
ก
กกกอด โอบกอดไว้ในวงแขน, โอบกอดไว้แนบอก, เช่น “...ลาวทองน้องขึน้ช้าง

พงัยอด พีเ่ลีย้งนัง่กกกอดสอดประสาน...” (เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบั

หอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๑ ตอนพลายแก้วยกทัพกลับ), “...แม่นก      

กกกอด ลกูพรอดวอนวงิ แจ้วแจ้วแก้วกะลิง จบัทีก่ิง่ไทรทอง...” (บทเห่กล่อม 

พระเจ้าลกูเธอ เรือ่งพระอไภยมณ)ี, “...ต้องลมว่าวหนาวหนงัเหมอืนคัง้คก 

จะได้กกกอดใครก็ไม่ม.ี..” (นิราศเมอืงเพชร), “...มไิด้กกกอดแก้วพ่ีแล้วนา 

เปนเวลากรรมมากทีจ่ากไกล...” (นริาศถลาง), “...เมือ่ไกลนางห่างนชุสดุวติก 

ใครจะกกกอดมิตรขนิษฐา...” (นิราศลอนดอน), กอดกก ก็ว่า.

กงกรร [กงกนั] ล้อมวง, ล้อมรอบ, ป้องกนัอยูโ่ดยรอบ, เช่น “...พาเหยีรให้แวดวง 

จตรุงคกงกรร สารแสะรนัแทนพรรค์ พริย์ิห้อมสรพร้อมแหน...” (สรรพสทิธิ์

ค�าฉนัท์), เขยีนเป็น กงกนั กม็ ีเช่น “...เหน็ผูค้นล้อมวงกงกนั คกึคกัทกุช้ัน 

ทวารใน...” (บทละครเรือ่งพระศรเีมอืง ตอนที ่๔ พระศรเีมอืงได้นางสุวรรณ

เกสร), “...เกณฑ์ประจ�าคูขู่ ้นอกริว้กงกนั...” (ลลิติพยหุยาตราเพชรพวง), 

กรรกง หรือ กันกง ก็ว่า.

กชกร [กดชะกอน] กระพุ่มมือ เช่น “...กชกรต่างแต่ตั้ง ศิรสา...” (โคลงนิราศ

หริภุญชัย), กรกช ก็ว่า.

กนษิฐ์, กนษิฐา [กะนดิ, กะนดิถา] น้อง เช่น “...พระกนิษฐ์นัง่ประนมนิว้ประณต 

ขนุรถขบัรีบเผ่นผยอง...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาล

ที ่ ๑ เล่ม ๔ ตอนท้าวจักรวรรดิสั่งเมือง), “...แลเห็นสมเด็จพระหริวงศ์     

กอดองค์พระลกัษมณ์กนษิฐา...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์ 

รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒ ตอนบุษบกแก้วลอยบนอากาศ), หลายแห่งหมายถึง

หญงิคนรกั เช่น “...คนธรรพ์เย้ายวนจติ ปลอบกนษิฐ์กลัยาณ ีเรยีมฤๅจะให้มี 

อารมณ์ซ่านดาลฤดี...” (กากีค�าฉันท)์, “...ขอเชิญมิตรกนิษฐน์้องสองสมร 

ช่วยดับร้อนรุมฤทัยพี่ให้หาย...” (ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๙ เพลงยาว
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ความเก่า), “...เธอผู้ศตรูมาก จรจากกนิษฐไ์ย น้องใช่รปิไูภ ยะประทษุฐะ 

ห่อนม.ี..” (พระนลค�าฉนัท์ สรรคที ่ ๑๑), “...ถ่อมถนอมจอมพณติกนษิฐา  

เหริเห็จคคันา นริาสภิรมย์สระศร.ี..” (สมทุรโฆษค�าฉันท์), “...มาเถิดมามิ่ง

สมรมติร จะครองไมตรจีติกนษิฐา...” (สมบตัอิมรนิทร์ค�ากลอน), “...เหน็

รกัหกัเหมือนรักพ่ีเรศิร้าง จะเว้นว่างเชยชดิกนษิฐา...” (นริาศพระแท่นดงรงั 

ส�านวนหมื่นพรหมสมพัตสร (นายมี)).

ก้มกราน ทอดตัวลงกราบราบกับพื้น เช่น “...สองเห็นเสือกราบเฝ้า คร้ามกลัว

ก้มกรานเข้า ไปกราบไหว้ทัง้สอง...” (ลลิติพระลอ), “...ลบูอกตกใจลนลาน 

บงัคมก้มกรานคลานออกมา...” (บทละครนอกเรือ่งสังข์ทอง ตอนพระสงัข์ 

ให้รับกองทัพท้าวยศวิมลเข้าเมือง), “...ก้มกรานตั้งพานหมากอังคาส ขึ้น  

ธรรมาศน์จบัจบคมัภร์ีจ้อง...” (เสภาเร่ืองขนุช้างขุนแผน ฉบบัหอพระสมดุ 

วชิรญาณ เล่ม ๑ ตอนเณรแก้วเทศน์มัทร)ี, “...ถวายพวงมาไลยที่ในพาน 

แล้วก้มกรานคอยฟังจะส่ังความ...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ีเล่ม 

๑ ตอนศรีสุวรรณให้สารลานางเกษรา), “...สองนาฏแน่งน้อยค่อยคลาน 

ประนมก้มกราน ประนตยน้อมดุษฎี...” (อิเหนาค�าฉันท์ ตอนเข้าห้อง 

จินตะหรา), “...คิดแล้วบนาน ประนมก้มกราน ทูลถามพระภู มีกิจกลใด  

ในข้าพธ ูจงึแลแปรด ูพักตรามทัร.ี..” (สกักบรรพค�าฉนัท์), กรานก้ม กว่็า.

