอม, แวดลอม, โอบลอม, รุมลอม, 
มะรุมมะตุม, ๒) คุมกัน, คุมครอง, ปองกัน, 

ปริวิสต ิ (ภู)[ปร-ิวิส+อ+ต]ิ เลี้ยงด,ู อังคาส, เลี้ยง(พระ) 
ปริสา (อิ) กลุมบุคคล, คณะบุคคล, บริษัท, หมูคน 
ปริสฺสาเวต ิ (กา)[ปริ-สุ+เณ+ติ] ยอมกรอง 
ปลายต ิ (ภู)[ปลาย+อ+ติ, ปเล+อ+ติ] ยอมหน,ี หลบหน,ี หนีไป, วิ่งหน,ี วิ่งหลบไป, ปลายนฺต, 

ปลายมาน, ปลายิตฺวา, ปลายิต ุํ 
ปลาส (ติ) ที่(มสีี)เขยีวใบไม (เขียวแก) 
ปโลภิต (ติ) ที่ถกูลอลวง, ถูกหลอก 
ปวกฺขาม ิ (ป-วจ+สสาม)ิ จักกลาวโดยประการ,บอก  
ปวิฏ (ติ)[ป-วิส+ต] ที่เขาไปแลว, ที่ถูกเขาไป 
ปวิสต ิ (ภู)[ป-วิส+อ+ต]ิ ยอมเขาไป 
ปวิสิตฺวา (อพฺ)[ป-วิส+ตฺวา] โดยเขาไป 
ปเวสนกาล (ป)ุ[ปเวสน+กาล] เวลาอนัเปนที่เขาไป, เวลาเขาไป 
ปสีทต ิ (ภู)[ป-สท+อ+ต]ิ ยอมเลื่อมใส, ผองใส, แจมใส 
ปสูติกา (อิ) หญิงคลอดใหม, หญิงอยูไฟ 
ปสฺส (น) ดานขาง, ขางขาง 
ปสฺสต ิ (ภู)[ทิส+อ+ต]ิ ยอมเห็น 
ปสฺสาว (ป)ุ[ป-สุ+ณ] น้ําปสสาวะ, ปสสาวะ, ถายเบา, เยี่ยว 
ปหฏอาสีวิส (ป)ุ[ปหฏ+อาสีวิส] งูเหาทีถู่กต,ี งทูี่มีพิษเร็วที่ถูกต ี
ปหรต ิ (ภู)[ป-หร+อ+ต]ิ ยอมตี (ตบ, เตะ, ตอย, ชก, แทงเขา) 
ปหิณาต ิ (สุ)[ป-หิ+ณา+ติ] ปหิณติ[ป-หิ+โอ+ติ(โมค.)] ๑) ยอมสง, สงไป, ๒) ยอมใช, วาน, ฝาก, 

ใชไป, วานไป, ฝากไป, ปหิณ, ปหิณก, ปหิณิตพฺพ, ปหิต, (ปหิยฺยต-ิยอมถูก), ปเหน, 
ปหิณนฺต, ปหิณมาน, ปาเหยฺยํ, ปหิเณยฺยํ, ปหิณิต ุํ. 

ปาการ (ปุ) กําแพง 
ปากภตฺต (น)[ปาก+ภตฺต] ขาวทีหุ่งแลว, ขาวที่สุกแลว 
ปาเชต ิ (กา)[ป-อช+เณ+ติ] ยอมใหไป, ยอมขับ, ขับขี่, ควบคุม, บังคับ, ไล, ตอน, ไลตอน, ขับไล, 

พาย(เรือ), แจว(เรือ), ปาชก, ปาชติ,ุ ปาเชต,ุ ปาเชนฺต, ปาชียมาน, โคเณ ปาเชตฺวา-โดยไล
ตอน ซึง่วัว ท., นาวํ ปาเชตฺวา-โดยพาย/โดยแจว ซึง่เรือ, ยานกํ ปาเชนฺโต-โดยขับขี่ ซึ่งยาน 
ฯ  

ปาฏิปททิวส (ป)ุ[ปาฏิปท+ทิวส] วันออกใหม ๑ คํ่า, วันขึ้น ๑ คํ่า, วันแรม ๑ คํ่า 
ปาสาลา (อิ) โรงเรียน 
ปาณ (ป)ุ[ป-อน+อ] ๑) หายใจ, หายใจออกหายใจเขา, ๒) สัตว, สิ่งมีมชีติที่หายใจออกหายใจ

เขา, ๓) ชีวิต, ๔) ชีวิตินทรยี 
ปาณาติปาตกมฺม (น)[ปาณาตปิาต+กมฺม] การทําซึง่การปลงลงจากชีวติของผูอืน่, การทําการฆาซึง่ชีวติของ

ผูอื่น, การทําปาณาติบาต, การทําซึ่งการฆาสัตว 



๔๔ 

ปาณุเปต (ติ)[ปาณ+อุเปต] ที่เต็มเปยมดวยชีวิต, ที่ทายสุดชวีิต, ที่สุดกวาชีวิตหาไม 
ปาตราส (ปุ) อาหารเชา, มื้อเชา, การกินในตอนเชา 
ปาต ิ (อิ)[ปา+ต,ิ ปา+ตฺรี] ๑) ถวย, ชาม, ๒) การเฝา, การดแูล, การรักษา 
ปาตุภวต ิ (ภู)[ปาต-ุภู+อ+ติ] ยอมมีปรากฏ, ยอมปรากฏ 
ปาโต (นิ) ในเวลาเชาตรู, ในเวลาเชา, ในตอนเชาตรู, เชาๆ, รุงแจง 
ปาโตว (อพฺ, ปาโต+เอว) ในเวลาเชาทีเดียว 
ปาท (ป)ุ[ปท+ณ] ๑) เทา, ขา, ๒) หนึง่สวนสี่, บาท(แหงคาถา), ปาทะ(หมูอักษร), ปาทะ(หนวย

เงิน), ปาทะ(หนึง่สวนสีแ่หงชั่วโมง), ๓) ราก, รากไม, ๔) ฐาน, พื้น, เชิง, ๕) ฐานรองรับ
เสา 

ปาทมูล (น)[ปาท+มลู] แทบเทา, แทบฝาเทา, ที่ใกลเทา, ตําแหนงใกลเทา, บาทมูล 
ปาโททก (น)[ปาท+อุทก] น้ําลางเทา 
ปาน (น) เครื่องดื่ม, การดื่ม 
ปานมนฺทิร (น)[ปาน+มนฺทิร] รานเหลา, รานสุรา 
ปานีย (น)[ปา+อนีย] น้าํดื่ม 
ปาป (ติ) ที่ชั่ว, ชั่วชา, บาป, เลว, เลวทราม, ต่ําทราม, ที่ไมด,ี (ปุ) ผูทําซึ่งความชั่ว, (น) ความ

ชั่ว, ความประพฤติที่ชั่ว, อกุศลกรรมที่ต่ําทราม, กรรมที่ต่ําทราม 
ปาปก (ติ) ที่ชั่ว, บาป, เลว, ต่ําทราม, (ปุ) คนชั่ว, (น) ความชั่ว 
ปาปณุาต ิ (สุ)[ป-อป+อุณา+ติ] ยอมถึง, ไปถงึ, ยอมทัน, ไปทัน, ยอมบรรลุ, ยอมได, ประสบ, ปตฺต, 

ปาปุณิตพฺพ 
ปาเปต ิ (กา)[ป-อป+เณ+ติ] ยอมใหถงึ, ใหนําไป, ใหสงไป, ใหนาํสงไป  
ปาร ํ (นิ) ฝงโนน, ดานโนน, ฟากโนน... 
ปารปุต ิ (ภู)[ปา-วร+อ+ติ] ยอมคลุม, หม, ปรก, หมคลุม, แผคลุม, ครอบคลมุ, ปรกคลุม 
ปารปุตฺวา (อพฺ) โดยหม, คลุม 
ปารุเปต ิ (กา)[ปา-วร+เณ+ติ] ยอมใหคลุม, ใหหม, ใหปรก, ใหหมคลุม, ใหแผคลุม, ใหครอบคลุม, ให

ปรกคลุม 
ปาเลต ิ (จุ)[ปาล+เณ+ติ] ยอมดูแล, รักษา, เลี้ยงด,ู ปกปอง, ปองกัน, คุมครอง 
ปาวก (ป)ุ[ปู+ณฺวุ] ไฟ, (ติ) ที่หมดจด, ทีแ่จงสวาง, ที่แจมจา 
ปาวิส ิ [ป-วิส+อ]ี เขาไปแลว 
ปาสาณ (ปุ) หิน, กอนหนิ 
ปาสาณผลก (น,ปุ) แผนหิน  
ปาสาท (ปุ) เรือนทรงสี่เหลีย่ม, ตึกหลายชัน้, ตึก, ปราสาท 
ปาฬิภาสา (อิ) ภาษาบาฬี  
ปฏก (ปุ) ตะกรา 
ปฏ ิ (อิ)[ปสุ+ติ] ๑) หลัง, แผนหลงั, ๒) เบ้ืองหลงั, ดานหลงั, ขางหลงั, ปฏ ึ น ปสาเรสฺสาม-ิ

จักไมเหยยีด ซึ่งหลงั, ปฏ ึ ทตฺวา คจฺฉนฺตํ ราชานํ ทิสฺวา-โดยเห็น ซึง่พระราชา ที่เสด็จไป
โดยให/โดยคลอย ซึ่งหลงั(เห็นพระราชาเสด็จผานไปซึง่ยงัพอเห็นหลังไวๆ)  ฯ 

ปณฺฑ (ปุ) อาหาร, กอน... 
ปณฺฑปาต (ป)ุ[ปณฺฑ+ปาต] อาหาร, อาหารทีไ่ดโดยรับในบาตร 



๔๕ 

ปณฺฑปาตจาริก (ติ)[ปณฺฑปาต+จาริก] ที่เที่ยวไปรบัอาหาร 
ปทหต ิ (ภู)[อป-ธา+อ+ติ] ยอมปด, ยอมอุด, ยอมกั้น, ปทหน, ปธาน, ปธานก-การปด, ฝา, (ปทหา

เปต,ิ ปทหยต-ิยอมใหปด), ปทหาเปตฺวา, ปธิต, หตฺเถน ปตฺตํ ปทหิ-ปดแลว ซึ่งบาตร ดวย
มือ, ทฺวารํ ปธาย-โดยปด ซึ่งประต ูฯ 

ปตามห (ปุ) ปู, (พอของพอ) 
ปต ุ (ป)ุ[ปา+ริต,ุ ป+ริตุ] ๑) พอ, บิดา, ชนก, ๒) พรหม 
ปตุจ ฺฉา (อิ) อา, ปา (พี่/นองสาวของพอ) 
ปย (ติ) ที่ถกูรัก, ที่เปนที่รัก, ที่นารัก, ที่เปนที่เทิดทูน, เปนที่ถนุถนอม 
ปยสหาย (ป)ุ[ปย+สหาย] เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท 
ปยสหายก (ป)ุ[ปย+สหายก] เพื่อนรัก, เพื่อนสนิท 
ปวต ิ (ภู)[ปา+อ+ต]ิ ยอมดื่ม, ดื่มกิน 
ปวิตฺวา (อพฺ)[ปา+ตฺวา] ดื่ม, กิน, ดูด, ดื่มกิน, ดูดกิน 
ปหยต ิ (จุ)[ปห+ณย+ติ] ยอมรักใคร, เทิดทูน, ถนุถนอม 
ปก (น)[ป+ก] เตียง, แผนกระดาน, แปนนั่ง, ที่นั่ง, มานัง่, เกาอี,้ เกาอีเ้ล็ก, ปกํ อตฺถริตฺวา-

โดยกางปู ซึ่งเตียง/มานั่ง ฯ 
ปต (ติ) ที่เหลืองอราม, ที่มีสีเหลืองทอง 
ปตหตถฺ (ติ)[ปต+หตฺถ] ที่มีมือที่เหลือง, ที่มีมือเหลือง 
ปุคคฺล (ป)ุ[ป-ุคมุ+อ] สัตว, บุคคล 
ปุจฺฉต ิ (ภู)[ปุจฺฉ+อ+ต]ิ ยอมถาม 
ปฺุ (น) บุญ, กุศลกรรม 
ปุณฺณมุโปสถทิวส (ป)ุ[ปุณฺณมุโปสถ+ทิวส] วันเพ็ญอุโบสถ, วันอุโบสถ ๑๕ คํ่า, วันพระ ๑๕ คํ่า 
ปุตฺต (ปุ) ลูก, ลูกชาย, บุตร 
ปุตฺตทาร (น) ลกูและภรรยา 
ปุน (อพฺ)[-] ใหม, ซ้ํา, อีก, ใหมอกี, ซ้ําอีก, อีกครั้ง, อีกท,ี ใหมอีกครัง้, ใหมอีกท,ี ซ้ําอีกครั้ง, 

ซ้ําอีกท ี
ปุนทิวส (ป,ุน)[ปนุ+ทิวส] วันรุงขึ้น, วันใหม, วันหลงั, วันถัดมา, วันตอมา, วันถัดไป, วันตอไป, วัน

พรุงนี้  
ปุปฺผ (น) ดอกไม, ระด ู
ปุปฺผทาม (น)[ปุปฺผ+ทาม] พวงดอกไม, พวงหรีด, พูหอย 
ปุปฺผผล (น)[ปุปฺผ+ผล] ดอกไมและผลไม, ดอกและผล 
ปุปฺผราค (ปุ) บุษราคัม (อัญมณีสีเหลืองน้ําตาล) 
ปุปฺผมูล (น)[ปุปฺผ+มลู] คาดอกไม, มูลคาดอกไม, ราคาดอกไม 
ปุพพฺณฺห (ปุ) ตอนเชา, ชวงเวลาเชา 
ปุพพฺณฺหสมย (ปุ) ในเวลาเชา, ในตอนเชา 
ปุพพฺโต (อพฺ, ปุพฺพ+โต)ดานหนา,ตะวันออก 
ปุพพฺสิเนห (ป)ุ[ปุพฺพ+สิเนห] ความรักที่เคยเกิดขึ้นในปางกอน 
ปุพพฺุตฺตรปเทส (ป)ุ[ปุพฺพุตตฺร+ปเทส] ทองที่ที่เปนไปในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคอีสาน 
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ปุรโต (อพฺ) ที่ดานหนา, ขางหนา, ตอหนา, กอน 
ปุรตฺถิมโต (อพฺ, ปุรตฺถิม+โต) ดานตะวันออก 
ปุราณ (ติ) ที่เกาแก, เกา, โบราณ 
ปุราณเคห (น)[ปุราณ+เคห] เรือนอันเปนไปในเวลากอนเกา, เรือนเกา 
ปุริมพุทฺธ (ป)ุ[ปุริม+พุทฺธ] พระพุทธเจาที่ทรงเปนไปกอนหนา, พระพุทธเจาพระองคกอนๆ 
ปุเร (อพฺ) กอน, ขางหนา, ดานหนา 
ปุเรตร ํ (น)ิ[ปุเร+ตร] กอน, กอนใคร, กอนใครๆ, กอนคนอื่น, กอนโดยพิเศษ, กอนกวา 
ปูชา (อิ)[ปชู+อ+อา] การบูชา 
ปูเชต ิ (จุ)[ปูช+เณ+ต]ิ ยอมบูชา 
ปูติคนฺธิย (ติ)[ปตูิ+คนฺธิก] ที่กลิ่นเหมน็เนา, ที่มีกลิ่นเนาเหม็น 
ปูป (ปุ) ขนม(ที่ทาํดวยแปงขาวสาร) 
ปูรต ิ (ปูร+อ+ต)ิ ยอมเต็ม 
ปูว (ปุ) ขนม 
ปูวิก (ปุ) พอคาขนม, คนทําขนม 
เปจฺจ (อพฺ)[ป-อิ+ตฺวา] โดยเขาถงึ, โดยถึงซึง่ภพอื่น, ในภพหนา, ในโลกหนา 
เปต (ติ) ท่ีตาย, (ปุ) คนตาย, ผี, เปรต 
เปสการ (ป)ุ[เปส-กร+ณ] ชางทอผา 
เปสล (ติ) ทีด่งีาม, งดงาม, ที่ฉลาด, ที่รัก, ที่เทิดทูน, ที่เทิดทูนศีล 
เปเสต ิ (จุ)[เปส+เณ+ต,ิ ปส*+เณ+ติ] ยอมสงไป, ใชไป, วานไป, ฝากไป (*บางคัมภีร) 
โปกขฺรณ ี (ติ)[โปกฺขร+อินี] สระ, สระน้ํา, สระน้ําที่ถูกปกคลุมดวยบัวทั้งหลาย ๕ ชนิด, สระสี่เหลี่ยม, 

สระน้ํามงคล 
โปกขฺรณีตีร (น)[โปกฺขรณี+ตีร] ตลิ่งสระโบกขรณี, ฝงสระ, ริมฝงสระบัว 
โปตฺถก (ปุ,น) ใบลาน, ตํารา, หนงัสือ 
โปตฺถกาลย (ปุ) หองสมุด, หอสมุด, หองหนงัสอื 
โปตฺถลิกา (อิ) ตุกตา 
โปเถต ิ (จุ)[โปถ/ปุถ+เณ+ติ] ยอมตบ, ต,ี ทุบ, ตบต,ี ทุบต,ี โปเถนตฺ, โปถยนตฺ 
โปราณ (ติ) ที่เปนไปในโบราณกาล, ที่เกาแก 
โปราณิก (ติ) ที่เปนไปในโบราณกาล, ที่เกาแก 
ผรส ุ (ป)ุ[ปร+สส+อุ] ปรสุ, ขวาน 
ผรุส (ติ) ที่หยาบ, หยาบชา, หยาบคาย, หยาบกระดาง, หยาบแข็ง, หยาบโลน 
ผล (น)[ผล+อ] ๑) ผล, ก.ผลดั้งเดิม, มูลผล, ข.ผลที่สืบเนื่อง, อานิสังสผล, อานิสงส, 

ผลานสิงส, ๒) ผล, ผลจิต, ๓) ก.ผล, ลูก, ลูกไม, ผลไม, ข.รสผลไม, ๔) คม(ของสิ่วเปน
ตน), ๕) ลูกตุม, ๖) องคชาต,ิ ๗) อัณฑะ, ลูกอัณฑะ, ๘) แปน (ต)ิ ๙) ที่ตาง, ที่เปนแต
ละอยาง 

ผลก (น) แปน, การดาน, โตะ 
ผลโภชน (น) อาหารผลไม  
ผลาผล (น)[ผล+อผล] ผลใหญผลเล็ก, ลกูใหญลกูนอย, ผลเล็กผลใหญ, ผลนอยผลใหญ 
ผาเลต ิ (กา)[ผล+เณ+ต,ิ ผาล+เณ+ติ] ก) ยอมผา, ผาออก, แบง, แบงออก, แยก, แยกออก, ตัด, 
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ตัดออก, หั่น, ฉีก, ฉีกออก, ถลก, ถลกออก, ข) ยอมใหแตก, ใหแตกออก, ใหแตกแยก, ๓) 
ที,่ วตฺถํ ทฺวิธา ผาเลตฺวา-โดยตัด ซึ่งผา โดยใหเปน ๒ ชิ้น ฯ 

ผาสุกฏาน (น)[ผาสุก+าน] ที่อันเปนที่สกุสบาย 
ผุสฺสปุณฺณมีอุ
โปสถทิวส 

(ป)ุ[ผุสฺสปุณฺณมีอุโปสถ+ทิวส] วนัเพ็ญอุโบสถเดือนยี,่ อุโบสถวันเพญ็เดือนยี ่

พธิร (ปุ) คนหูหนวก, หูตงึ 
พนฺธต ิ (ภู)[พนฺธ+อ+ติ] ยอมผูก, มัด, รัด, พัน, คาด, ลาม, ขมวด, มุน, มัดปม, ขอด, ก) ยอม

จับกุม, คุมขัง, จองจํา(โจรเปนตน), ข) ยอมปด, กั้น, อุด(สระน้ํา,ทํานบเปนตน), ค) ยอม
รอย(ดอกไมเปนตน), ยอมรอยกรอง, ผูก, ประพันธ, แตง(ประโยค, บทกลอนเปนตน), ฆ) 
ยอมสมมตุิ(สีมา), ผูกพัทธสีมา, ง) ยอมมัดผม, ขมวดผม, มุนผม, มวยผม, เกลาผม, ถัก
ผม, เปยผม, จ) ยอมผูก, พัน, มัด, ลาม, รัด (ดวยเชือกเปนตน), ฉ) ยอมฟน, ถัก(ดวย
เชือก), ช) ยอมเชื่อม, ตอ, โยง, ประสาน, ผนึก, ยึด, ติด, แปะ, ยอมเกี่ยวของ, เกี่ยวโยง, 
ติดพัน, ฌ) ยอมจูง, ลาก, ดึง, ) ยอมสวมใส, ผูก, รัด(เข็มขัด, ประคดเอว เปนตน), 
สะพาย(ยามเปนตน) 

พล (น)[พล+อ] ๑) แรง, เรี่ยวแรง, แรงกาย, กําลัง, กําลังกาย, พลงั, ความสามารถ, สัตต,ิ 
๒) กําลงัพล, กองกําลัง, กองทัพ, กองพล, ๓) สภาวธรรม(มีศรัทธาเปนตน)ที่เขมแข็ง
มั่นคง/มกีําลัง/ไมหวั่นไหว/ไมสะทกสะทาน, ๔) การใชกําลัง, การขนืใจ, บังคับ, ยัดเยียด 
๕) ความแออัด, เบียดเสียด 

พลวนฺต ุ (ติ)[พล+วนตฺุ] พลวตี(อ)ิ ผูที่เปยมดวยกาํลงักาย, ผูที่มีแรงมาก, ผูที่มีแรงด ี
พลวเวทนา (อิ)[พลวา+เวทนา] พลวเวทน(น) ๑) ทุกขเวทนา-ที่แรงกลา/ที่รุนแรง, ทุกขเวทนาที่มาก/

ที่สาหสั/ทีแ่สนสาหัส,  ๒) (ติ) (ผู)ที่เสวยทกุขเวทนา-อันแรงกลา/อนัรุนแรง/อนัมาก/อัน
แสนสาหสั 

พลวสิเนห (ป)ุ[พลว+สิเนห] ความรกัที่แรงมาก, ความรักมาก, ความเทิดทนูทีแ่รงมาก, ความเทิดทูน
มาก, (ต)ิ (ผู)ที่มีความรักอยางแรง, ทีร่ักมาก 

พลิกมฺม (น)[พลิ+กมฺม] การบวงสรวงบูชา, พิธีกรรมบูชาเทวดา, กรรมที่เกี่ยวกับการพล ี
พหคิาม (ป)ุ[พหิ+คาม] ขางนอกจากหมูบาน, ขางนอกแหงหมูบาน, ขางนอกหมูบาน 
พลิพทฺท (ป)ุ[พล-วทฺธ+อ] พลิพทฺธ, พลีพทฺท, พลีพทฺธ ววัถึก, วัวกําลงั, วัวจาฝูง 
พห ิ (อพฺ) ดานนอก, ขางนอก, ภายนอก (ไป)สูภายนอก 
พหิทฺธา (นิ) ดานนอก, ขางนอก, ภายนอก, (ไป)สูภายนอก 
พหินคร (อ,ิน)[พหิ+นคร] พหินครํ(อพ)ฺ ภายนอกเมือง, ขางนอก, นอกเมือง 
พห ุ (ติ)[พห+อ,ุ พํห+อุ] ๑) ที่มาก, ๒) ที่หนัก, ที่ใหญหลวง, ที่สําคัญ, ๓) ที่หนาแนน, ที่

แออัด, ที่แนน, ที่อัดแนน, ๔) ที่นาน, ยาวนาน, ชานาน, นานนม, นมนาน, ๕) (กิวิ) 
โดยมาก, โดยหลายครั้ง, โดยไมขาด 

พหุก (ติ)[พหุ+ก] ๑) (ผู)ที่มาก, มากมาย, หลาย..., ๒) โดยมาก 
พหโุธ ประการอันมาก, หลายประการ, หลายอยาง, หลายชนิด, หลายประเภท 
พาราณสีสมีป (ติ)[พาราณสี+สมปี] ที่ใกลแหงเมืองพาราณส,ี ใกลเมืองพาราณส ี
พาล  (ติ) ที่โง, ที่ไมฉลาด, ที่ยังเล็ก/ยงัออนหัด, ที่พาล, (ปุ) คนพาล, คนโง, เยาวชน 
พาลก (ติ) ทีย่ังเลก็, ที่ยังออนหัด 
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พาลสมณ (ปุ) พระที่โงเขลา  
พาหิร ํ (นิ) ดานนอก, ขางนอก, ภายนอก, (ไป)สูภายนอก 
พาหิรา (นิ) ดานนอก, ขางนอก, ภายนอก, (ไป)สูภายนอก 
พาฬหฺคิลาน (ติ)[พาฬฺห+คิลาน] ที่ปวยหนัก, ที่ไมสบายอยางมาก 
พิฬาร (ปุ) แมว 
พีช (น) เมล็ดพันธ 
พุกฺกต ิ (ภู)[พุกฺก+อ+ต]ิ ยอมเหา, หอน 
พุทฺธ (ปุ) พระพุทธเจา 
พุทฺธโฆส (ป)ุ[พุทฺธ+โฆส] พุทธโฆสะ ชื่อพระคันถการกาจารย 
พุทฺธสาสน (น)[พุทฺธ+สาสน] การอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจา, พุทธศาสนา 
พุธวาร (ปุ) วันพุธ 
โพธิรุกขฺ (ปุ) ตนโพธ์ิ 
โพธิสตตฺ (ป)ุ[โพธิ+สตฺต] พระโพธิสตัว 
พฺยคฺฆ (ปุ) เสือ 
พฺยากรณ (น)[วิ-อา-กร+ยุ] ๑) การบอก, การบอกกลาว, ๒) การเฉลย, การกลาวเฉลย, ๓) การที่

ทรงใหคําพยากรณ, พยากรณ, ๔) คําที่กลาวบอก, ๕) คัมภีรที่กลาวซึ่งศัพทและอรรถ, 
คัมภีรที่ถูกจัดทําดวยสูตรและวตุต,ิ คัมภีรไวยากรณ  

พฺยาธ ิ (ปุ) ความเจ็บปวย, โรค, โรคเรื้อน 
พฺราหฺมณ (ปุ) พราหมณ 
พฺราหฺมณกุมาร (ป)ุ[พฺราหฺมณ+กุมาร] พฺราหฺมณกุมาริกา(อิ) ๑) เด็กที่เปนพราหณ, ๒) ชายหนุมที่เปน

พราหมณ, ๓) กุลบุตรที่เปนพราหมณ 
ภฺชต ิ (ภู)[ภนฺช+อ+ติ] หัก, บิ, ฉีก, บด, ทําลาย, ภฺชน, ภฺชน,ี ภฺชนก, ภฺชนฺต, ภฺชมาน, 

(ภฺชาเปต-ิยอมให...) ภฺชาเปตวฺา, ภฺชต, ภฺชตพฺพ, ภฺชต ุํ, ภฺชตฺวา, ภฺชย-ที่ถูก 
ภเณ (อพฺ)[ภเณอิติ เอกวจนปุถวจนวเสน นีจปุริสานํ อามนฺตเน] พนาย, พอคุณ, พอหน,ู เจา

หน,ู หนุม, หน,ู เพื่อน, สหาย, ใชเรียกผูชายที่อยูใตบังคับบัญชาเอกพจนพหพูจน มักใชใน 
ราชาเรียกขาราชบริพาร, เจานายเรียกลกูนอง เปนตน 

ภณฺฑ (น) ทรัพย, สิง่ของ, สินคา 
ภณฺฑก (ป,ุน)[ภณฺฑ+ก] ๑) ทรัพย, ทรัพยสิน, ทรัพยสมบัต,ิ ๒) สินคา, ๓) สิ่งของ, เครื่องใช, 

ขาวของ, ของ, สิ่ง, พัสด,ุ วัสด,ุ วัตถ,ุ เครื่องมือ, อุปกรณ 
ภณฺฑิก (น)[ภณฺฑ+ณิก] ๑) หอ, มัด, พัสดุ, วัสด,ุ หีบหอ, หอของ, ๒) หัวหอมภัณฑิกะ, หัวหอมที่

เกิดในแควนมคธ, หัวหอมที่กลีบมาก 
ภต ิ (อิ)[ภร+ติ] ๑) เงินคาจาง, ๒) การทํางานโดยรับคาจาง, การรับจาง, การรับคาจาง, ๓) 

คารักษา, คายา 
ภติก (อิ)[ภร+ติ] คนที่ทํางานดวยคาจาง, ลูกจาง, คนรับจาง 
ภตฺต (น) ขาว, อาหาร 
ภตฺตการก (ติ)[ภตฺต+การก] ภตฺตการิกา(อิ), (ผู)ที่สามารถหุงขาว, คนทําอาหารครัว, พอครัว 
ภตฺตการิกา (อิ)[ภตฺต+การิกา] หญิงทีส่ามารถหุงขาว, แมครัว 
ภตฺตกาล (ป)ุ[ภตฺต+กาล] เวลารับประทานอาหาร, เวลาฉันภัตตาหาร, เวลากนิขาว 
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ภตฺตกิจ ฺจ (น)[ภตฺต+กิจฺจ] กิจการฉันภัตตาหาร, กิจการรับประทานอาหาร 
ภตฺตกิจ ฺจาวสาน (น)[ภตฺตกิจฺจ+อวสาน] การเสร็จสิน้แหงกจิการฉันภัตตาหาร 
ภตฺตปาต ิ (อิ)[ภตฺต+ปาติ] ถวยที่เตม็ดวยขาว, ถวยขาว, ถวยอาหาร, สํารับอาหาร 
ภตฺตเคห (น)[ภตฺต+เคห] เรือนอันเปนที่หุงขาว, เรือนครัว, โรงครัว, หองครัว, ครัว, ครัวไฟ 
ภทฺท (น)[ภทิ+ท] ๑) ความด,ี ความดงีาม, อารมณที่ด,ี มงคลด,ี ฤกษดี, โชคด,ี เคราะหดี, ๒) 

(ติ) ที่ด,ี ที่ดีเลิศ, ที่ดีเยี่ยม, ที่ยอดเยี่ยม, ที่เยี่ยมยอด, ที่ประเสริฐ, ที่เปนประธาน, ที่นายก
ยอง, ที่นาเคารพ, ๓) (ป)ุ[ภทฺท+ณ] ก) เดือนที่ประกอบกับดาวบท(เดือนสิบ), ข) ผูที่พึ่ง
ภัทรเทพ, ค) ผูที่ชื่อวา ภัททะ, ฆ) ผูที่ทําความด,ี ง) มาที่ด ี

ภทฺเท (อพฺ)[ภทิ+อ+อา+สิ(ค)] ที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, คนด,ี แม, นอง (อาลปนบท สามีเรียก
ภรรยา) 

ภทฺรโยพพฺน (น)[ภทฺร+โยพฺพน] ความเปนแหงวัยที่ด,ี ความดีแหงวัย 
ภนฺเต (อพฺ) ทาน, ทานเจาขา, ขาแตทานผูเจริญ... 
ภรณ (น)[ภร+ยุ] ๑) การเลี้ยงด,ู การทะนุบํารุง, การเลี้ยงชีพ ๒) การพยงุ, คํ้าจุน, สนับสนุน, 

สงเสรมิ, ๓) เครื่องประดับ 
ภริยา (อิ) ภรรยา, เมีย, ภริยา 
ภยสนฺตาส (ป)ุ[ภย+สนฺตาส] ความสะดุงกลัว, ความนากลัวแหงภัย 
ภวต ิ (ภู)[ภู+อ+ต]ิ ยอมม,ี ยอมเปน, มีอยู, เปนอยู 
ภวนฺต (ติ)[ภู+(อ)+อนฺต] (ผู)ที่เปนเจา, ผูเปนเจา, คุณ/ทาน(คําสุภาพใชเรียกแทน ตุมหฺ-ศัพท เปน

การเลี่ยงไมใช ตุมหฺ โดยตรง หมายถึงผูมตีัวเปนๆ/มีชีวติอยู), พระคุณเจา 
ภวโสต (ป,ุน)[ภว+โสต] กระแสภพ, กระแสคือภวตัณหา 
ภาคิเนยฺย (ปุ) หลานชาย (ลกูของพี่/นอง-สาว) 
ภาคิเนยฺยา (อิ) หลานสาว (ลูกของพี/่นองสาว) 
ภาชน (น)[ภาช+ยุ] ๑) ภาชนะ, แกว, ถวย, ชาม, ก) หมอ, โอง, กระถาง, ไห, ข) บาตร, ค) 

กระติก, กระปอง, กระปุก, กลอง, ๒) ที่จําแนก, แยกแยะ, แบงแยก, ๓) ทรัพย, ทรัพยสิน, 
ทรัพยสมบัต,ิ สิ่งของ, ๔) ที่ตั้ง 

ภาติก (ป)ุ[ภาตุ+ก] นองชาย, พี่ชาย, พีน่องที่เปนผูชาย 
ภายต ิ (ภู)[ภี+อ+ต]ิ ยอมกลัว 
ภาริย (ติ)[ภร+ณฺย] ๑) ที่จะพึงเลี้ยงด,ู ที่ควรเลี้ยงด,ู ๒) ที่ภาระหนัก, ๓) ที่หนัก, ที่หนักอึ้ง, ๔) 

ที่เหลิง, เหิมเกริม, กําเริบ 
ภาวนา (อิ) ภาวนา, การใหเกิดขึ้น, เจริญขึ้น 
ภาเวต ิ (ภู/จุ)[ภู+เณ+ต]ิ ยอมเจริญ, ยอมใหเกิด 
ภาสต ิ (ภู)[ภาส+อ+ต]ิ ยอมกลาว, พูด, ตรัส 
ภิกฺข (น)[ภิกฺข+ณฺย] การขอ 
ภิกฺขต ิ (ภู)[ภิกฺข+อ+ต]ิ ยอมขอ 
ภิกฺข ุ (ป)ุ[ภิกฺข+รู, ภิทิ+รู, ภี-อิกฺข+รู] พระ, พระภิกษุ 
ภิกฺขุนุปสฺสย (ป)ุ[ภิกฺขุนี+อุปสฺสย] ภิกฺขุนปูสฺสย วัดของนางภิกษุน ี
ภิกฺขุสํฆ (ป)ุ[ภิกฺขุ+สํฆ] หมูแหงพระภิกษุ, หมูพระ, ภิกษุสงฆ, พระภิกษุสงฆ 
ภินฺทน (น)[ภิทิ+ยุ] ๑) การทําลาย, ๒) (ติ) ที่สามารถทําลาย, ที่มีสภาพการทําลาย 



๕๐ 

ภินฺทนตฺถ (ป)ุ[ภินฺทน+อตฺถ] ประโยชน-การทําลาย/การกน/การขุดโคน 
ภีต (ติ)[ภี+ต] ที่ไดกลวัแลว, ที่กลัว 
ภฺุชต ิ (รุ)[ภุช+อ+ต]ิ ยอมกนิ 
ภฺุชนฺต (ติ)[ภุช+อ+อนฺต] ที่กําลังฉันอยู, ที่กําลงัรับประทานอยู, ที่กินอยู 
ภฺุชนตฺถ (ป)ุ[ภฺุชน+อตฺถ] ประโยชนการกนิ 
ภุตฺต (น)[ภุช+ต] ๑) การกิน, การใช, การเสวย, ๒) ผูกิน, ผูใช, ผูเสวย, (ติ) ๓) ที่ถกูกิน, ที่ถูก

ใช, ที่ถูกเสวย 
ภุตฺตกาล (ป)ุ[ภุตฺต+กาล] เวลาที่กนิแลว, เวลาทีก่ินเสร็จแลว 
ภูปาล (ปุ) พระเจาแผนดิน, ผูครองเมือง 
เภท (ป)ุ[ภิท+ณ] ๑) การแตก, ความแตกแยก, แตกสลาย, ๒) การทําลาย, ๓) ประการ, 

ชนิด, ประเภท, ความแตกตาง, ประการพิเศษ 
เภสชฺช (น) ยา, การเยียวยารักษา 
โภชน (น)[ภุช+ยุ] ๑) การใช, ใชสอย ๒) การกนิ, กินอาหาร, ๓) อาหาร, ของกิน 
โภชนผลก (ปุ) โตะ(เปนที่รับประทาน)อาหาร 
โภชนีย (ติ)[ภุช+อนีย] ที่ควรกนิ, ที่ควรใชสอย, (น) อาหาร, ของกิน 
โภต ิ (อิ) ดูกอนคุณ, คุณผูหญิง 
โภติโย (อิ) ดูกอนคุณ ท., คุณผูหญิง ท. 
มํส (น) เนื้อ 
มกฺกฏ (ปุ) ลิง 
มกฺกฏี (อิ)[มกฺกฏ+อี] ลิงตวัเมีย, นางลงิ 
มกฺขต ิ (ภู)[มกฺข+อ+ต]ิ ๑) ยอมบด, ขยี,้ ทําลาย ๒) ยอมทา, ไล, แตม, ปาย, ระบาย, ละเลง, 

ยอมเปอน, แปดเปอน   
มกฺเขต ิ (จุ)[มกฺข+เณ+ต]ิ ยอมทา, แตม, ไล, ปาย, ระบาย, ละเลง, ขัด, ถู, ผัด, ลบ, มกฺเขนฺต,ิ มกฺ

เขสิ(มกฺข+เณ+สิ), มกฺเขหิ, มกฺเขถ, มกฺเขยฺยํ, มกฺเขส(ิมกฺข+เณ+อี), มกฺเขส ุํ, มกฺขยึ, มกฺ
เขสิ(มกฺข+เณ+อึ)ลบนิคหิต, มกฺเขสฺสาม,ิ มกฺเขตฺวา, มกฺเขต ุํ 

มคฺค (ปุ) ทาง, หนทาง, ถนน 
มคฺคผล (น)[มคฺค+ผล] ผลจิตคือผลแหงมรรค, ผลแหงมรรค, มรรคและผล 
มคฺคิก (ปุ) ผูเดินทาง, นกัทองเที่ยว 
มงฺคล (ป,ุน)[มคิ/มงฺค+อล] (น) ๑) ธรรมที่ด,ี ธรรมที่เจริญ, ธรรมที่เพิ่มพนู, มงคล, ความด,ี 