กมล ๑ [กะมน] ดอกบัวหลวง เช่น “...กรรณาคือกลีบกมลโก มลกามแกล้งผจง 

ทรงกาญจน์กุณฑลยรรยง มณีพรายพิราราม...” (สมุทรโฆษค�าฉันท์),    

“...ชวนกันเก็บบุบผชาติบงกชทัด ธรทรงกมลปัทม์ ขจร...” (สมุทรโฆษ   

ค�าฉนัท์), “...ไชยสนิธเุทยีมกระแส กระษรีสนิธสุาคร โกมทุกมลขจร จรงุคนธ 

อวลอาย...” (สรรพสิทธิ์ค�าฉันท์), “...โสภณพิมลชลาแลดาบัทมระดะ    

ดาษเดียรด้วยเบญจะ กมล...” (สรรพสิทธิ์ค�าฉันท)์.

กมล ๒ [กะมน] ใจ, หวัใจ, ดวงใจ, เพราะมีรปูพรรณสณัฐานคล้ายดอกบวัหลวงตมู, 

เช่น “...ใครเล่าแจ้งฤๅเจ้าแคลงกมลม ีฤๅใส่สพีอให้สมอารมณ์ปอง...” (กากี

กลอนสุภาพ), “...คบัแคกค็บัในอรุะร้าง มาดงกว้างฤคบัใจ กดเพลงิดงัเพลงิ

ถกลใน กมลพลุ่งคือเพลิงกอง...” (อุเทนค�าฉันท์), “...รสรักพระอัคระ
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วรกัญญะปะทานสราญรมย์ ส�่าราษฎร์ก็เริงกมลชม สมนัสสหัสสา...” (ค�า

ฉันท์ราชสดุดีและเฉลิมพระเกียรติ พระวรกัญญาปะทาน พระองค์เจ้า

วัลลภาเทว)ี, “...โปรดดลกมลขณะจรด นยะบทระเบียบเขียน โดยแบบก็

แนบพจนะเนียน เพราะสนทิณส�านวน...” (สรรเสรญิพระคเณศวร), บางที

ใช้ว่า กระมล. (ป., ส.).

กมุทมาศ [กะมุดมาด, กะมุดทะมาด] บัวทอง หมายถึงนมหญิงคนรัก เช่น 

“...ระลกึแห่งนวลละออง กมุทมาศ กเูอย...” (โคลงนริาศทวาย), “...สมบรูณ์ 

นิ่มนวลละออง กมุทมาศ กูเอย...” (โคลงนิราศชุมพร), “...บัวบงกชโกมิน 

กมุทมาศ เรียมเอย...” (โคลงนิราศตลาดเกรียบ), “...ดังดวงกมุทมาศ 

แลสพุ่มสพรรณตรู ชายเด็ดประชีชู กระหย�าโยนบ่หวังชม...” (มหาราช    

ค�าฉันท)์.

กรกช [กอระกด] กระพุม่มอื เช่น “...บดันัน้จ่ึงสองนาย ถวายกรกชประนม บงัคม

ทูลบมิช้า ว่าข้าบาทสรวมชีพ เจ้าจอมทวีปโองการ...” (ลิลิตพระลอ),      

“...ศรีสทิธสิวสัด ิชยศัดมุงคล วมิลวบิลูย์ อดลูยาดเิรก เอกภธูรกรกช ทสนขั

สมุชลิต วิกสิตสโรโชดม บรมนบอภิวาท...” (ลิลิตยวนพ่าย), “...นาง

ถวายกรกชไหว้ บาทบงสุ.์..” (ลลิติพระศรีวิชยัชาดก), “...เสด็จไปประนตย 

ถวาย กรกชคมคลั ลาป่ินสธุาธรรม์ มกิสองกระษตัรย์ี...” (พระสธุนค�าฉนัท์), 

กชกร ก็ว่า.

กรกฎ, กรกฏ [กอระกด] ปู เช่น “...กรกฎกุ้งกั้งแลมังกร เที่ยวสัญจรโบกหาง

อยู่กลางชล...” (นิราศถลาง), “...กุมิกรกฎเคียงคอย แนมเฉนียรหอย       

ระเหหา...” (สูตรธนคู�าฉนัท์), “...กุง้กัง้ทัง้กรกฎและกจัฉปกม็ ีกากดตะโกก

กะดี่ กระโดด...” (อลินจิตต์ค�าฉันท)์, “...กรกฏกัจฉปะจริวจราวและอ้าว

และอกุและมาง สอ่อนสญัจรกลาง สลลิ...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...กรกฏ

กมุภล์ีสงั แสวงพืช...” (โคลงเฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระนารายณ์มหาราช), 

“...กรกฏกูมินทรดื่นดู ในสระสินธู บรู้พิกัตโกฏิพัน...” (อุเทนค�าฉันท์),   

“...กุง้ก้ังกรกฏจรวิจราว งเูงอืกเสอืกพราว ภุชงคชาติส�าเรงิ...” (มทัรคี�าฉนัท์), 

บางทีใช้ว่า กรรกฎ หรือ กรรกฏ. (ส. กรฺกฏ; ป. กกฺกฏ).
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กรณย์ี [กะระน,ี กอระน]ี กจิหรือการงานอนัควรกระท�าเพ่ือให้เกดิประโยชน์ เช่น 

“...หากละกจิกรณย์ี นกัรบ...” (โคลงนริาศประลองยทุธ), “...องค์ใดรอบรู ้เปน 

ธรรมัญญ ูอยูค่งเวท ีทรงสจุรติ ในกจิกรณย์ี ประกอบการด ีเปนนจินรินัตร์...” 

(พระนลค�าหลวง เล่ม ๑ สรรคที่ ๖), “...ยามฃ้ากอบกรณียพ์ิธีมะยะบวร, 

จงโปรดประทานพร ประสาท...” (มัทนะพาธา), “...ไป่ลีก้รณียบ์�า รุงชาติ์ 

เฉลมิเลย...” (โคลงลลิติมหามกฏุราชคณุานสุรณ์), “...พระหนกัในพระกรณุา 

กรณียม์ีสาร์ มากสิ่งประเสริฐสมงาม...” (ค�าฉันท์ราชสดุดีและเฉลิมพระ 

เกียรตพิระวรกญัญาปะทาน พระองค์เจ้าวลัลภาเทว)ี, “...ท�ากรณย์ีประจ�า 

ตามค�าสั่งเช่นเจ้า หริศจันทร์เกิดเกล้า แห่งผู้บุตรา...” (จันทรามาตีลิลิต).

กรม ๑ [กฺรม] ล�าดับ เช่น “...แล้วเสร็จสมเด็จนฤบดี ศรราชรังผจง จักท�าสว    

ยมพรพิมง คลการยโดยกรม...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...วันหนึ่งทิวากร  

รวิจรจากสถาน ราศีคือสงกรานต์ นิยมมาสโดยกรม...” (เสือโคค�าฉันท)์, 

“...หนึ่งนั้นวิถีเทา นคเรศโดยกรม สมยาลิขิตพรหม แลกลึงคราชา...” 

(มหาราชค�าฉันท)์.

กรม ๒ [กรฺม] หมวด, หมู,่ กอง, เช่น “...โศกเส่ือมคลายใจราช เสร็จสัง่นาฎสัง่สนม 

ถ้วนทุกกรมก�านัล...” (ลลิติพระลอ), “...พีจ่ะเศกเทว ีเปนมเหสีอดุม ครอบครอง 

กรมฝ่ายใน สมบัติใครฦๅเลื่อง เปนนางเมืองนิฤทุกข...” (ลิลิตจันทกินร), 

“...แต่บรรดาฝูงนางนักสนม ทุกกรมสับสนอลหม่าน...” (บทละครเรื่อง  

พระศรีเมือง ตอนที่ ๙ พระศรีเมืองทูลลาท้าวพินทุทัต), “...เกณฑ์ทหาร

พลเรอืนเตือนระดม มาพร้อมกนัทกุกรมมากมาย...” (บทละครเรือ่งอิเหนา 

พระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๒ ตอนท้าวกเุรปันให้กะหรัดตะปาตคีมุกองทพัไป

สมทบอิเหนา), “...ทวยบัณฑิตแพทยา ทวยโยธาทุกหมู่ อยู่อธึกทุกกรม 

ประนมทศนัขชูเชิด เทอดทศางคุลีบ�าบวง...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...ท�า  

พระเมรุเกณฑ์ทุกกรมระดมการ ปลูกโรงงารเต้นร�าไว้ส�ารอง...” (นิทาน   

ค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ีเล่ม ๓ ตอนพระอภยัมณ ีศรสุีวรรณ สินสมทุร

ไปปลงศพท้าวสุทัศน์), “...เครื่องสูงชุมสาย ไม้เงินทองราย ระเบียบบูชา    

ชแม่พระสนม ทกุกรมกญัญา ทกุเวลามา ก�าสรดสรงสาร...” (อเุทนค�าฉนัท์). 