ความงาม, ความดงีาม, ๒) มงคลมีทิฏฐสตุเปนตน (การเห็นซึ่งอารมณทั้งหลายทีถู่กสมมติ
วาดีโดยสมควรแกเขต ชือ่วา ทิฏฐมังคละ, การไดยินซึ่งสิ่งทีส่มมติวาดี ชื่อวา สตุมังคละ, 
การเสวยกลิน่ รส, สัมผัส ที่ถกูสมมติวาดี ชือ่วา มตุมังคละ), (ป)ุ ๓) พระมงคล, ๔) ฤๅษี
มงคล, ๕) พราหมณมงคล, ๖) ชายหนุมมงคล, ๗) ทาสมงคล, ๘) ปราสาทมงคล, ๙) 
ชางมงคล, (ติ) ๑๐) (ผู)ทีม่ีมงคล 

มจฺฉ (ปุ) ปลา 
มจฺฉาชาติก (ปุ) สัตว-จําพวก/ประเภท-ปลา 
มชฺชปาน (น)[มชฺช+ปาน] การดื่มน้ําเมา 
มชฺชาร (ปุ) แมว 



๕๑ 

มชฺฌ (น)[มช+ฌ] กลาง, ระหวาง, ระหวางกลาง 
มชฺฌนฺติก (ปุ) เวลาเที่ยงตรง, เที่ยงวัน 
มชฺฌณฺห (ปุ) ตอนเที่ยง, ชวงเวลาเทีย่ง 
มชฺฌนฺหิก (ปุ) เวลาเที่ยงตรง, เที่ยงวัน 
มชฺฌิม (ปุ) พระผูนอยทีพ่รรษาหาขึ้นไปแตต่ํากวาสิบ, พระมัชฌิมะ 
มชฺฌิมยาม (ป)ุ[มชฺฌิม+ยาม] มัชฌิมยาม, ยามเที่ยงคืน 
มฺจ (ปุ) เตียง 
มฺชูสา (อิ) หีบ, กลอง, ลงั, หีบหอ 
มณฺฑป (ปุ,น) เวที, ปะรํา, มณฑป 
มณฺฑูก (ปุ) กบ 
มต (ติ) ทีต่าย, ที่ตายแลว, คนตาย 
มตกุฏาปนมนฺต (ป)ุ[มตกุฏาปน+มนฺต] เวทมนตร/มนตรา/มนตคาถา-ทีย่ังซึ่งผูตายใหลุกขึน้, มนตปลุกชีพ

ผูตาย, มนตคาถาปลุกชีพคนตาย 
มตปุตฺต (ติ)[มต+ปตฺุต] ที่มีลูกตาย, ที่ลูกตาย (ปุ) ลูกที่ตายแลว 
มตภาว (ป)ุ[มต+ภาว] ความเปนแหงสิ่งทีต่ายแลว, ความเปนแหงผูทีต่ายแลว 
มตมจฺฉ (ปุ) ปลาตาย (ปลาท่ีตายแลว) 
มตมหลฺลิกา (อิ)[มต+มหลฺลิกา] หญิงแกที่ตาย 
มตมหาเถร (ป)ุ[มต+มหาเถร] พระมหาเถระท่ีมรณภาพ 
มตสุนข (ปุ) สุนัขตาย 
มตฺถก (ป,ุน)[มส/มสิ+ตฺถ+ก, มส+ก, มส+ถก] ๑) หัว, ศีรษะ ก.ขางบน, ดานบน, ข.ยอด, ค.

กระหมอม, ฆ.ปลาย, (ปุ) ๒) ยอดออน, ตนออน, หนอ 
มทฺทต ิ (ภู)[มทฺท+อ+ต]ิ ๑) ยอมกด, ขม, บีบ, นวด, บีบนวด, ๒) ยอมขยํา, คลุก, คลุกเคลา, ๓) 

ยอมย่ํา, เหยียบ, เหยียบย่าํ, ๔) ยอมย่ําย,ี กดขี,่ ขมเหง, ทําลาย, มทฺทนฺต,ิ มทฺทเร, มทฺท
สิ, มทฺทนฺเต, มทฺทเส, มทฺทต,ุ มททฺถ, มทฺทส,ุ มทฺเทยฺย, มทฺทิเย, ทเฺทยฺยุ ํ, มทฺทิสฺสนฺต,ิ 
มทฺทิสฺสาม,ิ มทฺทิตฺวา, มทฺทิย, มททฺิต ุํ, มทฺทยิตฺวา(มททฺ+ณย+ตฺวา), มทฺทนตฺ, มทฺทยมาน 

มธุร (ติ) ที่หวาน, ที่อรอย, ที่ไพเราะ, ที่นารื่นรมย 
มธุรมํส (น)[มธุร+มํส] เนื้อที่ด,ี เนื้อที่อรอย 
มนาป (ติ) ทีย่ังหวัใจใหเจริญ, ที่นาเจริญใจ, ที่นาชื่นชอบ, นาชอบใจ, ที่นาพอใจ, นาชื่นใจ, 

นายินด,ี ที่เปนที่(/ถูก)ประสงค, ที่พึงประสงค (น) การกระทําที่นาชื่นใจ, ที่พึงประสงค 
มนฺุ (ติ) ที่นาชื่นชอบ, ที่นาชอบใจ, ที่รื่นรมย, ที่สามารถทําใหจิตชืน่ชมยนิด ี
มนุสฺส (ปุ) คน, มนุษย 
มนุสฺสตฺต (น)[มนุสฺส+ตฺต, มนุสฺส+อตฺต] ๑) ความเปนแหงมนุษย, ความเปนคน, มนุษยภูม,ิ 

มนุษยชาต,ิ อัตตภาพมนุษย, สภาวะเปนมนุษย, การเกิดเปนคน 
มนุสฺสโลก (ป)ุ[มนุสฺส+โลก] ๑) มนุษยโลก, มนุษยภูมิ, โลกมนุษย, เมืองมนุษย, ๒) หมูมนุษย, หมู

คน 
มโนรม (ติ) ที่มีความนารื่นรมยใจ, ที่นาเพลิดเพลนิใจ  
มนฺต (ปุ) มนต 
มนฺตี (ป)ุ[มนฺตา+อ,ี มนฺต+อี] ๑) มันตพีราหมณ (เปนพราหมณคนหนึ่งในแปดคนที่ทํานาย



๕๒ 

ลักษณะของเจาชายสิทธัตถะ), ๒) (ติ) (ผู)ทีท่รงความรู, ที่มีปญญา, ๓) (ผู)ที่มีการ
ปรึกษา, (ผู)ที่ควรปรึกษา, ที่ปรึกษา 

มนฺเตต ิ (จุ)[มนฺต+เณ+ติ] ๑) พูดคุย, สนทนา, ๒) ปรึกษา, หารือ, ปรึกษาหารือ 
มนฺเตตฺวา (อพฺ)[มนฺต+เณ+ตฺวา] โดยปรึกษาแลว 
มนฺเตสฺสนฺต ิ (จุ)[มนฺต+เณ+สฺสนฺต]ิ จักพากันปรึกษา 
มยํ (อ/ปุ-อิ) อ.เรา, ฉัน, ขาพเจา ท. 
มรต ิ (ภู)[มร+อ+ติ] ยอมตาย 
มล (น)[มล+อ] ๑) สิ่งสกปรก, สิงปฏิก,ู มลทิล, ขี้-, ๒) หมึก, ๓) อุจจาระ, ถายหนกั, มูล, ขี้ 
มหคฺฆ (ติ)[มหนฺต+อคฺฆ] ที่ควรคามาก, ที่มูลคามาก 
มหนฺต (ติ)[มห+(อ)+อนฺต] มหต(ีอิ) ๑) ที่ประเสริฐ, ที่ดีเลิศ, ๒) ที่มาก, ที่มากมาย, ที่เยอะแยะ, 

๓) ที่ถูกบูชา, ที่ควรบูชา, ที่นาบูชา, ๔) ที่ใหญ, ใหญโต, กวางใหญ, กวางขวาง, ๕) 
ความเปนแหงผูเปนใหญ, ความเปนใหญ, ที่ยิ่งใหญ, ที่สําคัญ, ๖) ที่เต็มเปยม, ที่สมบูรณ 

มหนฺตมหนฺต (ติ)[มหนฺต+มหนฺต] ที่ใหญมาก, ที่ใหญๆ 
มหลฺลก (ติ) ที่แก, ที่เฒา, ที่ผานวยั, (ปุ) คนแก, ชายแก 
มหลฺลิกา (อิ) หญิงแก, หญิงเฒา, แมใหญ(ยาย), ผูเฒาวัยนี ้
มหาอสฺสาโรห (ป)ุ[-] ผูที่ชื่อวามหาอสัสาโรหะ 
มหากาย (ติ) ที่มีรางกายใหญโต, ตัวใหญ 
มหาคงฺคา (อิ)[มหนตฺ+คงฺค] แมน้ําใหญ 
มหาชน (ปุ) คนเปนอันมาก, คนหมูมาก, มหาชน 
มหาชาล (ป,ุน)[มหนฺต+ชาล] แหที่ใหญ, แหใหญ 
มหาเถร (ปุ) พระมหาเถระ, พระที่ได ๒๐ พรรษาขึ้นไป 
มหาเถรปมขุ (ติ)[มหาเถร+ปมขุ] มหาเถรปปฺมขุ ที่มีพระมหาเถระเปนประธาน, ทีม่ีพระมหาเถระเปน

หัวหนา, ที่มพีระมหาเถระเปนผูนํา 
มหาทาน (น)[มหนฺต+ทาน] ทานทีใ่หญ, ทานที่ประเสริฐ, ทานใหญ, มหาทาน 
มหาธน (น)[มหนฺต+ธน] ๑) ทรัพยที่มาก, ทรัพยมาก, ๒) (ต)ิ (ผู)ที่มีทรัพยมาก 
มหานส (น) โรงครัว, หองครัว, ครัว 
มหานาควน (น)[มหานาค+วน] ปามหานาค, (ปาชางใหญ) 
มหานุภาว (ติ) ที่ม-ีอํานาจ/อานุภาพ-มาก 
มหาปฺุ (น)[มหนฺต+ปฺุ] ๑) กุศลกรรม-บุญ-ที่ประเสริฐ-ที่ใหญโต-ที่มาก, (ติ) ๒) ที่มีกุศล

กรรม-บุญ-ที่มาก-ที่ประเสริฐ-ที่ยิ่งใหญ, ที่มีบุญมาก, ผูที่บุญมาก 
มหาปุริส (ป)ุ[มหนฺต+ปุริส] ผูชายที่ประเสรฐิ, มหาบุรุษ, พระโพธิสตัว 
มหาโพธิรุกขฺ (ป)ุ[มหาโพธิ+รุกฺข] ตนมหาโพธ์ิ 
มหาภิตฺติปฏ ิกา (อิ)[มหาภิตฺต+ปฏ ิกส] แปนกระดานที่ถูกทาํดวยไมหยาบๆ ของฝาผนังที่ใหญ 
มหาเมฆ (ปุ) หาฝน, ฝนทีต่กหนัก 
มหาราช (ป)ุ[มหนฺต+ราช] พระราชาผูประเสริฐ, มหาราช, มหาราชา (ใชในที่เกี่ยวกับสมมุติเทพ(คน)

และอุปปตติเทพ(เทวดา)) 
มหาวน (น) ปาใหญ, ปามหาวนั 
มหาวิหาร (ปุ) วัดใหญ 



๕๓ 

มหาสตฺต (ป)ุ[มหนฺต+สตฺต] ๑) สัตวที่ประเสริฐ, พระโพธิสตัว, ๒) สัตวที่มาก, สัตวที่จํานวนมาก 
มหาสมุทฺท (ปุ) มหาสมุทร, ทะเลใหญ 
มหาสรีร (ติ) ที่มีรางกายใหญโต, ตัวใหญ 
มหาเสฏ ิ (ปุ) เศรษฐีใหญ, มหาเศรษฐ ี
มหึส (ปุ) ควาย, กระบือ 
มหิทฺธิก (ติ) ที่มีฤทธ์ิมาก, ที่มีความเต็มเปยมมาก 
มหิทฺธิย (ติ) ที่มีฤทธ์ิมาก, ที่มีความเปนเปยมมาก 
มหิยงฺคณถปู (ติ)[มหิยงฺคณ+ถูป] สถูป/เจดีย-มหิยังคณะ 
มเหสกฺข (ติ) ที่ถกูเรียกวาบุญบารมีมาก 
มเหส ิ (ปุ) พระพุทธเจา 
มาณว (ปุ) ชายหนุม, คนหนุม 
มาณวิกา (อิ)[มาณว+ก+อา] หญิงสาว, สาว 
มาตามห (ปุ) ตา (พอของแม) 
มาตุคาม (ปุ) ผูหญิง 
มาตุจ ฺฉา (อิ) นา, ปา (พี่/นองสาวของแม), แมเลี้ยง, แมนา, (แมบุญธรรม) 
มาตุภวน (น)[มาตุ+ภวน] ภูมิของมารดา, ภูมิอันเปนที่อยูของพระมารดา 
มาตุล (ปุ) ลุง, นา (พี่/นอง-ชายของแม) 
มาเนต ิ (จุ)[มาน+เณ+ติ] มานยติ ยอมเทดิทูน, ถนุถนอม, มาเนตพฺพ, มาเนนฺต, มาเนตฺวา 
มาปต (ติ)[มาป+ต] ที่ไดถูกเนรมิต-ถูกกอสราง-ถูกจัดทํา-แลว, ที่ไดกอสรางแลว 
มาเปต ิ (จุ)[มาป+เณ+ติ] มาปยติ ยอมเนรมิต, สราง, กอสราง, ปลูกสราง, กอตั้ง, สถาปนา, 
มาริส (ติ)[อมฺห-ทิส+กฺวิ] ผูที่ปรากฏดั่งเชนเรา, ผูที่นามองดูเหมือนอยางเรา, ทาน, ทานเจาขา, 

เพื่อนรัก, เพื่อนเกลอ, สหาย, ทานผูปลอดทุกข, ทานผูสามารถทนทุก 
มาลา (อิ) ดอกไม, มาลยั, พวงดอกไม 
มาลาการ๑ (ป)ุ[มาลา-กร+ณ] มาลการ ชางดอกไม 
มาลาการ๒ (ป)ุ[มาลา+อาการ] รูปรางดอกไม, สัณฐานดอกไม 
มาส (ปุ) เดือน 
มิค (ปุ) กวาง, เนื้อ, (เหยื่อ) 
มิควธ (ป)ุ[มิค+วธ] การฆาซึ่งกวาง, การลากวาง 
มิจฺฉา ผิด, มิชอบ, ไมชอบธรรม, ผิดเพี้ยน 
มิตฺต (ป)ุ[มิท+ต, มิ+ต] เพื่อน, เพื่อนฝูง, มิตร, สหาย, เกลอ, ผูที่สามารถรัก, ผูที่ถูกรัก, ผูมี

เมตตา (ติ) ผูที่เปนมติร, ผูที่ชื่อวามิตร 
มุข (ติ)[มุ+ข] ๑) หนา, ๒) ปาก, ๓) ชอง, ๔) ประต,ู ๕) เหต,ุ ๖) มุข, ทางเขา 
มุขโธวนฏาน (น)[มุขโธวน+าน] ที่อันเปนทีล่างหนา, ที่ลางหนา 
มุขร (ติ)[มุข+ร] ๑) ที่มีปากกลา, ที่ปากกลา, ที่มีปากจัด, ที่ปากจัด, ๒) ที่พูดมาก 
มุขวาต (ป)ุ[มุข+วาต] ลมปาก 
มุขปฺปมาณ (น)[มุข+ปมาณ] ๑) ปริมาณเทาชองปาก, ขนาดปาก, เทาปาก, ๒) โดยเทากนักับปาก 
มุจฺจต ิ (ทิ)[มุจ+ย+ติ] ยอมรอด, หลุด, พน 
มฺุจต ิ (รุ)[มุจ+อ+ต]ิ ยอมปลอย, เปลื้อง, ปลด, ถอด, ปลอยทิง้ 



๕๔ 

มุณฺฑก (ป)ุ[มุณฺฑ+ก] ๑) หัวโลน, ๒) โลนซา, โลนชั่ว, โลนนาเกลียด 
มุตฺตา (อิ) ไขมุก 
มุทฺทา (อิ) แหวนจําหลักอักษร 
มุทฺทิกา (อิ)[มุททฺา+ณิก] แหวนสลกั, แหวนจําหลัก, แหวนตรา 
มุธา (อพฺ) เปลา, ไรคา, ฟร ี
มุนิ (ปุ) พระ 
มุสา (นิ) เท็จ, ไมจริง  
มุหุตฺต (ปุ,น) สักครู, สักพัก, สักประเดี๋ยว, มุหุตฺตํ สักครู, สักพักหนึ่ง, สักประเดี๋ยว, สักหนอย, สัก

เล็กนอย, ชั่วขณะ, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู, (ชั่ว)ประเดี๋ยวเดยีว 
มุหุตฺติก (ปุ) หมอดู, โหร 
มูค (ปุ) คนใบ, คนพูดไมได 
มูสิก (ปุ) หน ู
มูฬฺห (ติ) ทีง่ง, งงงวย, มึนงง, ลองลอย, ที่หลง, (ปุ) ผูที่หลงทิศ, ผูที่หลงทาง, ผูที่โง, ที่เขลา, คน

โงเขลา 
เมตฺตาจิตตฺ (น)[เมตฺตา+จิตฺต] เมตตาจิต (ต)ิ ที่มีจิตอันประกอบกับเมตตา 
เมตฺเตยฺยพุทฺธ
กาล 

(ป)ุ[เมตฺเตยฺยพทฺุธ+กาล] กาลสมยัแหงพระเมตไตรยพุทธเจา, ในกาลสมัยแหงพระศรีอารย 

โมสก (ปุ) โจร 
โมเจต ิ (กา)[มุจ+เณ+ติ] โมจยติ ยอมใหพน, ใหรอดพน, ยอมปลด, ปลอย, เปลื้อง, ยอมแก, แกะ, 

แกมัด, ยอมหลุด, รอด 
โมฬ ิ (อิ)[มูล+อิ] ๑) จอม, ผมจุก, มวยผม, มุนมวยผม, ปอยผม, ขมวดปอยผม, โมล,ี เมาล,ี 

เมาฬ,ี ๒) ยอด, ๓) มงกุฎ 
ยกฺข (ปุ) ยักษ, เทวดา(จําพวกยักษ) 
ยกฺขสมาคม (ป)ุ[ยกฺข+สมาคม] การชุมนมุแหงยักษทั้งหลาย, การมารวมกนัแหงยักษท้ังหลาย, การมา

พบปะกันแหงยักษทั้งหลาย 
ยต ิ (ป)ุ[ยต+อิ] พระ 
ยตฺถ (อพฺ) ในท่ีใด, ใน...ใด 
ยตฺถ วา ตตฺถ วา (กลุมบท)[ยตฺถ+วา+ตตฺถ+วา] ในที่ใดก็ดีในที่นั้นกด็,ี ในที่ใดที่หนึง่ไมไดเจาจง, ที่ใดที่หนึง่ก็

ตาม, ที่ไหนที่นั่น, ที่ไหนกต็าม, ไมวาที่ใด, ไมวาที่ไหน, ไมวาที่ใดกต็าม.. 
ยตฺร (อพฺ) ในท่ีใด, ใน...ใด 
ยถาจินฺติต (น) ตามความคิด, เทาที่ไดคิดเอาไว  
ยถากมฺมูปค (ติ)[ยถากมฺม+อุปค] ทีเ่ขาถึงความสมควรแกกรรม, ท่ีเปนไปตามสมควรแกกรรม 
ยถากฺกมํ โดยสมควรแกลําดับ(กอน-หลงั), ตาม/โดย/ไมลวง... 
ยถาชฺฌาสย (ติ)[ยถา+อชฺฌาสย] ยถาชฺฌาสยํ(อพฺ), ยถาชฺฌาสเยน ๑) ที่สมควรแกความประสงค, ๒) 

(น) โดยสมควรแกความประสงค, ตามความประสงค, ตามอัธยาศัย 
ยถานุสิฏ (ติ)[ยถา+อนสุิฏ] ยถานุสิฏ ํ(อพฺ) ๑) ที่ถูกอบรมใดๆ, ๒) (น) โดยสมควรแกที่ถูกอบรม, 

ตามที่ไดถูกอบรมมา, ตามที่ไดร่าํเรียนมา, ๓) โดยไมเกนิสิง่ที่ไดถูกอบรมมา, ไมเกินที่ไดรับ
การอบรมเลาเรียนมา 



๕๕ 

ยถามน (น)[ยถา+มน] จิตใจใดๆ, จิตที่เปนไปทุกขณะ, ตามสมควรแกจิตใจ, ตามใจ 
ยถาปตฺถติ (ติ)[ยถา+ปตฺถิต] ๑) ที่มีความประสงคใดๆ, ที่มีความตองการใดๆ, ที่มีความปรารถนา

ใดๆ, ทุก/ทุกๆ สิ่งอันเปนที่ปรารถนา, ทุก/ทุกๆ สิ่งอันเปนที่ประสงค, ทุก/ทุกๆ สิง่อันเปน
ที่ตองการ, ทุกความปรารถนา, ตามสมควรแกที่ไดปรารถนา, ตามความปรารถนา... 