[ส.; ข. กฺรุ� (กฺรม) ว่า หมวด, หมู่, กอง].
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กรม ๓ [กรฺม] ระทม, ระก�าใจ, เดือดร้อนใจ, เช่น “...ซ่าโบะพระทรบัภกัตร ธกห็กั 

ที่อาไลย แสร้งขืนฤทัยไท ภักตรชื่นกมลกรม...” (อิเหนาค�าฉันท)์, “...แต่

อกเรียมร้อนระบมกรมอุรา ถึงจะอาศัยชลก็ข้นเคือง...” (นิราศพระบาท 

ส�านวนนายจัด), “...ทั้งลืมเหล่าสาวสุรางค์นางอยู่งาร นฤบาลบรรทมกรม

ฤไทย...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ีเล่ม ๑ ตอนนางวาลคีดิอบุาย

ให้นางสุวรรณมาลสีกึได้), “...แสนระทมกรมใจร้องไห้พลาง กลิง้กลางห้องไห้ 

ไม่สมประดี...” (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 

เล่ม ๒ ตอนนางลาวทองครวญ), “...เห็นสถานสถิตย์ราชร้าง เรียมกรม  

ทรวงเอย...” (โคลงนิราศพระประธม), “...บ้านสฎางค์สันโดษโอ้ อกกรม...” 

(โคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ)์, ตรม ก็ว่า. [ข. กฺรุ� (กฺรม) ว่า ล�าบาก].

กรมกรอม [กรฺมกรฺอม] ระทมทุกข์ เช่น “...ชืน่แต่หน้าอารมณ์นัน้กรมกรอม แต่

คดิอ่านหว่านล้อมละล่อลวง...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณี เล่ม ๑ 

ตอนพระอภัยมณีปรึกษาเงือก), “...อบเชยเหมือนพี่เผยผอบชม สุกกรม  

กรมกรอมถนอมกัน...” (นิทานค�ากลอนเร่ืองจันทโครบ ตอนจันทโครบ

เดินทางไปหานางมุจลินท)์, กรอมกรม ตรมตรอม หรือ ตรอมตรม ก็ว่า.

กรมเกรียม [กฺรมเกฺรียม] ระทมทุกข์เหมือนใจถูกไฟแผดเผา เช่น “...เรียมนี้ บ 

มอิาจนุจรหา นชุเอยวรบทบาทา ช�า้เป็นน�า้หนอง เลือดกรมเกรยีม...” (ราชา

พลิาปค�าฉนัท์), “...โสกสมด้วยโศกฤทยัเรยีม อนักรมเกรยีมก�าสรวญครวญ 

สลดัไดฉนัใดพระนชุนวล มาสลดัเสนหหน.ี..” (สรรพสทิธิค์�าฉนัท์), “...เรยีม 

กรมเกรียมเทวศไห้ โหยถวิล อรเอย...” (ลลิติตะเลงพ่าย), “....คดิเพลงยาว 

น้าวโน้มประโลมเลยีม ว่ากรมเกรยีมตรอมอรุาจะลาจร...” (นทิานค�ากลอน

เรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนศรีสุวรรณให้สารลานางเกษรา), “...หนาว

น�้าค้างพร่างพรมย่ิงกรมเกรียม ในใจเจียมจะระงับไม่หลับลง...” (นิราศ  

พระปถว)ี, “...นางแย้มแซรมนมสวรรค์ พีถ่กูถนัน้องยิม้พราย ชืน่ชมสขุสม

สบาย วายสวาทนึกตรึกกรมเกรียม...” (กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์

รัชกาลที่ ๕ เห่ชมสวน), “...เหินห่างพระนางตรู อุระตูกก็รมเกรียม บุบผา

จะหาเทยีม นุชเนือ้กเ็หลือแล...” (พระนลค�าฉนัท์ สรรคที ่๒๖), เกรยีมกรม 

ตรมเตรียม หรือ เตรียมตรม ก็ว่า.
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กรรกง [กนักง] ล้อมวง, ล้อมรอบ, ป้องกนัอยูโ่ดยรอบ, เช่น “...สนมสนวนต้ายเวยีง 

โขลนทวาร คูค่ายสบสถาน ทังนอกทังในกรรกง...” (ค�าฉันท์สรรเสริญ   

พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง), “..โยธาดาแสนเสนี 

ดาษดงพงพี แลสบสังกัดกรรกง...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...ตาริ้วระรอบ

กลคือเขา บริภัณฑกรรกง รอบล้อมนิเวศวรคือวง กฏเกี้ยวพระเมรุมาศ...” 

(บุณโณวาทค�าฉันท์ ตอนขบวนเสด็จพยุหยาตราทางชลมารค), “...ออก

จากอทุยาน ยยดืขนาน ขนดัทวิธง ทิวทวนหอกง้าว หอกง่ามยรรยง ยะยาบ

กรรกง พลไกรไคลคลา...” (อเุทนค�าฉนัท์), “...ขนุนางเฝ้าอยู่พร้อมหมอบ

ล้อมวง เปนกรรกงเกลือ่นกลาดดาษดา...” (เสภาเรือ่งศรธีนญไชยเชียงเมีย่ง), 

เขยีนเป็น กนักง กม็ ีเช่น “...หมวดขนดัเกราะกรายพรายแสง รีพ้ลชุมแซรง 

ทั้งนอกทั้งในกันกง...” (อนิรุทธ์ค�าฉันท์), “...เกล่ือนกรูหมู่จัตุรงค์ เปน 

กนักงเรียบเรียงไป ทรงช้างระวางใน เทพลลีาหลงัคาทอง...” (กาพย์ห่อโคลง 

ประพาสธารทองแดง), “...พรัง่พร้อมพลพหลจตัรุงค์ แวดล้อมกนักง ออก

จากนิเวศเวียนมา...” (ประชุมค�าพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๖ ตอนพระราม

ประชมุพล), “...งามขนดัตาริว้กนักง งามองค์พระนารายณ์รงัสรรค์...” (บท

ละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนเริ่มพิธี

ราชาภเิษก), “...ตัง้กองบริรกัษ์กนักง ล้อมวงนอกในแน่นหนา...” (บทละคร

เรื่องอุณรุท ตอนพระอุณรุทขับไล่ธิดานครน้อยใหญ่ จนท้าวไกรสุทให้หา

ยายมดมาขับผ)ี, กงกรร หรือ กงกัน ก็ว่า.

กรรกฎ, กรรกฏ [กันกด] ปู เช่น “...ปุถุโล มัจ์ฉอากิณ์ณ� อันตรการด้วยชลจร 

มกรกุมภ์มินมัจฉ กุรุมกรรกฎนลโปไลย...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์วน

ประเวศน)์, “...กรรกฎกัจฉประชุมกับกุมภิลคคลอน สลิดสลาดสเล่มสลอน 

สลลิ...” (สรรพสทิธิค์�าฉนัท์), “...กรรกฎกางก้ามร่าย รมิเฉนยีน...” (โคลง

นริาศตลาดเกรียบ), “...จรวิจราวจรลัชลจรมกรกรรกฏกรู พศิภาคยสมบรูณ 

สระ...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, มาจากค�าว่า กรกฎ หรือ กรกฏ. (ส. กรฺกฏ; 

ป. กกฺกฏ).

กรรฐ์, กรรฐา [กัน, กันถา] คอ เช่น “...เพยียวรรโณภาสสร้อย สนองกรรฐ.์..” 

(โคลงทวาทศมาส), “...บงกรรณตระการกาญจน์ กสุมุาลเจยีรจินต์ สอเหมะ 
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กามลิน ศะวิลาสกลกรรฐ.์..” (อิเหนาค�าฉันท ์ตอนเข้าห้องจินตะหรา), 

“...ขนุคชคมุขอขี่กรรฐ์ ควาญท้ายนายอนั ประจ�าณบาทยาตรา...” (อลิราช

ค�าฉันท)์, “...พระเชยชมแก้มเกลากาม โลมน้องโฉมงาม ตระการตระกอง

กรรฐา...” (สมุทรโฆษค�าฉันท์), “...บัดน้ันลูกพยัคฆ์ ใส่กลท�ารัก แม่ข้า  

ไปหา เคล้าคลึงเคลียชม ตระบัดโกรธา แหงนกัดกรรฐา คอขาดบัดใจ...” 

(เสือโคค�าฉนัท์), “...ไหลล่งล�ากรรฐา ตกท้อง...” (ลลิตินทิราชาครติ ตอน

กาหลิบวางยาอาบ)ู, มาจากค�าว่า กัณฐ ์หรือ กัณฐา.

กรรณ, กรรณา [กนั, กนันะ, กนันา] ห,ู ใบหู, เช่น “...รวดเรว็ว่องไวด่ังจกัรผนั 

ออกมาจากกรรณเบือ้งขวา คนืเข้ากรรณซ้ายด้วยฤทธา ลงมายงัท้องอสรุ.ี..” 

(บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒ ตอนนาง

ผเีสือ้สมทุรตาย), “...ขีค้ร้านฟังนัง่ยกก้นฟัด สองหตัถ์ปิดกรรณเสยีทนัใด...” 

(บทละครนอกเรื่องคาวี ตอนที่ ๒ ท้าวสันนุราชชุบตัว), “...แซมมวยด้วย

บุบผาลาวรรณ สองกรรณใส่ตุ้มหูภู่ระย้า...” (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน 

ฉบบัหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๓ ตอนนางสร้อยทอง สร้อยฟ้า ขึน้เฝ้า), 

“...ศรส�าเนยีงตรงึกรรณ ส่งซ�า้...” (โคลงนริาศพระพทุธบาท), “...พศิกรรณ 

กรรณบางเรยีบ งามทดัเทยีบกลีบบุษบง พศิศอศอรหง ทรงงามสรรพรบัองัษา...” 

(กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕ เห่ชมโฉม), “...กรรณาคือกลีบ

กมลโก มลกามแกล้งผจง ทรงกาญจน์กุณฑลยรรยง มณีพรายพิราราม...” 

(สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...เวียนเจ็ดรอบเสร็จสรรพ์ เอาบุษบันบรรทับ กับ

อุระเชยชิด แล้วจุมพิตบุปผา ทัดกรรณาแห่งนาง...” (ลิลิตเพชรมงกุฎ), 

“...ไรเรืองดุจทิพจงแปลง กรรณาบงแบง คือกลีบอุบลบลบาล...” (สูตรธนู

ค�าฉันท)์, “...กรรณานงนุชกลอุบลวิบุลยบาน นาสาอังกุสกาญจน์ พิมล...” 

(อเุทนค�าฉนัท์), “...ใบบานบณุฑริเกษพเิศษอมรมา เปรยีบกับพระกรรณา 

ก็อาย...” (มหาราชค�าฉันท)์.