ยถาพล (ติ)[ยถา+พล] ยถาพล(ํอพฺ) ๑) ท่ีสมควรแกแรงกาย/กาํลงัของรางกาย, ๒) (น) โดย
สมควรแกความสามารถ, โดยสมควรแกแรงกาย 

ยถารุจ ิ (อ,ิน)[ยถา+รุจิ] ยถารุจึ(อพฺ), ยถารุจิยา, ๑) ที่ฉันทะ/ความประสงคใดๆ, ๒) ที่สมควร/
เหมาะสมแกความประสงค/แกฉันทะ, ๓) ตามความประสงค, ตามความชอบใจ, ตามใจ
ชอบ 

ยถารุจ ิต (ติ)[ยถา+รุจิต] ๑) ที่ถูกโปรดปราน/ที่ถูกประสงค/ที่ถูกชอบใจ-ใดๆ, ๒) เทาที่ไดโปรด, 
เทาที่ไดประสงค, เทาที่ไดชอบใจ, ตามที่ไดที่ชอบใจ 

ยถารุจ ิตฏาน (น)[ยถารุจิต+าน] ที่อันเปนที่ตามที่ไดชอบใจ 
ยถาสตฺต ิ (น,อิ)[ยถา+สตฺติ] ยถาสตฺตึ(อพ)ฺ, ยถาสตฺติยา, ๑) โดยสมควร/โดยเทาเทียม-

ความสามารถ/สตัต,ิ ตามความสามารถ, เทาที่มีความสามารถ, ๒) (อิ) โดยไมเกินสัตติ
ความสามารถ, สัตติความสามารถที่มีอยูเพียงใด 

ยถาสภาว (ติ)[ยถา+สภาว] ยถาสภาวโต(อพ)ฺ ๑) ที่มีสภาวะลักษณะเปนจริง/แทจริง/ไมผิดเพี้ยนผัน
แปร, ๒) (ป)ุ สภาวลักษณะที่เปนจริง/แทจริง/ไมผิดเพีย้นผันแปร, ๓) สถาวลักษณะใดๆ, 
ทุก/ทุกๆ สภาวลักษณะ, ๔) (น) โดยสมควรแกสภาว, ตามสภาวะ 

ยถาสุข (น)[ยถา+สุข] ยถาสุขํ(อพ)ฺ ๑) ตาม/โดย-สมควรแก-ที่มีความสุข/ทีส่บาย, ๒) ตามสบาย, 
อยางที่มีความสุข, เทาที่มีความสุข, เทาที่สบาย 

ยสฺมึ วา ตสฺมึ วา (กลุมบท) ในที่ใดกด็ีในทีน่ั้นก็ด,ี ในที่ใดที่หนึ่งไมไดเจาะจง, ที่ใดที่หนึง่ก็ตาม, ที่ไหนที่นั่น, ที่
ไหนกต็าม, ไมวาที่ใด, ไมวาที่ไหน, ไมวาที่ใดก็ตาม.. 

ยห ึ (อพฺ) ในท่ีใด, ใน...ใด 
ยาค ุ (อิ)[ยา+คุ] ขาวยาคู, ขาวยาคุ, ยาคุ, ยาคู 
ยาคุภตฺต (น) ขาวยาคูและขาว, ขาวยาคูและอาหาร 
ยาจก (ปุ) คนขอทาน 
ยาจต ิ (ภู)[ยาจ+อ+ต]ิ ยอมขอ 
ยาจ ิ [ยาจ+อ]ี ขอแลว 
ยาน (น) ยวดยานพาหนะ, สิ่งทีใ่ชเดินทางไปมา, เกวียน, เรือ, วอ, รถ เปนตน 
ยาวชีว (น)[ยาว+ชีว] ยาวชีวํ(อพฺ) ๑) ตลอดกาลเทาที่มีชวีิตอยู, ตลอดกาลเทาที่มีชีวติยนืยาว, 

ที่สุดกวาชีวติจะหาไม, กวาชีวติจะหาไม, ๒) ตลอดชวีิตที่เปนไป, ตลอดชีวิตทีต่ั้งอยู, ตลอด
ชีวิต 

ยาวตายุก ํ (อพฺ) ชั่วชีวิต, เทาที่มีอายุขยั 
ยาวทตฺถ ํ (อพฺ)[ยาว+ทตฺถ] เทาที่มีความตองการ, ตามความตองการ, ตามทีต่องการ, เทาที่ตองการ, 

ตามตองการ, ตามความประสงค 
ยุชฺฌติ (ย)[ยุธ+ย+ติ] ยอมสู, ตอสู, รบ, ชน 
ยุทฺธปราชติ (ติ)[ยุทฺธ+ปราชิต] ที่ถึงซึ่งความเปนแหงผูทีพ่ายแพจากการสูศึก/สูรบ/สงคราม, ที่แพรบ, ที่

พายศึก, ที่พายสงคราม 



๕๖ 

โยคาวจร (ติ) ทีพ่ากเพยีรกรรมฐาน, ที่เปนไปโดยหยัง่ลงในความพากเพียรกรรมฐาน 
โยค ี (ติ) ที่มีความเพียร, ที่มีความเพยีรประกอบในกรรมฐาน 
โยชน (น) ระยะ ๑ โยชน  
โยธ (ปุ) นักรบ, ผูกลา, ทหาร 
รกฺขต ิ (ภู)[รกฺข+อ+ติ] ยอมรักษา, เฝา, ดูแล, ปองกัน 
รงฺคาชีว (ป)ุ[รงฺค+อาชีว] จิตรกร, นักวาดภาพ 
รชก (ป)ุ[รช+ณฺวุ] ๑) คนซักรีด, ๒) ชางยอมผา 
รตนตฺตย (น)[รตน+ตย] หมูรัตนะ ๓ อยาง, รัตนตรัย 
รตฺต (ติ) ที่แดง 
รตฺตกณเวรมาลา (อิ)[รตฺต+กณวีร+มาลา] ดอกยี่โถที่สีแดง, ดอกยี่โถแดง 
รตฺตเนตฺต (ติ)[รตฺต+เนตฺต] ที่มีดวงตาแดง 
รถ (ปุ) รถ, รถมาศึก, ยานพาหนะ 
รถการ (ป)ุ[รถ-กร+ณ] ๑) ชางทํารถ, ชางรถ, ชางไม, ๒) ชางหนัง, ชางรองเทา, ๓) แองน้ํารถ

การะ 
รมณีย (ติ)[รมุ+อนีย] ที่นารืน่รมย, ที่นาเพลิดเพลินใจ, ที่นารงึรัดใจ, ที่นารืน่รมยด,ี ที่มีความนา

รื่นรมย 
(ติ)[รมุ+เณ+อนีย] ๑) ที่สามารถยังซึง่จิต(ใจ)ใหชื่นชอบ/ชื่นชม, ๒) ที่สามารถยงัซึ่งจิต
(ใจ)ใหรื่นรมยสาํราญ 

รมต ิ (ภู)[รมุ/รม+อ+ติ] ยอมสนุกสนาน, เพลิดเพลิน, รื่นรมย, เลน  
รวิวาร (ปุ) วันอาทติย 
รสฺส/รสฺสก (ติ) ทีส่ั้น, (คน)ที่เตี้ย 
รโห (นิ) ในทีล่ับ, ในที่บังตา, ในที่ปลอดผูคน 
ราคจิตฺต (น)[ราค+จิตฺต] จิตที่ติดใจ, จิตที่หลงใหล, จิตที่ลุมหลง, ราคจิต 
ราชกุมาร (ปุ) ราชกุมาร, เจาชาย 
ราชคห (น)[ราช+คห] กรุง/เมือง-ราชคฤห 
ราชภฏาคาร (น)[ราชภฏ+อคาร] สถานีตาํรวจ, โรงพกั, สํานกังานตาํรวจ 
ราส ิ (ป)ุ[รส+อิณิ] ๑) กลุม, กอง, กองพูน, กองสุม, หมู, เหลา, คณะ, ชุด, พวก, ฝาย, การ

รวม, การเพิ่ม, การบวก, ๒) กองขาวเปลือก, กองทรพัย, ๓) กลุมที่ใหญ, กลุมที่มาก, 
กองที่ใหญ, กองที่มาก, ๔) ชื่อมาตราวัด = ๕-สุวัณณะ, ๕) จักรราศี(ราศี, ราส)ี ๑๒ 
(ราศีเมษ, ราศีพฤษภ, ราศีเมถุน, ราศีกรกฎ, ราศีสิงห, ราสกีันย, ราสีตลุ/(ดุล), ราสี
พฤศจิก/(พิจิก), ราศีธนู, ราสีมังกร, ราสีกุมภ, ราสีมีน) ๖) สวน(เหต,ุ ผล, กรรม, วิบาก), 
๗) ราส-ิศัพท, ๘) ความเปนแหงหมู/เหลา, ความเปนแหงกลุม, ๙) ที่ถูกรวม, ที่ถูกกอง
รวม, ที่ถูกกองพูน, ท่ีถูกรวบรวม, ๑๐) ปาสราสิสตูร, ๑๑-๑๒) สงัข๎ยา 

รุกฺข (ปุ) ตนไม 
รุกฺขเทวตา (อิ)[รุกฺข+เทวตา] เทวดาที่ครอบครองตนไม, รุกขเทวดา 
รุกฺขมูล (น)[รุกฺข+มูล] ๑) ที่ใกลแหงตนไม(บริเวณที่ใบไมรวงลงเมื่อลมสงบ หรือบริเวณที่แดดทอด

ลงสูพื้นในเวลาเที่ยงตรง), ๒) โคนตนไม, ใตตนไม, ๓) วัด(ของพระ)คือโคนตนไม 
รุจ ิร (ติ) ที่มีความนาชื่นใจ, นาชอบใจ, ที่งดงาม, ที่มีรัศม ี



๕๗ 

รุจ ฺจต ิ (ทิ)[รุจ+ย+ติ] ยอมชอบ, ชื่อนชอบ, ชอบใจ, ยอมตองการ, ปรารถนา, ยอมถูกชอบ, รุจฺจิตฺ
วา, รุจิต. 

รุนฺธติ (ภู)[รุธิ/รุธ+อ+ติ] ยอมปด, กั้น, ขวาง, หาม, ลอม 
โรค (ป)ุ[รุช+ณ] ๑) โรค, ก) โรคที่เกิดในกาย, ข) โรคที่เกิดในจิต(ใจ), ค) กามคุณ, ฆ) อวิชชา, 

ง) ตัณหา, จ) รางกาย, อัตตภาว, ฉ) โรคคือกิเลส, ช) ทุกขเวทนา, ฌ) สัญญา, ) ขันธ 
๕, ฏ) โรคของพระภิกษุ ๔ อยาง ๒) ภังค(ขณะ)ทีส่ามารถดับ, การดับ, ความดับ ๓) 
ความผันแปร, เปลี่ยนแปลง 

โรค ี (ติ) ที่มโีรค, (ปุ) ผูปวย, คนปวย 
โรทต ิ (ภู)[รุท+อ+ต]ิ ยอมรองไห, หลัง่น้าํตารองไห 
ลงฺกาทีป (ป)ุ[ลงกา+ทปี] เกาะลังกา, เกาะสิงหล, เกาะอันเปนที่อยูของชาวสงิหล/สงิหฬ 
ลชฺชต ิ (ภู)[ลชฺช+อ+ต]ิ ยอมอาย, ละอาย, เหนียมอาย, เขิน, ขวยเขิน 
ลชฺชมาน (ติ) ทีล่ะอายอยู, ที่กําลังอาย 
ลทฺธ (ติ)[ลภ+ต] ๑) ที่ถูกไดแลว, ที่ไดมาแลว, ที่ไดรับมา, ๒) ที่ถูกใหใดใด, ซึ่งเพียงเทาที่ได

รับมา, ๓) ที่ไดแลว, ๔) ที่ไดถึงแลว, ที่ไดมาแลว, ๕) ที่ถูกไดแลว, ที่ถูกถึงแลว, ๖) (ที่)อัน
เปนที่ได, ๗) (ตําแหนง/สถานที)่อนัเปนที่ถึงแลว, ๘) ลทฺธสมาปตติกิทุต 

ลภต ิ (ภู)[ลภ+อ+ต]ิ ยอมได, ไดรับ 
ลห ุํ เร็ว, ไว, เร็วไว, ไมหนัก, ไมหนักหนา, สบายๆ, เบา 
ลิขต ิ (ภู)[ลิข+อ+ต]ิ ๑) ยอมเขียน, ขีดเขียน, ๒) ยอมขูด, ยอมถาก, ยอมไถ, ๓) ยอมแล, 

ยอมฝาน, ยอมทําใหบาง, ๔) ยอมฟน, ยอมสับ, ยอมหั่น, ๕) ยอมขัด, ยอมถ,ู ๖) ยอม
เฉือน, ยอมตัด, ๗) ยอมไส, ยอมกลึง, ๘) ยอมเจาะ, ยอมไช, ยอมแซะ ๙) ยอมเจือ, ปน, 
แกม, ผสม, รวม, ๑๐) ยอมดู, ๑๑) ยอมวาด, วาดเขียน, วาดรูป, ยอมระบายส,ี ลิขนเฺต, 
ลิขเต, ลิขถ, ลิเขยฺย, ลิขิ, ลิขึ, ลิขิสฺสาม,ิ ลิขิสฺสาม, ลิขิสฺสํ. 

ลุทฺท (ปุ) นายพราน 
ลุทฺทก (ปุ) นายพราน 
ลูข (ติ)[ลู+ข] ๑) ที่หยาบ, กระดาง, หยาบคาย, หยาบกระดาง, หยาบแข็ง, ๒) ที่ขาดแคลน, 

ไมเพียงพอ, ขัดสน, ฝดเคือง, ยากจนฐ ๓) ที่พับยน 
โลก (ปุ) โลก 
โลกนาถ (ป)ุ[โลก+นาถ] พระพุทธเจา, พระพุทธเจาผูทรงเปนที่พึง่ของสตัวโลก 
โลกุตฺตรธมฺม (ป)ุ[โลกุตฺตร+ธมฺม] โลกตุตรธรรม, ธรรม-ที่ประเสริฐ/ที่พิเศษ/ทีย่ิ่ง-กวาโลกธรรม 
โลณ (ติ) ที่เค็ม, ที่รสเค็ม, (น) เกลือ, (ปุ) รสเค็ม 
โลลทารก (ป)ุ[โลล+ทารก] เด็กที่อยูไมสุข, เด็กที่ซุกซน, เด็กที่ซน, เด็กที่ดื้อ, เด็กที่ไมเชื่อฟง 
โลหกุมฺภ ี (อิ)[โลห+กต+กุมฺภี] ๑) หมอทองแดง/หมอทองเหลือง, หมอเหลก็, หมอ/กระทะที่ถูกทํา/ที่

สําเร็จ-ดวยทองแดงหรือเหลก็เปนตน, ๒) นรกที่มีชื่อวา โลหกุมภี (นรกกระทะทองแดง) 
โลหิต (ติ) ที่แดง, ที่มีสีแดง, (น) เลือด 
วํส (ปุ) ไผ, ไมไผ 
วก (ปุ) หมาปา, สุนัขปา, เสือชีตาร 
วจต ิ (ภู)[วจ+อ+ต]ิ ยอมกลาว, วตฺตพฺพ, วตฺวา, วตฺวาน, วตฺตเว, วตฺต ุํ 
วจน (น)[วจ+ยุ] คํา, ถอยคํา, การกลาว, ศัพท, บาฬ,ี พจน 



๕๘ 

วจฺจกุฏิ (อิ)[วจฺจ+กตา+กุฏิ] เรือนเล็กที่ถูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนการขับถายอจุจาระ, หองสวม, 
หองสุขา, หองน้ํา 

วจฺฉทมฺม (ป)ุ[วจฺฉ+ทมฺม] วัวที่เพิ่งหยานม 
วชฺฌ (ติ)[หน+ณฺย, วธ+ณฺย] ๑) ที่สมควรถูกฆา, ที่ควรถูกฆา, ๒) การฆา, ๓) (ผู)ที่จะถูกฆา, 

ผูที่จะถูกประหารชีวติ, ผูที่ตองโทษประหารชีวิต, (ผู)ที่ตองโทษตาย 
วณฺณ (ป)ุ[วร+ณ] รูป, รูปราง, รูปทรง, สัณฐาน, รูปารมย, วรรณะ, คุณ, คํายกยอง,  การไข, 

อักษร, อักขระ, เหตุ (ติ) ที่ผิวพรรณสวย, ที่สามารถแสดงซึง่อรรถ 
วฑฺฒ/วฑฺฒก (ติ) ที่โต, ใหญ, เจริญ, เติบโต, เปนผูใหญ  
วฑฺฒกี (ป)ุ[วทฺธ+ณฺวุ+อี] ชางไม, นายชาง, ชางฝมือ, ชางกอสราง (วฑฺฒก-ิก็พบ) 
วฑฺฒต ิ (ภู)[วฑฺฒ+อ+ต]ิ ยอมเพิ่ม, โต, เจริญ, เพิ่มพูน, เติบโต, เพิ่มขยาย 
วฑฺเฒติ (จุ)[วฑฺฒ+เณ+ติ] ยอมตัก, คด, แคะตัก, ควักตัก, ควานตกั, แซะตัก, ตักใส, เทใส, เทราด  

(กา)[วฑฺฒ+เณ+ติ] ยอมใหเจริญ, ใหโตขึ้น, ใหเพิ่มขึน้, ใหเพิ่มมากขึน้, ใหเพิ่มพูน, ใหงอก
เงย, ใหขยายขึน้, ใหเติบโต, ใหรุงเรืองขึ้น, ใหพัฒนาขึ้น, ใหอวบอั๋น, กลหํ วฑฺเฒตฺวา-ยังซึง่
การทะเลาะ(ลงไมลงมือ) โดยใหเพิม่มากขึ้น, (การทะเลาะขยายวงขึน้), วิปสฺสนํ วฑฺเฒตฺวา-
ยังซึง่วิปสสนา โดยใหเจริญขึ้น ฯ 

วฑฺเฒตฺวา (อพฺ)[วฑฺฒ+เณ+ตฺวา] โดยตัก, คด, เท, ตักใส, คดใส, เทใส 
วตฺตต ิ (ภู)[วตุ+อ+ติ] ๑) ก) ยอมเปนไป, ข) ยอมเปนไปโดยมาก, เปนไปโดยยิ่ง, ๒) ยอมฝกฝน, 

ฝกหัด, ฝกซอม, ทําเปนกิจวัตร, ทําตามความมุงหมาย, บําเพ็ญ, พากเพียร, พยามยาม, 
บากบ่ัน, มานะบากบ่ัน, ๓) ยอมหมุนรอบ, หมุนควง, ๔) ยอมเปนไปตาม, คลอยตาม, 
ติดตาม, ตามไป(สูความประสงค), ๕) ยอมเต็มเปยม, สมบูรณ, ๖) ยอมเลี้ยงชีพ, ครอง
ชีพ, เลี้ยงชีวิต, ดํารงชวีิต, ใชชีวิต, อยู, เปนอยู, ๗) ยอมมา, ๘) ยอมถึง, ๙) ยอม
เหมาะสม, สมควร, ๑๐) ยอมไหล, ไหลไป(กระแสน้าํหลาก), อตฺตโน ภริยานํ วเส วตฺติสฺ
สนฺต-ิจักพากนัคลอยตาม ซึ่งความประสงค ท. ของภรรยา ท. ของตน, เวทนพลวติโย 
วตฺตนฺต-ิทุกขเวทนาอันแสนสาหสั ยอมเปนไป, น มยํ วินา ภิกฺขุสเํฆน วตฺตาม-อ.ดิฉัน ท. 
ยอมไมอยากอยู โดยหางกัน/โดยแยกกัน กับภิกษุสงฆ ฯ 

วตฺถ (น) ผา, เสื้อผา, เครื่องนุงหม 
วตฺถวาณิช (ป)ุ[วตฺถ+วาณิช] พอคาผา 
วตฺถุกาม (ติ)[วตฺถุ+กาม] วัตถุกาม, ก.อารมณ ๕ อยางมีรูปารมณเปนตนทีส่ามารถใหเจริญใจ, ข.