กรรดึก [กันดึก] กอด, โอบ, โอบกอด, เช่น “...วันกรกมลาสเกี้ยว กรรดึก...” 

(โคลงทวาทศมาส), “...ทอดทวดัทวยักร กรรดกึ...” (โคลงนริาศวดัสมหุ

ประดิษฐ)์.
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กรรพมุ, กรรพุม่ [กันพมุ, กนัพุม่] ท�ามอืทัง้สองให้ชดิกนัเป็นพุม่หรือรูปดอกไม้ตมู 

แสดงกิริยาไหว้ เช่น “...สพ์เพปิ วน์ทึสุเยว อันว่าพระสากยราชอนนมาชุ�นุ� 

กถ็วายกรกรรพมุบงกชทศนขะนมสัการ กฤษดาญชลยียุง่แล ฯ...” (มหาชาต ิ

ค�าหลวง กัณฑ์ทศพร), “...บัดไท้ธกรรพุม ชุมนุมนิ้วบงงคัลครู ลาเลอ 

อ�าเภอผลู พนเขตรคืนคลา...” (สรรพสิทธิ์ค�าฉันท)์, “...เบญจางค์วรางค 

อภิวาท ยภิวันทกรรพุม ด้วยกายวจีจิตประชุม อภิมัตย์นมัสการ...” (อุเทน

ค�าฉันท)์, “...ยอกรกรรพุมเทวา วรเดชธาดา ธ�ารงพิหคผกผัน...” (ฉันท์

กล่อมพระศรเีสวตรวรรณภิา), “...ข้าขอยอกรกรรพุม เพยีงเกษชมุนมุ นบ 

โชตรัตนเรืองศรี...” (ฉันท์สรรเสริญพระวรุณ), “...ถวายกรกรรพุ่มเพี้ยง 

บวรมาล มิ่งแฮ...” (โคลงโลกนิต)ิ, มาจากค�าว่า กระพุ่ม.

กรรโหย [กันโหยฺ] โหยไห้, ร้องไห้, ร้องโหยหา, สะอื้น, คร�่าครวญถึง, ถวิลหา, 

เช่น “...กรรโหยรลุงการ ในเกลศ นางนา...” (โคลงทวาทศมาส), “...มี

กระเรียนร้องก้องกรรโหย หงส์ห่านบินโบย ลันลุงหฤทัยภูบาล...” (สมุทร

โฆษค�าฉันท์), “...ท้ังสามพระชนนี จะกรรโหยกันแสงหา พระญาติวงศา 

นะแน่งนางพระก�านัล...” (ประชุมค�าพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๙ ตอนศึก

กมุภกรรณ), “...ลางต้นอดัหล่นกลาด ดังแกล้งสาดปรายโปรย ชมพลางทาง

กรรโหย แทบทับพลับพลา บารนี...” (ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมือง

กาญจนบุรี), “...กรรโหยล�าโหกไห้ หวนถวิล...” (โคลงนิราศวัดสมุห

ประดษิฐ์), เขยีนเป็น กนัโหย กม็ ีเช่น “...เอีย้งแอ่นและออกคลกุ รรกิปลกุ

กเรยีนคราง ภรูโดกกนัโหยกลาง พนเสยีงบรรสารสมร...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), 

“...ภูรโดกกันโหยหวน คู่เคี้ย...” (โคลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช), “...นางท้าวกท่็าวทกุขมนสั ก�าสรดโศกและประปราณ 

ดิน้ด่าวกนัโหยหฤทยัดาล เพราะว่าพระมเิหมอืนบา...” (อนริทุธ์ค�าฉนัท์), 

กระโหย กรโหย หรือ คระโหย ก็ว่า. (ดู คระโหย ๒).

กรวยโกรก [กฺรวยโกฺรก] มีลักษณะลึกเรียวลงไปเป็นรูปอย่างกรวย, มีลักษณะ

เล็กเรียวลงไปตามล�าดับ, เช่น “...แลเห็นเขาเง้าเงื้อมชะง่อนชะโงก เปน 

กรวยโกรกน�้าสาดกระเซ็นซ่าน...” (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ฉบับหอ
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พระสมดุวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนพลายงามชมดง), “...เหน็เหวห้วยกรวยโกรก 

ชะโงกมอง ดโูปลงปล่องเปลีย่วปลาบวาบวญิญา...” (นทิานค�ากลอนเรือ่ง

พระอภยัมณ ีเล่ม ๑ ตอนพระอภยัมณีขอโดยสารท้าวสิลราช), “...เป็นเหว

ห้วยกรวยโกรกชะโงกเงื้อม ศิลาเลื่อมแลวิไลในไพรสัณฑ์...” (นิราศเขา  

ลูกช้าง), โกรกกรวย ตรวยโตรก หรือ โตรกตรวย ก็ว่า.

กรวิก [กะระวิก, กอระวิก] นกการเวก เช่น “...กรวิกา จ สค์คา จ กรวิกพิจิตร

แอ่นเอีย้งชานชาด ออือ้อถ้อรวงงไว...” (มหาชาตคิ�าหลวง กณัฑ์มหาพน), 

“...เสยีงแก้วกรวิกตระการ ไพเราะรสหวาน บรรสานกนัเอาเอาใจ...” (สมทุร

โฆษค�าฉันท)์, “...โหยหงสร้องก้อง กรวิกสแกมกัน สมสรวลซร้องนัน วิกา

โกรญจโกกลิ...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...เสยีงกลกรวกิวอน หวานจบั ใจเอย...” 

(โคลงนริาศฉะเชงิเทรา), “...คุม่ขาบแลเขาขนั กระสรรสตัวเหริหา จกัโกระ 

วาลา กรวิกส�าเนียงนาน...” (พระสุธนค�าฉันท)์, เขียนเป็น กระวิก ก็มี 

เช่น “...ไก่ฟ้าพญาลอ กระวกิแขวกขวาน ขนุแผนกระแวนวาน ระวงัไพรตระไน

ยาง...” (บุณโณวาทค�าฉันท์ ตอนเสด็จประพาสชมไพร), “...ขนกระวิก    

ฟ้ยมเฟื้อย ฟ่องลม...” (โคลงดั้นเรื่องโสกันต)์. (ป., ส. กรวีก).

กรอง ๑ [กรฺอง] ร้อย เช่น “...ดอกไม้กรองเรยีบร้อย หอมตระหลบอบห้อย แห่ง

ห้องไสยา...” (ลลิิตพระลอ), “...ลางนางถนอมสร้อยสลาพาน ลางเพงยีเวจ็ธาร 

แลกรองกุสุมสาทร...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...ข้านี้รักษาสวนขวัญ เก็บ

บษุบาบนั สคุนธเดด็กรองถวาย...” (เสอืโคค�าฉนัท์), “...จกัใคร่กรองมาลยั 

ส่งสร้อย...” (ลิลิตเพชรมงกุฎ), “...เห็นนางนั่งกรองมาลัย งามดั่งแขไขใน

ราตร.ี..” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลที ่๑ เล่ม ๑ ตอน

นนทกาล เอาดอกไม้ทิง้มาล)ี, “...เกบ็เกดฤๅกรองมาลย์ มาศห้อย...” (โคลง

นริาศนรนิทร์).

กรอง ๒ [กฺรอง] ถัก, ทอ, เช่น “...งามนวลเนื้อสไบใยยอง กรองเป็นดอกดวง

รจนา...” (บทละครเร่ืองพระศรีเมือง ตอนท่ี ๒ หงส์อาสาหาคู่ให้พระ

ศรีเมือง), “...บ้างถากเสาเกลาไมก้รองคา ปลูกต�าหนักพลับพลาที่อาศัย...” 

(บทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๒ ตอนอเิหนาตัง้พลบัพลา), 
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“...ไหมทองกรองถกัเปนอกัษร สอดซ้อนเส้นด้ายสายเขม็ขดั...” (เสภาเรือ่ง

ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒ ตอนขุนแผนกับนาง

วนัทองพกัอยูที่ท่่าต้นไทร), “...พ่างพ้ืนปพูรมทอง ทอไหมกรองประกอบแกม 

แซมเปนลายลอยเลศิ เชดิดอกเด่นชงิดวง...” (ลลิตินทิราชาคริต ตอนอาบู

ชมห้องทีส่ี)่, “...พืน้ปพูรมทองของส�าคญั กรองด้วยไหมเบญจพรรณเปนมนั

ขลับ...” (เสภาเรื่องอาบูหะซัน).

กรอง ๓ [กฺรอง] เอาฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรกออกจากน�้าให้สะอาดบริสุทธ์ิ เช่น

“...สขุสตัวไพรไศล์ส�าราญ น�า้ไหลทะธาร สทุธิใสเสมอกรอง...” (สมทุรโฆษ

ค�าฉันท)์, “...ในเชิงบันพตอ�าพน วารีวิมล วิสุทธิใสเสมอกรอง...” (อิเหนา

ค�าฉนัท์), “...เอาแป้งมาขย�าแล้วซ�า้กรอง น�า้ตาลใส่ลงในท้องกะทะใหญ่...” 

(เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๑ ตอนนาง

ศรปีระจนัเตรยีมเสบยีงให้พลายแก้ว), “...ปากน�า้น�า้เพช็รบรู ีชลบรสิทุธสิ ีน�า้ 

มณีใส เสมอกรอง...” (นิราศเมืองนครฯ ค�าฉันท)์, “...น�้าใสสนิทดี ดูดุจ 

กรองนา...” (โคลงนิราศท้าวสุภัติการภักด)ี.