วัตถุมีเงนิ ทอง เปนตน ที่เปนที่ตองการ เปนที่ชืน่ชอบ เปนที่หวงแหน, ค.เตภูมกวัฏฏธรรม
ที่เปนที่ตั้ง เปนอารมณ ของตัณหา 

วทต ิ (ภู)[วท+อ+ติ] ยอมกลาว 
วเทส ิ (วท+เณ+อี) กลาวแลว 
วธกจิตฺต (ติ)[วธก+จิตฺต] ที่มีจิตประสงคฆา, (น) จิตที่ประสงคฆา 
วธต ิ (ภู)[หน»วธ+อ+ต]ิ ยอมฆา 
วธ ู (อิ)[วห+อู] ลูกสะใภ, หญิงที่เพิ่งเขาพิธีแตงงาน, เจาสาว 
วน (น) ปา, สวน 
วนสณฺฑ (ป)ุ[วน+สณฺฑ] ปาไม, ปาทึบ, ปาดง, ดง, พง, ไพร, วนาล,ี พนาล,ี พนาสณฑ, แนวปา, 

ราวปา, พงพ,ี ไพรสณฑ, ไพรสัณฑ, ไพรสาณฑ 



๕๙ 

วนิตา (อิ)[วน+ต+อา] ผูหญิง 
วนิพฺพก (ป)ุ[วณฺณ-วก+อ] ๑) คนขอทาน ๒) คนที่ขอทานโดยรองเพลง-โดยใหพร-โดยยกยองผูให

และผลทาน, ๓) ผูรับบริจาคทาน, บุคคลที่รับบริจาคทาน, พราหมณที่รับทาน, ๔) หมอง,ู 
นักปาหี,่ นักมายากล, ๕) พอมาย, แมมาย, ลูกกาํพรา, ๖) ผูที่โดดเดี่ยว, เดียวดาย, คนดี
ที่นาสงสารมาก, 

วนฺทต ิ (ภู)[วนฺท+อ+ต]ิ ยอมไหว 
วนฺทิตุกาม (ติ) ที่มีความประสงคเพื่อการที่จะไหว/(ทีต่องการไหว)  
วปต ิ (ภู)[วป+อ+ต]ิ ยอมเพาะ, ปลูก, หวาน, เพาะปลุก, เก็บเกี่ยว 
วย (ปุ) ความดับ, ความเสือ่ม, ภังคะ  
วยปตฺต (ติ)[วย+ปตฺต] ที่ถงึวัย, ที่ลวงผานวัย, ที่ผานวยั, ที่มีอายมุากขึน้, ที่ใหญโตขึน้มา 
วยสฺสา (อิ) เพื่อนหญิง, เพื่อนสาว 
วรจารณเทวตา (อิ)[วรจารณ+เทวตา] วรจารณเทพ 
วราห (ปุ) หม,ู สุกร 
วสต ิ (ภู)[วส+อ+ติ] ยอมอยู, อาศัย, อาศัยอยู 
วสนคุมฺพ (ป)ุ[วสน+คุมฺพ] พุมไมอันเปนทีอ่ยู 
วสนฏาน (น)[วสน+าน] ที่อันเปนที่อยู, ที่อยู 
วสล (ติ)[วส+อล] ที่ต่าํทราม, ที่เลว, ที่ชั่ว, (ป)ุ คนต่าํทราม, คนเลว, คนชั่ว 
วสฺสต ิ (ภู)[วสฺส+อ+ติ] ยอมตก(ฝน) 
วสฺสนกาล (ปุ) เวลาอนัเปนที่ตก(แหงฝน) 
วสฺสสต (น) รอยป  
วสฺสาน (ปุ) หนาฝน, ฤดูฝน 
วสฺสาวุตฺถ (ติ)[วสฺส+อาวุตฺถ] ที่จําพรรษาแลว 
วา (อพฺ)[วา+กฺวิ] ๑) อุปมาน-สิ่งที่ยกขึ้นเปรียบ = ดุจ, ดัง, ดั่ง, ดุจดัง, ดุจดั่ง, ดุจหนึง่, เพียง

ดัง, ราวกะ, ราวกับ, เหมือนดั่ง, เชนดั่ง, คลายดัง่, ๒) สทิส-เชนเดียวกับ, เหมือนกับ..., 
๓-๔) อวตฺุตสมุจฺจย/อวตฺุตสมฺปณฺฑน-การรวบรวมสิง่ที่ยงัไมไดกลาว = ดวย, ทั้ง, และ, 
อีกทั้ง, อีกดวย..., ๕) วุตฺตาวตุตฺสมุจฺจย-การรวบรวมสิ่งที่ไดกลาวไปแลวและยังไมไดกลาว 
= ดวย, ทั้ง, และ..., ๖) วุตฺตวิกปฺป/อนิยม-การวกิัลปปสิง่ที่ไดกลาวไปแลว = ก็ดี, ก็ตาม, ก็
ได, หรือ, หรือวา, ไมเชนนั้นก,็ มิเชนนั้นก็... ๗) อวุตตฺวิกปฺป/อนิยม-การวิกลัปปสิง่ที่ยงั
ไมไดกลาว = ก็ด,ี ก็ตาม, ก็ได, หรอื, หรือวา, หรือไมก็, ไมเชนนัน้ก,็ มิเชนนั้นก็..., ๘) 
สํสย-ไมแนใจ, ไมมั่นใจ, สงสัย, ลังเลใจ = หรือ, หรือวา, หรือไมก,็ ๙) วจนโวสสฺคฺค-การ
สรุปถอยคํา-สําหรับ, สวน, ๑๐) อวธารณตฺถ/สสํยตินิจฺฉยตถฺ-การตัดสนิ(ความไมแนใจ) = 
แน, แนนอน, ทีเดียว..., ๑๑) วิภาวน-การแสดงใหแจง = สามารถ, ๑๒) ววตฺถิตวิภาสา-
การกลาวโดยกาํหนดขอบ = บาง, โดยสมควร(แกบาฬี), โดยกาํหนด, ๑๓) อตฺถนฺตร
วิกปฺป-การคิดอรรถอื่น = หรืออีกนัยหนึง่, อีกนัยหนึง่, หรืออีกอยางหนึ่ง, ๑๔) จะกลาวซึ่ง
ความพิเศษ, สวนวา, ฝายวา, ๑๕) ปทปูรณ-เพียงทําบทใหเต็ม, ทําใหถอยคําสละสลวย = 
ไมแปลออกอรรถ 

วาเจต ิ (กา)[วจ+เณ+ติ] ยอมใหกลาว, ยอมใหเรียน, ยอมอาน, อานออกเสยีง, ยอมบอกสอน, 
ยอมสอน 



๖๐ 

วาณิช (ปุ) พอคา 
วาตปาน (น)[วาต-ปา+ยุ] หนาตาง, ชองรับลม 
วาตมิค (ติ)[วาต+มิค] กวาง/เนื้อ/ละองละมั่ง-ที่ไปเหมือนดั่งลม, กวางลม, กวางที่ชือ่วา วาตมฤค

(มะรึก/มะรึกคะ) 
วาตาตปสุกฺข (ติ)[วาตาตป+สุกฺข] ที่แหง-เพราะ/ดวย-ลมและแดด, ที่แหงเพราะลมแดด 
วาทก (ปุ) นักดนตร,ี (ผูที่สามารถบรรเลง) 
วาม (ติ)[วา+ม] ที่เปนไปดานซาย, ขางซาย 
วามปาท (ป)ุ[วาม+ปาท] เทาที่เปนไปในดานซาย, มือขางซาย, มือซาย 
วามหตฺถ (ป)ุ[วาม+หตฺถ] มือที่เปนไปในดานซาย, มือขางซาย, มือซาย 
วาลุกา (อิ)[วล+ณฺวุ] ทราย 
วาส (ป,ุอิ)[วส+ณ] ๑) การอยู, ๒) ที่ประพฤติใช, ๓) ที่อยู, ๔) การสมาทานประพฤติใช, ๕) 

(อิ) เมืองหลงัที่ชื่อวา วาสา, กรุงวาสา 
วาส ิ (ติ)[วส+อิณฺ] ๑) ขวานผาไม, ๒) ขวานแตงไม, ขวานถากไม, ๓) ที่ขวานดามเล็ก, ๔) 

มีดโต, พราโต,   
วิกฺกิณาต ิ (กี)[วิ-กี+นา+ติ] ยอมขาย 
วิกฺขาเลต ิ (กา)[วิ-ขล+เณ+ต]ิ ๑) ยอมลาง, ลางออก, ลางน้ํา, ชะะลาง, ชําระลาง, ซักลาง, ทําความ

สะอาด ๒) ยอมกลัว้, บวนปาก, ลางปาก, กลั้วคอ, ลางหนา ๓) ยอมบวนปากลางหนา, 
วิกฺขาลณ, วิกฺขาลิต, วิกฺขาลิตฺวา, วิกฺขาเลตฺวา, วิกฺขาเลต ุํ, วิกฺขาเลนตฺ, วิกฺขาเลตพฺพ, 

โลโณทเกน วิกฺขาเลตฺวา-โดยลางแลว ดวยน้ําเกลือ ฯ 
วิจรต ิ (ภู)[วิ-จร+อ+ติ] ยอมเที่ยวไป, เที่ยว, ทองเที่ยว, เตร็ดเตร 
วิชหต ิ (ภู)[วิ-หา+อ+ติ] ยอมสละ, ละ, ปลอย, ยอมทิ้ง, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ปลอยทิ้ง, ทิ้งไป  
วิชายต ิ (ย)[วิ-ชน+ย+ติ, วิ-ชนี+ย+ติ, วิ-ชนี+อ+ติ(อ»อา+น»ฺยฺ)] ๑) ยอมเกดิ, ผุด, ถือกาํเนิด, ๒) 

ยอมคลอด, ใหกําเนิด, ๓) ยอมรวม, รวบรวม, สะสม, วิชาต, วิชายนฺต, วิชายมาน, วิชายิตฺ
วา, วิชายิตฺวาน, วิชายิตุ ํ. 

วิชานาต ิ (กี)[วิ-า+นา+ติ] ๑) ยอมรูดวยความสามารถแหงสิง่ที่ไดอารมณทีถู่กกําหนด, ๒) ยอมรู, 
๓) ยอมรูโดยแทงตลอด, ยอมรูโดยทะลุปรุโปรง, ๔) ยอมรูโดยหลากหลายประการตางๆ, 
๕) ยอมรูอยางด ี

วิชฺฌติ (ทิ)[วิธ+ย+ต]ิ ยอมยงิ, แทง, เสียบ 
วิชฺฌายติ (ภู)[วิ-เฌ+อ+ติ] ยอมสงบ, ระงับ, ยอมดับ, ลับ, หาย, วิชฺฌาต. 
วิตกฺเกต ิ (จุ)[วิ-ตกฺก+เณ+ติ] วิตกฺกยติ ๑) ยอมคิด, ครุนคิด, คิดอาน, คิดวิธี, คิดแผน, ๒) ยอมให

เกิดขึ้น วิตกฺเกนฺต,ิ วิตกฺเกยฺย, วิตกฺเกยฺยาถ, วิตกฺเกยฺยํ, วิตกิเกถ, วิตกฺเกสิ, วิตกฺเกสุ ํ, 
วิตกฺเกสฺสต,ิ วิตกฺเกสฺสส,ิ วิตกฺเกสฺสาม,ิ วิตกฺเกตฺวา, วิตกฺกิตุ ํ, วิตกฺเกตุ ํ, วิตกฺเกนฺต, วิตกฺก
ยติ, วิตกฺกเย, วิตกฺกยิ, วิตกฺกยิสุ ํ, วิตกฺกยิตฺถ, วิตกฺกยิสฺสต,ิ วิตกฺกยิตฺวา, วิตกฺกยนฺต, 
วิตกฺกยมาน. 

วิเทส (ปุ) ตางประเทศ, ตางชาติ, ถิน่อื่น, ตางถิ่น 
วิเทสิก (ปุ) ชาวตางชาติ, คนตางชาติ, คนถิ่นอื่น, คนตางถิ่น 
วิธวา (อิ) แมมาย 
วินย (ปุ) วินัย, การกําจัด, การทําลาย, การอบรม 



๖๑ 

วินาส (ป,ุน)[วิ-นส+ณ] ๑) ความสูญเสยี-เสียหาย-สูญหาย, ๒) การตาย-จุต-ิลวงลับ, ๓) การ
ทําลาย-ทําราย-ทําใหเสียหาย 

วิโนเทต ิ (จุ)[วิ-นุท+เณ+ติ] ๑) ยอมขจัด, ทําลาย, ๒) ยอมเลิก, ยกเลกิ, ๓) ยอมทิ้ง, ละทิ้ง, 
ทอดทิ้ง, ทิ้งขวาง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, ไปใหหาง, ผละไป, จากไป, ๔) ยอมถอนออก, ขับออก, 
เอาออก, ดึงออก, แกะออก, ๕) ยอมทําใหไกล, ๖) ยอมทะลวง, วิโนเทนฺต,ิ วิโนเทม,ิ วิโน
เทหิ, วิโนเทยฺย, วิโนเทยฺยุ ํ, วิโนเทยฺยาส,ิ อวิโนเทส,ิ อวิโนทํ(อ»อํ)*วิภัตติโบราณ, วิโน
เทสฺสต,ิ วิโนเทสฺสส,ิ วิโนเทสสฺาม,ิ วิโนเทสฺสาม, วิโนทยติ, วิโนทยนฺต,ิ วิโนทย(หิ»-), วิ
โนทเย(เอยฺย»เอ), วิโนทเยยฺย, วิโนทยิ, วิโนทยึ, วิโนทยิตฺถ, วิโนทยิสฺสาม, วิโนทาเปสฺสา
มิ, วิโนเทตฺวา, วิโนเทต ุํ, วิโนเทตกุาม, วิโนเทนตฺ, วิโนทยนฺต 

วิปาก๑ (ติ)[วิ-ปจ+ณ, วิ+ปาก] ๑) ผลที่เหมือนกัน, ๒) ผลของกุศลและอกศุลทั้งหลายที่ตางกัน
และกัน, วิบากนามขันธ, ๓) ที่เปนผล ก.อัตตภาพ, ข.การกลาวการเรีย, ค.สิ่งที่ด-ีไมด,ี ฆ.
ความเศราโศก-เสียใจ-รองไห-คร่ําควรญ เปนตน, ง.สมบัติที่เปน-มนุษย-เทวดา-นิพพาน 
๔) การใหผล, การสงผล, การที่ใหผลเกิดขึ้น, ๕) ความสําเร็จ-เสร็จสิ้น-จบลง, ๖) สูตร-
บาฬ-ีที่แสดงซึง่วิบาก-ที่มีวิบาก 

วิปาก๒ (ป)ุ[วิ-ปจ+เณ+ณ] การที่(ทํา)ให(อาหาร)สุก-ใหบดยอย 
วิรชฺชต ิ (ทิ)[วิ-รนฺช+ย+ติ] ๑) ยอมปลอด/ปราศจากความรัก, เหนียวแนน-ชอบ-ปรารถนา-ฝงแนน

ในใจ, ตรึงตรา ๒) ยอมกําจัด, ทําลาย, ยอมอยูหาง, หางจาก, ปลอดจาก, ปราศจาก ๓) 
ยอมทิ้ง, ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ทิ้งขวาง, ทิ้งไป, โยนทิง้, ไปใหหาง, ผละไป, จากไป, วิรชฺชนฺติ, วิ
ราชฺชาม,ิ วิรชฺช, วิรชฺชถ, วิรชฺเชยฺย, วิรชฺเชยฺยุ ํ, วิรชฺชิ, วิรชฺชึ, วิรชฺชิสฺสนฺต,ิ วิรชฺชิตฺวา, 
วิรชฺชิตุ ,ํ วิรชฺชนฺต, วิรชฺชมาน, วิรชฺชียต,ิ วิรชฺเชนฺต,ิ วิราเชติ(วิราคตฺถ), วิราเชนฺต,ิ วิราเชหิ
, วิราชยาม, วิราชย, วิราชเย, วิราชยิ, วิราชิย, วิราเชตฺวา, วิราชยิตฺวา, วิราเชต ุํ, วิราเชนฺต, 
วิราชยนฺต. 

วิรวต ิ (ภู)[วิ-รุ+อ+ติ] ๑) ยอมยอมสงเสยีงรองไห, ร่ําไห, คร่ําครวญ, ๒) ยอมสงเสียง, ยอมขัน, 
ยอมรอง, ๓) ยอมรองลัน่, รองโหยหวน, รอง, ตะโกน, วิรวิตฺวา, วิรวิตุ ํ, วิรวนฺต, วิรวมาน, 
วิรวน, วิรวิต, วิรวิตพฺพ, ราว, สํราว, วิราว, วิรว-เสียง, วิรุต-เสียงรอง, เสียงขัน, วิรว[วิ+
รว]-ที่ปราศจากเสียง, ที่ไมมีเสยีง 

วิรูป (ติ) ที่รูปผิดเพีย้น, ที่รูปไมงาม, ที่ขี้เหร 
วิโลเกต ิ (จุ)[วิ-โลก+เณ+ติ] ๑) ยอมมองด,ู แลดู, ๒) ยอมมองดูโดยพิเศษ, ยอมเหลยีวดู (ซาย/

ขวา), วิโลเกนฺต,ิ วิโลเกยฺย, วิโลเกสิ, วิโลเกสึ, วิโลกยิ, วิโลเกตฺวา, วิโลเกตุ ํ, วิโลเกตุกาม
, วิโลเกนฺต, วิโลกยนฺต, วิโลกาเปตุ ํ. 

วิวรต ิ (ภู)[วิ-วร+อ+ติ] ๑) ยอมเปดออก, เผยอ, แงม, ยอมเปดให, ถาง, กาง, ๒) ยอมเผยแสดง, 
อธิบาย, ทําใหปรากฏชัด, ไขความ, ๓) เปดอยู, อา, เปดอา, ไมปด, วิวริตฺวา, วิวริย, วิวริตุ ,ํ 
วิวรนฺต, วิวรมาน, (วิวรียติ, วิวริยติ), วิวริยมาน, (วิวราเปต)ิ, วิวราเปตฺวา, วิวราเปต ุํ, วิว
ราเปนตฺ, วิวรณ, วิวรณีย.  

วิสเมน ไมเรียบ, ไมเสมอ, ไมพรอมกนั, ไมเรียบรอย, ไมเปนระเบียบ,  
วิสารท (ติ)[วิ+สารท] ๑) ที่กลา, แกลวกลา, หาญ, อาจหาญ, องอาจ, อาจอง, กลาหาญ, (ที่

ปราศจากความกลัว-กลัวเกรง-เกรงกลัว-หวาดเกรง-หวาดหวั่น-หวาดกลวั, ที่ไมมีความ
กลัว-เกรงกลัว-หวาดกลัว...  ๒) ที่เกง-ฉลาด-ชํานาญ-ช่ําชอง-ชํานิชํานาญ-เชี่ยวชาญ, 
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๓) ที่ราเริง-สดใส-สดชื่น-แชมชื่น, ๔) วิสารทสตูร ๒ สูตร 

วิส ุํ เฉพาะ, ตางหาก, แผนกหนึง่, แยกกัน, ไมรวมกัน 

วิสุทฺธ๑ (ติ)[วิ-สุธ+ต] ๑) ที่หมดจด-สะอาด-บริสุทธ์ิ, ๒) ที่เปนเหตุแหงความหมดจดโดยพิเศษ, 
๓) ที่หมดจดถวนทั่วอยางยิง่, ๔) ที่หมดจดอยางยิ่ง, ๕) ที่หมดจดโดยพิเศษ, ๖) ที่ขาว-
สะอาด 

วิสุทฺธ๒ (ติ)[วิ-สุธ+เณ+ต] ที่ถูกทําความสะอาด, ที่ถูกทําใหสะอาด 
วิสุทฺธ๓ (ติ)[วิสุทฺธ+ณ] (ผู) ที่มีจิตอันหมดจดโดยพิเศษ 
วิสฺสาส (ป)ุ[วิ-สส+ณ] ๑) ความคุนเคย, ความใกลชิด, ความสนิทสนม, ๒) ความเชื่อใจ, ความ

วางใจ, ความไวเนื้อเชื่อใจ, ความไววางใจ, ความจรงิใจ, ๓) ความเชื่อถือ, ความนับถือ, 
(วิสสฺาสก), วิสฺสาส,ี วิสฺสเสตพพฺ. 

วิสฺสาสก (ติ)[วิ-สส+ณฺวุ] วิสฺสาสิกา(อิ) ที่คุนเคย, ที่ใกลชดิ, ที่สนิทสนม, ที่ไววางใจ 
วิสฺสุกมฺมเทวปุตฺต (ป)ุ[วิสฺสุกมฺม+เทวปตฺุต] วิสสุกรรมเทพบุตร, วิศวกรรม-เวสสุกรรม-เพชฉลูกรรม-เทพบุตร 
วิหรต ิ (ภู)[วิ-หร+อ+ติ] ยอมพัก, พักผอน, พํานัก, คาง, แรม 
วิหรนฺต (ติ)[วิ-หร+อ+อนฺต] ที่กําลัง-พัก-พํานัก-อยู, ที่กําลังอยู, ที่กําลังพัก 
วิหาร (ปุ) วัด 
วิหารมชฺฌ (ติ)[วิหาร+มชฺฌ] ที่เปนไประหวางกลางแหงวัด 
วิภีฏกผล (น)[วิภีฏก+ผล] ลูกสมอพิเภก, สมอพิเภก (bastard myrobalan-Terminalia bellerica) 
วีริย (น)[วีร+ณฺย, วีร+ณิย/อิย] ๑) วิริยะ, ความบากบ่ัน-พากเพยีร-พยายาม, ๒) วีริยสตูร, 

๓) วาโยธาต,ุ ธาตุลม ที่สามารถเคลื่อนไฟวไปมาติดตอกัน ไมขาด ไมหยุดนิง่, ๔) ความ
กลา, กลาหาญ, อาจหาญ, ๕) น้ํากาม, น้ําอสุจิ, ๖) สวนวิรยิะ, วิริยะอุทยาย 

วีหิ (ป)ุ[วห+อิ, พฺรูห+อิ] ขาวเปลือก, ขาวปลูก, เมล็ดพันธขาว,  
วุฏ (ติ)[วส+ต/กฺต] วุตฺถ ที่ไดอยูแลว, ที่อยู, ที่ไดอาศัยอยู 
วุฏเติ (ภู)[อุ-า+อ+ติ] ๑) ยอมลุก, ลุกขึ้น, ๒) ยอมขึ้น, ขึ้นมา 
วุฑฺฒ/วุฑฺฒก (ติ) ที่แก, ที่เปนผูใหญ, ที่อายุแกกวา ๗๐ ป 
วุทฺธ (ติ) ที่แก, ที่เปนผูใหญ, ที่อายุแกกวา ๗๐ ป 
วูปสมฺมต ิ (ทิ)[วิ-อุป-สมุ+ย+ติ] ยอมสงบ, สงบโดยพิเศษ, ระงับ, รมเย็น, สงบลง, เงียบลง, ดับลง, 

หายไป(โรค), ปลอดเงียบ, สงบเงียบ 
เวค (ป)ุ[วิชี+ณ, วช+ณ] เวคํ, เวเคน, เวคสา, ๑) ความรวดเร็ว, ความวองไว, ความเรง, 

แรงผลกัดัน, แรงกระตุน, ความรีบเรง, ความรีบรอน, ความเรงรีบ, การพัดพา, พัดแรง, 
ความพยายาม, ๒) กระแสน้ํา, ๓) ความรัก, ชอบ, โปรด, ๔) น้ํากามของผูชาย 

เวชฺช (ปุ) หมอยา, หมอ, แพทย 
เวชฺชกมฺม (น)[เวชฺช+กมฺม] การกระทําการเยียวยารักษา 
เวทนา (อิ)[วิท+ยุ+อา] ๑) (เวทนา)สภาวะที่สามารถเสวย ๒) เวทนาสูตร ๘ สูตร 
เวทนาปตตฺ (ติ)[เวทนา+ปตฺต] ที่ถึงซึ่งทุกขเวทนา, ไดรับทุกขเวทนา 
เวธต ิ (ภู)[วิธ+อ+ต]ิ ยอมยิง, แทง, เสียบ 
เวยยฺากรณิก (ติ) ที่เรียนไวยากรณ, (ปุ)นักศึกษาไวยากรณ, นักไวยากรณ 
เวร (น)[วิ-อร+อ, วีร+ณ] ๑) ศัตร,ู คูอริ, ปรปกษ, ปฏิปกษ, ขาศึก, ไพร,ี ไพริน, ๒) ขาศึก ๕ 

อยาง มีปาณาติบาต เปนตน, ๓) ขาศึก มีราคะเปนตน ๔) ขาศึกคืออกุศล, ขาศึกที่เปนไป
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ในบุคคล ๒ อยาง ๕) ขาศึกศัตรู ๒ อยางคือ ศัตรูบุคคล-ศัตรูกิเลส, ๖) เจตนาที่เปนเหตุ
ใหขาศึกเจริญ ๗) เวรสูตร, ๘) ความทุกขกาย, ความทุกขที่เปนไปในรางกาย, ๙) กรรม
ไมด,ี กรรมชั่ว 

เวส (ป,ุน)[วิส+ณ, วิ-อีส+อ] ๑) รูปราง, สัณฐาน, อิริยาบถ, ทา, ทวงทา, ทาทาง, ทาท,ี 
ทวงท,ี อาการ, กิริยา, กิริยาอาการ ๒) อกุศลมี ราคะ(โลภะ), โทสะ, โมหะ เปนตน 

เวสาขปุณณฺม
ทิวส 

(ป)ุ[เวสาขปุณฺณม+ทิวส] วันเพ็ญเดือน ๖, วันเพ็ญเดือน ๖ ที่ประกอบกับพระจันทรและ
ดาววสิาขะ(ดาวคันฉัตร) 

เวสาขปุณณฺมา (อิ)[เวสาข+ปุณฺณมา] วันเพ็ญเดือน ๖, วันเพ็ญเดือน ๖ ที่ประกอบกับพระจันทรและดาว
วิสาขะ(ดาวคันฉัตร) 

เวสาขปุณณฺมาส ี (อิ)[เวสาข+ปุณฺณมาสี] วันเพ็ญเดอืน ๖ 
เวสาขมาสปณฺุณ
มา 

(อิ)[เวสาขมาส+ปุณฺณมา] วันเพญ็เดือน ๖ 

เวฬ ุ (ป,ุอิ)[วี+ฬุ] เวณุ ไผ, ตนไผ,  
เวฬุคุมฺพ (ติ)[เวฬุ+คุมฺพ] กอไผ, สุมทุมกอไผ, พุมกอไผ 
เวฬุทณฺฑ (ป)ุ[เวฬุ+ทณฺฑ] ไมไผ, ทอนไผ, ลาํไผ, ทอนไมไผ 
เวฬุวน (น)[เวฬุ+วน] ๑) ปาไผ, สวนไผ, ๒) วัดเวฬุวัน, สวนเวฬวุัน 
โวโรเปต ิ (กา)[วิ-อว-รุห+เณ+ติ] ห»ป ยอมใหลง, ยอมปลงลง, ฆา โวโรเปนฺต,ิ โวโรเปมิ, โวโรเปม, 

โวโรเปต,ุ โวโรเปหิ, โวโรเปถ, โวโรเปยฺย, โวโรเปยฺยุ ํ, โวโรเปยฺยาสิ, โวโรเปยฺยามิ, โว
โรเปยฺยาม, โวโรเปยฺยํ, โวโรเปส,ิ โวโรเปส ุํ, โวโรเปส,ึ โวโรเปสฺสติ, โวโรเปสฺสนฺต,ิ โว
โรเปสฺสส,ิ โวโรเปสฺสถ, โวโรเปสฺสาม,ิ โวโรเปสฺสาม, โวโรปยึส,ุ โวโรปยิตฺถ, โวโรปยิมฺห, 
โวโรเปตฺวา, โวโรเปต ุํ, โวโรเปนฺโต, โวโรเปนฺตา, โวโรเปนฺตสฺส, โวโรเปนเฺตส,ุ โวโรปย
มาเน 

สํฆ (ปุ) สงฆ, พระสงฆ 
สํวจฺฉร (ปุ,น) ป 
สํวสถ (ปุ) หมูบาน 
สํวาส (ป)ุ[สํ-วส+ณ] การอยูดวยกนั, การอยูรวมกัน, การมีสวนรวมกัน, การคบคาสมาคมกัน, 

การทํากรรมใหญกรรมนอยดวยกนั 
สํสาเมต ิ (จุ)[ส-ํสม+เณ+ติ] ยอมเก็บ-ใหด-ีใหไมเสยีหาย-ใหปลอดภัย, ยอมเกบ็, เก็บเขาที,่ เก็บงํา, 

เก็บรักษา, เก็บเกี่ยว, เก็บสะสม, เก็บสั่งสม, เก็บรวบรวม สํสาเมตฺวา, สํสาเมตฺวาน 
สกเคห (น)[สก+เคห] เรือนที่เปนสมบัติของตน/สวนตัว, เรือนของตัวเอง, บานตัวเอง, บาน

สวนตัว, บานสวนบุคคล 
สกฏ (ปุ,น) เกวียน 
สกนเิวสน (น)[สก+นิเวสน] ที่อยูของตน 
สกลจกฺกวาฬ (น)[สกล+จกฺกวาฬ] จักวาลทั้งหมด-ทั้งสิน้-ทั้งปวง-ทั้งมวล... 
สกลนคร (น)[สกล+นคร] เมืองทั้งหมด-ทั้งสิ้น-ทั้งปวง-ทั้งมวล... 
สกลสรีร (น)[สกล+สรีร] รางกายทัง้หมด-ทั้งสิ้น... 
สกุณ (ปุ) นก 
สกฺกจฺจ ํ (อพฺ) อยางเคารพ, ยําเกรง, ครามเกรง, โดยเอาใจใส  
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สกฺกโรต ิ (ต)[ส-ํกร+โอ+ติ] ยอมกระทําอยางด-ีอยางเคารพ-อยางเคารพนอบนอม, ยอมกระทําความ
เคารพ, สกฺกโรนฺติ, สกฺกโรถ, สกฺกโรม, สกฺกเรยฺย, สกฺกเรยฺยุ ํ, สกฺกเรยฺยาม, สกฺกเรยฺยํ, 
สกฺกรึสุ, สกฺกริสฺสติ, สกฺกริสฺสนฺต,ิ สกฺกริสฺสถ, สกฺกริสฺสามิ, สกฺกริสฺสาม, สกฺกตฺวา, 
สกฺกตฺวาน, สกฺกริตฺวา, สกฺกริตฺวาน, สกฺกโรนฺต, สกฺกรมาน, สกฺกุรุมาน, สกฺกรียนฺติ, สกฺ
กรียมาน 

สกฺการ (ป)ุ[สํ-กร+ณ, สนฺต-กร+ณ] ๑) การถวายทาน-การใหทาน-การเคารพ(ใหเกยีรต)ิ,  ๒) 
การทําความ-เคารพ-เทิดทูน, ๓) การบูชาดวยปจจัย ๔ ที่ถูกจัดทําอยางด,ี ๔) การทํา
ปจจัย ๔ อยางเคารพ, ๕) การชวยเหลือ-อุปการะ-กระทําคุณ, ๖) (ปจจัย ๔ สักการบูชา
ที่ดี-ที่เลิศประเสริฐ-อยางยิง่-อยางมาก) ที่ถูกถวาย-ถูกกระทํา-อยางเคารพ-อยางด,ี ๗) 
(ปจจัย ๔) ที่ถูกได/ไดรับมา โดยจัดทําอยางเคารพ-อยางด,ี ๘) การไดซึ่งปจจัย ๔ 
ทั้งหลายทีถู่กถวายอยางเคารพ-อยางด,ี ๙) ที่สามารถกระทําความเคารพ, ๑๐) สักการ
สูตร, ๑๑) สักการะนิคม  

สงฺขาต (ติ)[ส-ํขา+ต, สงฺขา+ต] ๑) กรรมฐาน ท่ีถกูแสดงโดยยอ-ที่ถูกถือเอาโดยนับ (ดวยสังขยา 
คือ จตฺตาลสีาย), ๒) ที่ถูกรูแลวโดยขอบเขต, ๓) ที่ถูกเรียก, (ที่เรียกวา, กลาวคือ, นั่นก็
คือ), ๔) (ไฟ) ที่เปนไปตอหนา-เฉพาะหนา, ๕) (วา-ศัพท) ที่เปนเหตนุับ, ๖) ที่ถูกกลาว, 
๗) สวน(สวนยอย, สวนรวม) 

สงฺคณหฺาต ิ (ค)[ส-ํคห+ณฺหา+ต]ิ ยอมสงเคราะห ยกยอง, สนับสนุน, คํ้า, จุน, ชู, คํ้าช,ู รวม, ถือเอา
โดยรวม 

สงฺคห (ป,ุน)[ส-ํคห+อ] ๑) การสงเคราะห, ชวยเหลือ, อุดหนุน, คํ้าจุน, สงเสริม, สนับสนุน, ยก
ยอง..., ๒) สังคหวัตถุ ๔, ๓) การถือเอา-เก็บรวม-รวบรวม-โดยยอ, ๔) (บท) ที่ถูก
ถือเอา-เก็บรวม-รวบรวม-โดยยอ, ๕) สังคายนา, ๖) นิกาย (มี ทีฆนิกาย เปนตน), ๗) คํา
สรุปยอ 

สงฺคาม (ปุ) สงคราม, การสูรบ, สมรภูมิ 
สจีวร (ติ)[สห+จีวร] ที่เปนไปดวยกันกับจีวร, ที่พรอมทัง้จีวร 
สจฺจ (น) ความจริง  
สจฺฉ ิ (นิ) ใหปรากฏเฉพาะหนา  
สจฺฉิกตฺวา (อพฺ) โดยกระทําไวเฉพาะหนา(ทาํใหแจง) 
สจฺฉิกรณ (น) การทําใหปรากฏเฉพาะหนา  
สจฺฉิกโรต ิ (ต)[สจฺฉ-ิกร+โอ+ติ] ๑) ยอมกระทําไวเฉพาะหนา, ยอมกระทําใหเปนอารมณ, ๒) ยอมรู, 

ยอมเห็น, ๒) ยอมรูโดยแทงตลอด-ทะลุปรุโปรง, สจฺฉิกโรนฺติ, สจฺฉิกโรสิ, สจฺฉิกโรมิ, สจฺ
ฉิกโรนฺตุ, สจฺฉิกโรหิ, สจฺฉิกโรถ, สจฺฉิกเรยฺย, สจฺฉิกเรยฺยํ, สิจฺฉิกาส,ิ สจฺฉิกรี, สจฺฉากํสุ, 
สจฺฉิกรึสุ, สจฺฉากาส,ึ สจฺฉิอกาสึ, สจฺฉิกรึ, สจฺฉิกริตฺถ, สจฺฉากาหิติ, สจฺฉิกริสฺสติ, สจฺ
ฉิกริสฺสนฺต,ิ สจฺฉิกริสฺสส,ิ สจฺฉิกริสฺสาม,ิ สจฺฉิกริสฺสาม, สจฺฉิกตฺวา, สจฺฉิกริตฺวา, สจฺฉิกตฺ
วาน, สจฺฉิกาต ุํ, สจฺฉิตุกาม, สจฺฉิกโรนฺต, สจฺฉิกรียติ, สจฺฉิกริเยยฺย 

สชร (ติ)[สห+ชร] ที่เปนไปดวยกันกับไข, ที่มีไข, ที่เปนไข 
สชฺเชต ิ (จุ)[สชฺช+เณ+ต]ิ ๑) ยอมจัดทํา, ทํา, ๒) ยอมจัดเตรียม, ตระเตรียม, เตรียมการ, ๓) 

ยอมประดับ, ตกแตง, ๔) ยอมออกแบบ, วางแผนงาน, ๕) ดําเนินการ, จัดการ, ๖) ยอม
เซนสรวง, บวงสรวง, ๗) ยอมถวาย, ถวายทาน, ให, บริจาค, ๘) ยอมสงให, สนฺตชฺเชนฺต, 



๖๕ 

สนฺตชฺเชตพฺพ, สนตฺชฺเชตฺวา, สชชฺาเปต,ิ สชฺชาเปตฺวา. 
สชฺฌายต ิ (ภู)[ส-ุอธิ-อิ+อ+ติ] ยอมสาธยาย, สวด, ทอง, อาน, เรียน 
สชฺฌายต ิ (ภู)[ส-ํเฌ+อ+ติ] ยอมสวด, สาธยาย 
สฺชีว (ป)ุ[สํ-ชีว+อ] การครองชีพดวยกนั, สัญชีวนรก 
สฺจาริกา (อิ) แมสือ่, แมสื่อแมชัก 
สณิกํ (อพฺ) ชา, ชาๆ, คอย, คอยๆ, เบา, เบาๆ, นุมนวล, แผวเบา, ละมุนละมอม, สบายๆ, 

เรื่อยๆ 
สณฺห (ติ)[สา+ณฺหา, โส+ณฺหา] ๑) ที่ละเอียดออน, บอบบาง, แบบบาง, เบาบาง, ๒) ที่ออนนุม, 

นุม, นิ่ม, ออนๆ, ๓) ที่ออน, ออนเยาว, ยังเล็ก, ยังเด็ก, ๔) ที่ออนโยน, สุภาพ, เรียบรอย, 
เปนผูดี, ๔) ที่สงางาม, ภูมิฐาน, ผ่ึงผาย, ๕) ที่สละสลวย, ราบรื่น, ราบเรียบ, นุมนวล 

สติปฏาน (น) สติปฏฐาน  
สตฺต (ปุ) สัตว 
สตฺตภูมิก (ติ)[สตฺต+ภูมิก] ที่มี ๗ ชั้น 
สตฺตม (ติ)[สตฺต+ม] สตฺตโม, สตฺตม,ี สตฺตมํ ที่ ๗ 
สตฺตมาส (น) เจ็ดเดือน, ๗ เดือน  
สตฺตรตนมย (ติ)[สตฺตรตน+มย] ที่สําเร็จดวยรตันะ/(แกว) ๗ ประการ 
สตฺตสํวจฺฉร (น) เจ็ดป, ๗ ป  
สตฺตาห (น) สัปดาห, ๗ วัน  
สตฺถ (น) ดาบ, มีดเล็ก  
สทา (อพฺ,สพฺพ+ทา) ในเวลาทัง้ปวง, ทุกเวลา, เสมอ 
สทฺท (ปุ) เสียง, ศัพท, โวหารบัญญัต ิ
สทฺธ (ติ) ที่เลื่อมใส, ที่มีศรัทธา 
สทฺธา (อิ)[ส-ํธา+อ] ความเชื่อ, ความเชือ่ซึ่งกรรมและผลแหงกรรม 
สทฺธานุรูป (ติ)[สทธฺา+อนุรูป] ทีส่มควรแกศรทัธา 
สทฺธ ึ (อพฺ) ดวยกัน, พรอมกัน, รวมกัน 
สนิวาร (ปุ) วันเสาร 
สนฺต (ติ)[สนฺต+อ] ที่ถูกยกยอง, ที่ด,ี ที่งาม 
สนฺตชฺเชต ิ (จุ)[ส-ํตชฺช+เณ+ต]ิ ยอมขู, ขมขู, ขมขวัญ, ขูเข็ญ, ขูกรรโชก, ยอมขบั, ขับไล, ขับตอน, ดุ

ดาวาราย, บนดาตําหน,ิ ตําหนิกนดา, สนฺตชฺเชยฺยาส,ิ สนฺตชฺเชส,ิ สนฺตชฺเชสฺสต,ิ สนฺตชฺ
เชสฺสนตฺ,ิ สนฺตชฺชาเปส,ิ สนตฺชชฺติฺวา, สนฺตชฺเชตฺวา, สนตฺชฺเชต ุํ, สนฺตชฺเชนฺต, สนฺตชฺชย
มาน, สนฺตชฺชิยมาน 

สนฺติก (น) สาํนัก, ที่ใกล, ที่อันใกล 
สนฺนิวาส (ป)ุ[สํ-น-ิวส+ณ] การอยูรวมกัน, การอยูดวยกนั, การรวมกัน 
สนฺธาเรต ิ (จุ)[ส-ํธร+เณ+ติ] ๑) ยอมดํารง, ธํารง, ทรง, ทรงไว, แบก, แบกรับ, อุม, อุมชู, หอบ, 

หอบหิ้ว, ๒) ยอมนําพาไป, ขนไป, แบกไป, บรรทุกไป, ๓) ยอมใหตัง้มั่น-ใหมั่นคง-ใหยืน
ยง-อยางด,ี ๔) ยอมยับยั้ง, เหนี่ยวรั้ง, หนวงเหนีย่ว, สนฺธาเรนฺต,ิ สนฺธาเรหิ, สนฺธาเรตฺวา, 
สนฺธาเรต ุํ, สนฺธาเรนฺต, สนฺธารยนตฺ 

สนฺนิปตต ิ (ภู)[ส-ํน-ิปต+อ+ติ] ยอมประชุม-พรอมเพรยีง, ยอมมา-ชุมนุมกัน-รวมตัวกนั-พรอมหนากัน



๖๖ 

, สนฺนปิตนตฺ,ิ สนฺนปิตาม, สนนฺิปตตุ, สนฺนปิตนฺต,ุ สนนฺิปตถ, สนฺนปิตาถ, สนฺนิปเตยฺย, 
สนฺนปิเตยฺยุ ํ, สนฺนปิตมฺห, สนนฺิปติ, สนฺนปิต ุํ, สนนฺิปตึส,ุ สนนฺิปาตสึุ, สนฺนปิติมฺหา, สนฺนิ
ปติสฺสต,ิ สนฺนปิติสฺสนฺต,ิ สนฺนปิตติฺวาน, สนฺนิปติตฺวา, สนฺนปิติต ุํ, สนฺนปิตนฺต 

สปตฺต (ป)ุ[สมฺปติ+อ] ศัตร,ู คูอริ, ปรปกษ 
สปฺป (ปุ) ง ู
สปฺปุริส (ปุ) คนด,ี ชายที่ประเสรฐิ 
สพล (ติ)[สห+พล] ที่เปนไปดวยกําลังแรง, ที่มีแรงมาก, ที่แข็งแรง 
สพฺพ (ติ) ทัง้ปวง, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, ทั้งมวล, ทั้งผอง 
สพฺพกาล (ปุ) กาลท้ังปวง,   
สพฺพตถฺ (อพฺ) ใน/สู-ที่ทั้งปวง 
สพฺพทา (อพฺ) ในเวลาทั้งปวง, ทุกเวลา, เสมอ 
สพฺพทิวส (ป)ุ[สพฺพ+ทิวส] วันทั้งหมด, ทั้งวัน, หมดทั้งวนั 
สพฺพรตฺต ึ (อิ)[สพฺพรตตฺิ+อ]ํ ตลอดทั้งคืน 
สม๑ (ป)ุ[สมุ+อ] ความสงบตัง้มั่น, ความสงบแหงธรรมทัง้หลายมีกามวติกเปนตน, นิพพาน 
สม๒ (ป)ุ[สมุ+อ] ความเหน็ดเหนื่อย 
สม๓ (ติ)[สมุ+อ] ความพรอมเพียง, ที่เทา, ที่เสมอ 
สมชาย-นามก (ปุ) คนที่มีชื่อวาสมชาย, คุณสมชาย 
สมณ (ปุ) พระ, พระภิกษะ 
สมณธมฺม (ป)ุ[สมณ+ธมฺม] ธรรมของพระ 
สมถวิปสฺสน (น) สมถและวิปสสนา 
สมาคจฉฺต ิ (ภู)[ส-ํอา-คมุ+อ+ติ] ๑) ยอมมาพบปะกัน, พบปะ, คบคา, คบคาสมาคม, ผูกสัมพันธ, ๒) 

ยอมพบ, ประสบ, เจอะ, เจอ, พบพาน, บรรจบ, มาพบ, มาบรรจบ, ประจวบ, ๓) ยอม
รวมกลุม, รวมตัวกัน, ชุมนุม, พรอมเพรียงกัน, ประชุม, สมาคนฺตฺวา, สมาคมฺม, สมาคต, 

สมาคนฺตพฺพ, สมาคม, สมาคมน.  
สมาคม (ป)ุ[สํ-อา-คมุ+อ] ๑) การรวมกัน, การรวมกนั, การรวมกลุม, การประชุม, ๒) การมาถงึ, 

การมาบรรจบ, การมาพบกัน, การมารวมกนั 
สมาทาน (น)[สํ-อา-ทา+ยุ] การถือเอาอยางดี, การสมาทาน 
สมาทิยต ิ (ทิ)[ส-ํอา-ทา+ย+ต]ิ ๑) ยอมเอา-ถือเอา, ๒) ยอมเอา-รับเอา-อยางดี-อยางมั่นคง, ๓) 

ยอมสามาทานตัง้มั่น-ประพฤตโิดยตั้งมั่น-บําเพ็ญ(ใหเต็ม) สมาทิยนฺต,ิ สมาทียนฺต,ิ สมาทิยา
มิ, สมาทิยต,ุ สมาทิยนฺต,ุ สมาทิยาหิ, สมาทิยถ, สมาทิยสฺส,ุ สมาทเย, สมาทเิยยฺย, 
สมาทิยิ, สมาทยึส,ุ สมาทิยึส,ุ สมาทยึ, สมาทิยึ, สมาทิยิสฺสต,ิ สมาทิยิสฺสนฺต,ิ สมาทิยิสฺสา
มิ, สมาทิยิสฺสาม, สมาทิสฺส,ํ สมาทยิตฺวา, สมาทาย, สมาทายปนนฺรสก, สมาทายวตฺเตนฺต, 
สมาทายวาร, สมาทิย, สมาทิยิตฺวา, สมาทาต ุํ, สมาทิยิต ุํ, สมาทิยิตุกาม, สมาทิยนฺต, 
สมาทิยมาน, สมาทเปต,ิ สมาทเปนฺต,ิ สมาทเปส,ิ สมาทเปม,ิ สมาทเถ, สมาทเปยฺย, 
สมาทเปยฺยุ ํ, สมาทเปส,ิ สมาทเปสุ ํ, สมาทเปส,ึ สมาทเปสฺสต,ิ สมาทเปสฺสส,ิ สมาทเปสฺ
สาม,ิ สมาทเปนฺต,ิ สมาทเปส,ิ สมาทเปตฺวา, สมาทาเปตฺวา, สมาทเปต ุํ, สมาทาเปต ุํ, 
สมาทเปนตฺ, สมาทปยมาน 

สมีป (ติ) ท่ีใกล, (น) ความใกล 



๖๗ 

สมุฏาเปต ิ (กา)[ส-ํอ-ุา+ณาเป+ติ] ๑) ยอมใหตั้งขึ้น, ยอมยกขึ้น, ชูขึ้น, ๒) ยอมใหเกิดขึ้น, ยอม
สรางขึ้น, กอขึ้น, เริ่มตนขึ้น, กําเนดิขึ้น, อิมํ คาถํ สมุฏาเปส-ิยกขึ้นกลาวแลว ซึง่คาถานี,้ 
อตฺตานํ สมุฏาเปต-ิยังซึ่งตน ยอมใหเกิดผลด,ี ยอมยกชู ซึ่งตนเอง, ปถมํ กถํ สมุฏาเปตฺ
วา-ยังซึง่ถอยคํา โดยใหเกิดขึ้น กอน ฯ 

สมุทฺท (ปุ) ทะเล, สมุทร, มหาสมุทร 
สเมน เรียบ, เสมอ, พรอมกัน, เทากัน, สมกัน, เรียบรอย, เปนระเบียบ, ไมขรุขระ, ไมหยาบ 
สมฺปต ิ (นิ) ในปจจุบัน, ในทุกวนันี,้ เดี๋ยวนี ้
สมฺปนฺนสาข (ติ)[สมปฺนนฺ+สาขา] ที่มีกิ่งกานเตม็เปยม, ที่มีกิ่งกานดกสมบูรณ 
สมฺปาปุณาต ิ (สุ)[ส-ํป-อป+อุณา+ติ] ๑) ยอมถงึอยางด,ี ยอมมาถงึ, ยอมไปถงึ, ยอมเที่ยบทา, ๒) ยอม

บรรล,ุ ได, สําเร็จ, บรรจบ, พบ, ประสบ, ๓) ยอมทัน, มาทัน, ไปทัน, (สมฺปาเปต-ิยอมให
..., สมฺปาปุณียต-ิยอมถูก...), สมฺปตฺต, สมฺปตฺต,ิ สมฺปตฺวา, สมฺปตตฺุ ํ, สมฺปาปก, สมฺปาปน, 
สมฺปาปต, สมฺปาปุณน, สมฺปาปุณิตฺวา, สมฺปาปุณิต ุํ, สมฺปาเปตพฺพ, สมฺปาเปตฺวา, (สมฺปา
ปยต-ิยอมถูกให), สมฺปาเปตุ. (สมฺปาปุณิยติ, สมฺปาปุณียติ), คามํ สมฺปาปุณิ-ถึงแลว ซึง่
หมูบาน, เวเคน อนุพนธฺิตฺวา อนฺตรามคฺเค สมฺปาปุณิ-โดยติดตามไป อยางรีบเรง ทันแลว 
ในระหวางแหงหนทาง ฯ 

สมฺพหุล (ติ)[ส-ํพห+อุล, สํ-พํห+กุลจฺ] ที่มาก, หลาย, มากมาย, เยอะ, เยอะแยะ, จํานวนมาก, ลน
หลาม, ลนเหลือ, ทวมทน, เหลือลน, เหลือเฟอ, เต็มเปยม, (แม สมฺปหุล-ก็มี) 

สมฺม (อพฺ) เพื่อน, สหาย 
สมฺมชฺชต ิ (ภู)[ส-ํมชฺช+อ+ติ] ๑) ยอมกวาด, ปดกวาด, ๒) ยอมทําความสะอาด-ปด-เช็ด-ขัด-ถู, 

สมฺมชฺชนตฺ,ิ สมฺมชฺชถ, สมฺมชฺเชยฺย, สมฺมชฺชิ, สมฺมชฺชึส,ุ สมฺมชฺชติถฺ, สมฺมชฺชิมฺหา, สมชฺ
ชิสฺสต,ิ สมฺมชฺชิสฺสส,ิ สมฺมชฺชิตฺวา, สมฺมชฺชิตฺวาน, สมฺมชฺชิต ุํ, สมฺมชฺชนฺต, สมฺมชฺชาเปตฺวา
, สมฺมชฺชาเปนฺต 

สมฺมต ิ (ทิ)[สมุ+ย+ต]ิ ๑) ยอมสงบ-ระงับ-ดับลง-สงบสุข-สันตสิุข, ๒) ยอมอยู, นั่งอยู ๓) ยอม
สงบสุข, สูญสิน้, หายไป, ๔) ยอมสําเร็จ-เสร็จสิ้น-จบบริบูรณ ๕) ยอมพอ, พอด,ี เพียงพอ
, เพียงพอ, ๖) ยอมเหนื่อย, เมื่อย, ลา, เหน็ดเหนือย, เมื่อยลา, ออนเพลีย, อิดโรย  

สมฺมา ถูก, ถูกตอง, ชอบ, ชอบธรรม, เหมาะสม, ไมผิด, ไมผิดเพี้ยน, ไมผิดพลาด, อยางด ี
สมฺมาสมฺพุทฺธ (ปุ) พระสัมมาสัมพุทธเจา 
สมฺมุขา (นิ) ในทีต่อหนา, ซึ่งหนา, เฉพาะหนา 
สย ํ (อพฺ) เอง, ตนเอง, ตัวเอง, โดยตัวเอง 
สยต ิ (ภู)[สี+อ+ต]ิ ยอมนอน 
สยน (น)[สี+ย] ๑) การเอนกายลง, การนอน, การนอนลง, การหมอบลง, ๒) ที่นอน, สยเน-ใน

เวลานอน, สยนํ อตฺถริตฺวา-โดยปู ซึ่งที่นอน ฯ 
สยนิคฺคห (น) สยนิฆร หองนอน 
สยนฺต (ติ)[สี+อ+อนฺต] ที่กาํลงันอนอยู 
สร (ปุ) ลูกศร, ลกูธน ู
สร (ปุ,น)[สร+อ] ๑) สระน้ํา, แองน้ําธรรมชาต ิ๒) แมน้ํา 
สรณ (น)[สร+ยุ] ที่พึ่ง 
สรณคต (ติ)[สรณ+คต] ที่ถึงซึ่งทีพ่ึ่ง, ที่ถึงไตรสรณะ, ที่ถึงไตรสรณคมน 



๖๘ 

สรภ (ปุ) กวางสรภะ(มีเขาเหมือนกิง่ไม) 
สราว (ปุ,น) แกน้ํา, ขนัตักน้ํา 
สราวก (ปุ) ขันตกัน้ํา, แกวน้ํา 
สรีร (น)[สร+รีณ(อีณ)] กาย, ราง, รางกาย, ตัว 
สรีรกิจ ฺจ (น)[สรีร+กิจฺจ] การทําการเผาศพ, กิจการสงเคราะหศพ, กิจการทาํความสะอาดรางกาย

(ศพ) 
สลฺลปต ิ (ภู)[ส-ํลป+อ+ติ] ๑) ยอมกลาว-พูด-เจรจา-สนทนา-อภิปราย-โตแยง-โตวาทะ..., ๒) ยอม

กลาว-พูด-เจรจา-สนทนา-โดยพรอมเพรียง-พรอมหนา, ๓) ยอมกลาว-พูด-เจรจา-โดย
ดวยกัน-พรอมหนากนั-สลับกัน-ตอบโต-โตแยง-โตคารม, ๔) ยอมกลาว-พูด-เจรจา-
โดยรวมตัวกนั-ชุมนุมกัน, สลฺลปนตฺิ, สลฺลปส,ิ สลฺลปาม,ิ สลฺลเปม,ิ สลฺลปต,ุ สลฺลปถ, 
สลฺลเป, สลฺลเปยฺย, สลฺลเปยฺยาม, สลฺลเปยฺยํ, สลฺลป, สลฺลปมฺหา, สลฺลปส,ุ สลฺลปสสฺต,ิ 
สลฺลปสสฺนฺต,ิ สลฺลปสสฺส,ิ สลฺลปสฺสาม,ิ สลฺลปตฺวา, สลฺลเปตฺวา, สลฺลปต ุํ, สลฺลปตุกาม, 
สลฺลปนฺต 

สสํฆ (ติ)[สห+สํฆ] ที่เปนไปดวยกนักับสงฆ, ที่พรอมดวยสงฆ, ที่พรอมทัง้สงฆ 
สส (ปุ) กระตาย 
สสีส (ติ)[สห+สีส] ที่เปนไปดวยกันกับศีรษะ, ที่ดวยกนักับศีรษะ, พรอมทั้งหัว, รวมทั้งหัว, ทั้ง

หัว, กับหัว, สสีสํ ปารุปตฺวา-โดยหมคลุมทั้งศีรษะ ฯ 
สสุร (ปุ) พอตา, พอผัว, พอดอง 
สสฺส (น) ขาวกลา, ตนกลา, ตนขาว  
สห (อพฺ) ดวยกัน, พรอมกัน, รวมกัน, รวมกัน, ควบคูกัน 
สหกถน (น)[สห+กถน] การกลาวดวยกัน, การสนทนากนั, การพูดคุยกนั 
สหตฺถ (ปุ) มือตนเอง, มือของตน 
สหปสุกีฬิก (ติ) ผูซึง่เลน(ดวย)ดินมาดวยกนั 
สหปสุกีฬิต (ติ) ที่เปนคูเคียงเลนดิน/ที่เลน(ดวย)ดินมาดวยกัน 
สหสา (อพฺ) อยางรีบเรง, รีบดวน, เรงดวน, รีบรอน, พรวด, พรวดพราด, หนุหัน, หุนหนัพลันแลน, 

ผลุนผลนั, ผลีผลาม, ทันท,ี ทันใด, ทันทีทันใด, ลุกลน, ลุกลีลุ้กลน, ลนลาน, ตะลีตะลาน, 
ตาลตีาเหลือก, กระวีกระวาด, ขมีขมัน, ไมทันพิจารณา, 

สหาย (ปุ) เพื่อน 
สหายก (ปุ) เพื่อน, เพื่อนฝูง, สหาย, เกลอ 
สหายิกา (อิ) เพื่อนหญิง, เพื่อนสาว 
สา (อิ)[ต+ส]ิ อ.เธอ, หลอน, อ....นั้น 
สากจฺฉา (อิ)[สํ/(สห)-กถ+ย] การกลาวดวยกัน, การสนทนากนั, สนทนาสอบถามกัน, ถกปญหากัน, 

การประสานกัน, ปรองดอง, พรอมเพียง 
สาขา (อิ) กิ่งไม, กิ่ง, กาน 
สาฏก (ปุ) ผา, เสื้อผา 
สาธุการ (ป)ุ[สาธุ+การ] สาธุการ, การใหการยกยองวาด,ี การยกยองวาด ี
สามเณร (ปุ) สามเณร 
สามิก (ป)ุ[สามิ+ก] ๑) สามี, ผัว, ๒) เจานาย, เจาของ, เจาทรพัย, เจาบาน, แม สามี กพ็บ 



๖๙ 

สาม ี (ติ)[ส+ม,ี สํ+มี] ๑) ผูหลักผูใหญ, เจานาย, เจาของ, เจาของทรพัย, ๒) ผูเปนใหญ, 
ผูปกครอง, สามินี(อ)ิ, ๓) พระวิษณุ, พระนารายณ, ๔) กษัตรยิ, พระเจาแผนดิน, ๕) สาม,ี 
ผัว, ๖) ฤๅษีวัจฉายนะ, ๗) ครุฑ, ๘) ที่ครอบครอง, ที่เปนเจาของ 

สามีจ ิกมฺม (น)[สามีจิ+กมฺม] ความประพฤติทีเ่หมาะสม, วัตรท่ีควรประพฤต,ิ การเคารพ 
สามนฺตา (นิ) ในทีใ่กลเคียง, ในบริเวณใกลเคียง  
สาย ํ (นิ) เวลาพระอาทิตยตกดนิ, เวลาเย็น 
สายณฺห (ปุ) ตอนเยน็, ชวงเวลาเย็น 
สายณฺหสมย (ปุ) เวลาเย็น, ตอนเย็น 
สายนฺหสมย (ป)ุ[สายนฺห+สมย] สายณฺหสมย เวลาเย็น, ตอนเย็น 
สายมาส (ปุ) อาหารคํ่า, อาหารเย็น 
สารถ ิ (ป)ุ[สร+ณิ(เณ)+รถิ, สร+เณ+ถิ, (สห+รถ)=สรถ+อิณฺ, ส-รถ+ณิ, สาร+รถิ] ๑) สารถ,ี 

คนขับรถมา,  
สาล (ปุ) ลุง, นา (พี/่นองชายของภรรยา) 
สาวก (ปุ) ศิษย, ลูกศิษย, สาวก, ผูปฏิบัติตาม 
สาสน (น)[สาส+ยุ] การอบรม, การสัง่สอน, ขาว, ขาวสาร, จดหมาย, อักษร, สาสน, โองการ, 

อาณา, คําสั่ง 
สิกฺขต ิ (ภู)[สิกฺข+อ+ต]ิ ๑) ยอมเรียน, เรียนรู, ศึกษา, เลาเรียน, ยอมฝก, หัด, ซอม, ฝกหัด, 

ฝกซอม, ฝกฝน, ฝกปรือ ๒) ยอมฝกฝนทําเปนกิจวตัร, ทําเปนนิสัย, ฝกฝนอยางหนกั, 
ฝกฝนใหเต็มเปยม ๓) ยอมสรรเสริญ, ชื่นชม, ยกยอง, ๔) ยอมพากเพียร, บากบ่ัน, 
อุสสาหะ เปนชีวิตจิตใจ ๕) ยอมสัง่สม, ทําใหเจริญ, สิกฺขนฺต,ิ สิกฺขเร, สิกฺขาม,ิ สิกฺเขม*, 
สิกฺขเต, สิกฺขนฺต,ุ สิกฺขาหิ, สิกฺข, สิกฺเขถ*, สิกฺขสฺสุ, สิกฺเข, สิกฺเขยฺย, สิกฺเขยฺยุ ํ, สิกฺเขยฺ
ยาส,ิ สิกฺเขยฺยาถ, สิกฺเขยฺยาม, สิกฺเขถ, สิกฺเขยฺยํ, สิกฺขิ, สิกฺขึสุ, สิกฺขิสฺสต,ิ สิกฺขิสฺสนตฺ,ิ 
สิกฺขิสฺสส,ิ สิกฺขิสฺสาม,ิ สิกฺขิสสาม, สิกฺขิสฺสามเส, สิกฺขิตฺวา, สิกฺขิตุ ํ, สิกฺขิตุกาม, สิกฺขนฺต, 
สิกฺขมาน, สิกฺขียติ, สิกฺขาเปต,ิ สิกฺขาเปนฺต,ิ สิกฺขาเปม,ิ สิกฺขาเปม, สิกฺขาเปหิ, สิกฺขาเปถ, 
สิกฺขาเปยฺย, สิกฺขาเปยฺยาม, สิกฺขาเปส,ิ สิกฺขาเปส ุํ, สิกฺขาเปสฺสต,ิ สิกฺขาเปสสฺนฺต,ิ สิกฺ
ขาเปสฺสาม,ิ สิกฺขาเปสสฺาม, สิกฺขาเปตฺวา, สิกฺขาเปต ุํ, สิกฺขาเปนฺต, สิกฺขาปยมาน 

สิกฺขาปท (น)[สิกฺขา+ปท] เหตแุหงสิกขา, วัตรประพฤต,ิ สิกขาบท 
สิคาล (ปุ) สุนัขจิง้จอก 
สิงฺคาล (ปุ) หมาใน, สุนัขจ้ิงจอก 
สิฺจต ิ (รุ)[สิจ+อ+ต]ิ ยอมเท, ริน, รด, ราด, หลัง่ 
สิเนห (ป)ุ[สฺนิห+ณ] ความติดใจ, ความรกั, ความเทิดทูน, ยางเหนียว, ยางเหนียวคือตัณหา 
สิปฺป (น)[สีล+ป] รัสสะ, ลฺ»ป(ปรรูป) ทักษะ, ฝมือ, ฝมือการชาง, ความสามารถ, ความเชื่ยว

ชาญ, ความรู, วิชาความรู, ศาสตรประเภทตางๆ, (มีการขี่ชาง, ขี่มา, ปนหมอ เปนตน)  
สิพฺพต ิ (ทิ)[สิวุ+ย+ต]ิ ยอมเย็บ, ถัก, ชุน, ปะ, สาน 
สิลา (อิ)[สี+ล/ลกฺ+อา] ๑) กอนหิน, แทงหิน, ๒) หิน, แรควอทซ, ผลึก, คริสตลั 
สิวิกา (อิ) วอ, คานหาม, เตียงหาม 
สิสฺส (ปุ) ลูกศิษย, นกัเรยีน, นักศึกษา 
สีฆ (ติ) ที่เร็ว, เร็วไว, วองไว, สีฆํ (อพ.ฺ) อยางเร็ว, เร็วไว 



๗๐ 

สีต/สีตก (ติ) ที่เย็น 
สีตล (ติ) ที่หนาว, หนาวเย็น, เย็นเฉียบ 
สีล (น) ศีล 
สีห (ปุ) สิงโต, สงิห, ราชสีห 
สุกฺก (ติ) ที่ขาว, ที่มีสีขาว 
สุกฺกวาร (ปุ) วันศุกร 
สุกฺข (ติ) ที่แหง 
สุข (ติ) ทีสุ่ข, ที่สะดวก, ที่สบาย, ที่งาย, ความสุข, สขุ ํ สบาย, งาย, สุข 
สุขตร ํ งายๆ, งายกวา, สบายๆ 
สุคต (ติ)[สุ+คต(คมุ+ต)] ที่มีการดําเนนิไปด,ี (ป)ุ พระพุทธเจา, พระสุคต 
สุคุตฺต ํ ถูกเฝารักษาอยางด,ี ปกปองอยางดี, ปลอดภัย 
สุจริต (ติ)[สุ+จริต] ที่ถูกประพฤตอิยางด ี(น) ความประพฤติที่ด,ี พฤติกรรมด ี
สุชน (ป)ุ[สุ+ชน] คนด ี
สุฏุ (ติ) ที่ด,ี ที่งาม, อยางด,ี อยางมาก, สุฏุ (อพฺ) อยางด,ี ยิ่งกวา 
สุฏุตร ํ (อพฺ) อยางดีโดยพิเศษ, พิเศษยิ่ง 
สุณาต ิ (สุ)[ส+ุณา+ต]ิ ยอมฟง 
สุณิสา (อิ) ลูกสะใภ 
สุณฺหา (อิ) ลูกสะใภ 
สุต๑ (ติ)[สุ+ต] ๑) เสียง-สัททารมณ-ที่ถูกไดยนิไดฟง, ๒) ที่ถูกรู, ถูกจํา, ถูกทรงไว, ๓) ที่จะ

ถูกไดยนิเรื่อยๆ, ๔) ทักษะ, วิชา, ศิลปศาสตร, ๕) ที่ควรบอกสอน, ที่ถูกบอกสอน, ๖) ที่
ปรากฏ, โดงดงั, เลื่องชื่อ, ๗) ที่แจมแจง แจมชัด ในญาณ, ๘) พหูสูต ไดยินไดเห็นมาก, 
๙) พาหุสัจจะ ความไดยินไดเหน็มาก, ๑๐) ปริยัติ, คัมภีร, ๑๑) การไดยิน, ๑๒) การรู, 
การจํา, การทรงไว, ๑๓) มรรค ผล นิพพาน, ๑๔) สุต-ศัพท, ๑๕) ที่ไป, ๑๖) ที่ถูก
สอบถาม, ๑๗) ที่ถูกพากเพียร-พยายาม, ๑๘) ท่ีถูกรวบรวม, ๑๙) ทูต, 

สุต๒ (อ,ิปุ)[สุ+ต] (อ)ิ สุตา ๑) ลูกชาย, ลูกสาว, ๒) เทพธิดาที่ชื่อสุตา, ๓) พระเจาสตุ
พรหมทตั 

สุต๓ (ติ)[สุ+ต] ที่ไหลซึม, ที่เปยกแฉะ 
สุต๔ (ติ)[สุต+ณ] ผูที่มีพหสุุตการไดยินไดเห็นมาก 
สุตฺวา (อพฺ) โดยฟง, โดยไดยนิ 
สุนข (ปุ) สุนัข, หมา 
สุนฺทร (ติ)[ส-ุอุนฺท+อร] ที่ด,ี ที่งาม, ที่ประเสริฐ, ที่ดีงาม, ที่งดงาม 
สุปต ิ (ภู)[สุป+อ+ต]ิ ยอมนอนหลับ, นอน 
สุมธุร (ติ)[สุ+มธุร] ที่หวานมาก, ที่หวานด,ี ที่อรอยมาก, ที่อรอยด,ี ที่รื่นรมยไพเราะมาก, ที่

ไพเราะด ี
สุมน (ติ) ที่มีจิตใจที่ด,ี ที่ใจด,ี ที่ชื่นชอบ, ที่ดีใจ, ที่สดชื่น, แชมชื่น, สดใส, กระชุมกระชวย, มี

ชีวิตชีวา 
สุมนมาลาการ (ป)ุ[สุมนมาลา+กร+ณ] ๑) คนทําดอกมะล,ิ คนขายดอกมะล,ิ คนปลกูดอกมะล ิ
สุมุข (ติ)[สุ+มุข] ที่มีหนางาม, ที่มีหนาตางดงาม, ที่มีหนาสวย 



๗๑ 

สุเมธ (ป)ุ[ก+อ] ๑) บุคคลที่มีปญญาด,ี ที่มีปญญา, ๒) สุเมธะโพธิสัตว, สุเมธดาบส, ๓) สุเมธ
สัมมาสัมพุทธเจา 

สุรกฺขิต ํ (ติ) โดยรักษาอยางด ี
สุรา (อิ) เหลา, ไวน, เบียร, สุรา 
สุว (ปุ) นกแกว 
สุวจ (ติ) ที่มีถอยคําวากลาวสั่งสอนงาย, ที่บอกสอนงาย, วางาย, ที่ไมดื้อรัน้, ไมหัวรื้น 
สุวณฺณ (ติ)[สุ+วณฺณ] ที่มีผิดพรรณที่ดี (น) ทอง 
สุวณฺณการ (ป)ุ[สุวณฺณ-กร+ณ] ชางทอง 
สุสาน (น) ปาชา  
สูกร (ปุ) หมู, สุกร 
สูกริก (ป)ุ[สูกร+ณิก] ๑) คนขายหมู, ๒) คนที่เลี้ยงชพีโดยฆาซึง่หม,ู คนฆาหม ู
สูท (ปุ) พอครัว 
สูริย (ปุ) พระอาทติย, ดวงอาทติย, ตะวนั 
เสฏ ิ (ป)ุ[-] ๑) เศรษฐี, ๒) (อิ) ขี้เถา, เถาถาน 
เสตเกส (ติ)[เสต+เกส] ที่มีผมขาว, ที่มีผมหงอก 
เสนาปต ิ (ป)ุ[เสนา+ปติ] แมทัพ 
เสนาสน (น) เสนาสนะ, ที่อยูทีน่อน 
เสวก (ป)ุ[เสว+ณฺวุ] คนรับใช, คนคอยดแูล, ลูกจาง, คนรับใชพระราชา, ลูกจาง-พระราชา, ขา

ติดตาม, ผูติดตาม (คนรับใชชายทีส่วมเครื่องแบบ, ขี้ขา) 
เสวก (ปุ) คนรับใช 
เสวน (อ,ิน)[เส+ยุ] การคบ, คบคาสมาคม, รูจักเปนเพื่อน, สนิทสนม 
โส (ปุ)[ต+ส]ิ อ.เขา, อ....นั้น 
โสจต ิ (ภู)[สุจ+อ+ติ] ยอมเศรา, โศก, เศราโศก, หวั่นวิตก 
โสณ (ปุ) สุนัข, หมา 
โสตุกาม (ติ) ทีต่องการฟงธรรม, ที่อยากฟงธรรม 
โสตุชน (ปุ) นักเรียน, นกัศึกษา, ลูกศิษย 
โสตฺถ ิ (อ,ิน)[สุ+อตฺถิ] สุวตฺถิ, โสตฺถาน, ๑) ความสุข(สวัสด)ี, ความเปนมงคล, สวัสดิภาพ, 

สภาพที่ด,ี ความเปนอยูที่ด,ี ความปลอดภัย, ๒) (อิ) หญิงที่ดี. หญิงที่งดงาม 
โสเธต ิ (จุ)[สุธ+เณ+ติ] ยอมทําความสะอาด, ชําระ, พิจารณาตรวจสอบ 
โสปาน (น) บันได, ทางบันได (ขึ้นทีสู่ง) 
โสภ (ติ)[สุภ+อ] ที่งาม, ที่งดงาม, ที่สวยงาม 
โสภณ (ติ) ทีง่ดงาม, (น) ความงดงาม, อารมณที่งดงาม 
สฺวาคต (น)[สุ+อาคต] ๑) การมาทีด่,ี การมาด,ี (ยินดีตอนรับ, ขอตอนรับ, ดวยความยินด)ี, ๒) 

(ติ) ที่มาอยางด,ี ที่มาด,ี ที่มาในปากอยางด(ีที่ทองจําจนติดปากขึ้นใจ) ๓) ที ่
สฺวาตน (ติ)[เสฺว+ตน] ที่เปนไปในวันพรุงนี,้ ที่มีในวันพรุงนี ้
เสฺว (นิ) ในวันพรุงนี้, วันพรุงนี ้
หํ (อพฺ)[ปทปูรณนบิาตบท] เออ, เออ, เออ, อือ, หึ่ม... 
หตฺถ (ปุ) มือ 



๗๒ 

หตฺถตล (น)[หตฺถ+ตล] ฝามือ, อุงมือ, หตฺถตเล กตฺวา-โดยเอาไว ในฝามอื ฯ 
หตฺถวฏฏก (ปุ) รถเข็น, รถลาก 
หตฺถิสาลา (อิ)[หตฺถิ+สาลา] คอกชาง, โรงชาง, โรงเรือนเปนที่พักชาง  
หตฺถ ี (ป)ุ[หตฺถ+อี] ๑) ชาง, ๒) (ติ) ทีม่ีมือ 
หทย (น)[หร+ย] หัวใจ, จิตใจ 
หนต ิ (ภู)[หน+อ+ต]ิ ยอมฆา 
หนุเต (ภู)[หนุ+อ+เต] ยอมลวง(ดวยการไมพูด), ลอลวง 
หนฺท (อพฺ)[หน+ต] (โกตฺถุภ) นฺต»นฺท เอา..!, เอานี่, เอาเดี๋ยว, เอาเถิด, เอาเถอะ, เอาละ, เชิญ

เถิด, เดี๋ยว, อาว..! (เปนคําที่ใชในการกระตุนเตือน) 
หรต ิ (ภู)[หร+อ+ต]ิ ยอมนําไป 
หริต (ติ) ที่เขียว, ที่มีสีเขียว, (ออน) 
หาร (ปุ) สรอยไขมุก 
หิต (ติ)[หิ+ต, ธา+ต] ๑) (น) ประโยชน, ผลประโยชน, ความเจริญ, ความสุข, มรรคทีส่ามารถ

ใหถึงซึ่งนพิพาน, ๒) (ติ) ที่ถูกทรงไวโดยสมควร, ที่ถูกทรงไว, ที่มีประโยชน, ที่มีความ
เจริญ, (ปุ) ความเจริญ 

หิมพินฺธุมตฺต (ติ)[หิมพนิฺธุ+มตฺต] ที่เพียงแคหยดน้ําคาง,  
หิยฺโย (อพฺ) เมื่อวาน, เมื่อวานนี ้
หีน (ติ)[หา+ต] ที่ต่าํทราม, ที่เลว, ที่แย, ที่ชั่ว (น) ความต่ําทราม 
หุตฺวา (อพฺ) โดยเปน 
เหฏโต (นิ) ขางลาง, ดานลาง, ขางใต 
เหฏา (นิ) ที่ขางใต, ดานใต, ภายใต 
เหฏาป (น)[เหฏา+ป] ใตเตียง 
เหฏาภาค (ปุ) สวนใต 
เหมนฺต (ป)ุ[หิม+อนฺต] ฤดูหนาว, หนาหนาว 
เหหิต ิ (ภู)[หู+สฺสต]ิ จักม,ี จักเปน, มีอยู, เปนอยู 
โหต ิ (ภู)[หู+อ+ต]ิ ยอมม,ี มีปรากฏ(อยู) 
  

 