กรอง ๔ [กฺรอง] ก�าไล, สร้อย, เช่น “...สงัวาลวรรณบรรเทอืงเรอืงรอง สอดสนอง

กรองเชิงยศยง...” (บทละครเรื่องพระศรีเมือง ตอนที่ ๒ หงส์อาสาหาคู่

ให้พระศรเีมือง), “...กรองเชงิถเกงิสรร พสวุรรณพัฬเหา ก่องแก้วตระการเงา 

ยะยบัยบัยยลยง...” (ค�าฉนัท์กล่อมพระยาช้าง), “...ฉลององค์ทรงข้าวบณิฑ์ 

แย่งขอ กรองศอหักทองขวางกวางตุ้ง...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราช

นพินธ์รชักาลท่ี ๒ ตอนสองนางครวญสัง่สงัคามาระตา), “...กรองเชงิรจเรข

ร้อย กรองชงฆ์...” (โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหล้านภาลัย), “...พระเทพพังเผือกไส้ ใส่กรอง เชองนา...” (ลิลิต

กระบวนแห่พระกฐนิพยุหยาตราทัง้ทางสถลมารคแลชลมารค กระบวน

พระยาช้าง), “...กรองศอแสงแก้วแวววิจิตร ตาบทิศทับทรวงช่วงฉาย...” 

(บทละครนอกเรื่องแก้วหน้าม้า ตอนท้าวมงคลราชครองกรุงมิถิลา),     

“...ข้อบาทหัตถ์สพัดสอิ้ง โอบคล้องกรองศอ...” (โคลงลิลิตมหามกุฏราช

คุณานุสรณ)์.
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กรอด [กะหรฺอด] นกปรอด เป็นนกจบัคอนขนาดเลก็ มสีสัีนต่างกนัไปตามชนดิ

และสกลุ กนิผลไม้และแมลง ร้องเสยีงดงักรอด-กรอด เช่น “...นกกรอดลอด

ตับคาเคียง ช่างเหล็กเต๊กเสียง กระวานกระแวนแกลนกลัว...” (สมุทรโฆษ

ค�าฉันท์), “...นกแก้วจับต้นตุมกาพลอด นกกรอดจับเถาต�าลึงใหญ่...” 

(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๑ ตอน

สมเด็จพระพันวษาประพาสป่า), “...กางเขนพลอดนกกรอดกระเรียนร้อง 

เหมือนเสยีงน้องพลอดเพราะเสนาะเสียง...” (นริาศพระปฐม), “...นกกนิปลี

อีแอ่นกระแวนโวย กรอดโรยรับเสียงส�าเนียงเพราะ...” (นิราศพระปถวี), 

เขยีนเป็น กระหรอด หรอื กะหรอด กม็ ีเช่น “...สาลกิาจับแก้วแล้วเต้นพลอด 

นกกระหรอดจับรังไซ้หาง...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์

รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๓ ตอนไพนาสุริย์วงศ์ผ่านด่านน�้ากรด), “...กระหรอด 

กระเรียนร้อง ซรแซร่ซร้องในพงพนานต์ คู่เคียงส�าเนียงขาน คณเภทหลาย

พรรค์...” (สรรพสทิธิค์�าฉนัท์), “...กระหรอดพลอดก้อง กรอดกรอดเรียกพ้อง 

พวกเพือ่นบนิไสว ดลประยงค์ดก โผผกลงไป ปลิน้เสพเมล็ดใน ปล้อนเปลอืก

ลงดิน...” (ทีฆาวุค�าฉันท์), “...ยางกระหรอดกะเรียนกะลิงก็ลง กระต้ัว

กระเตน็กเ็ต้นณะดง ณะดนิแดน...” (พระนลค�าฉนัท์ สรรคที ่๑๕), “...วายภุกัษ์ 

จักโกระวาลา กะหรอดแก้วสาลิกาโนรี...” (บทละครเรื่องอุณรุท ตอนท้าว

กรงุพาณกบันางไวยกาขอนางอษุามาเลีย้งเป็นธดิา), “...กะหรอดกรอดกร๊อด 

กร๋อกร้อง กะรอกเต้นเล่นกระแต...” (โคลงนิราศสุพรรณ).

กรอม [กฺรอม] ตรอม, ทุกข์ใจ, เศร้าใจ, เจ็บช�้าใจ, เช่น “...จะประมวลความไว้ 

ชลนัยน์ไห้โหยหา แม่น�า้ยมนา กน้็อยกว่าข้าทกุข์กรอม...” (สธุนกูลอนสวด), 

“...น้องเคยอยู่หิมวาพนาลี ไปบูรีก็จะกรอมระก�ากาย...” (นิทานค�ากลอน

เรือ่งจนัทโครบ ตอนจนัทโครบเปิดผอบพบนางโมรา), “...ทีเ่พือ่นสาวสมคั

รกักรอมใจ กป็ราไสปฤกษาหาคู่ครอง...” (กลอนเพลงยาวชมพระยาศรเีพ็ง), 

“...นามนกชื่อรังนาน เหมือนรักราญนานถนอม นางนวลนึกนวลจอม กรอม

จติต์ตรกึนกึนวลนาง...” (กาพย์เห่เรอื พระราชนพินธ์รชักาลที ่๕ เห่ชมนก), 

“...กรอมกระมลหม่นเศร้า ทรวงแสยง ย่ิงเอย...” (โคลงนิราศวัดสมุห

ประดิษฐ)์.
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กรอมกรม [กฺรอมกฺรม] ระทมทุกข์ เช่น “...ไม่เสื่อมสร่างว่างเว้นเวลาคลาย 

ระก�ากายกรอมกรมอารมณ์นาง...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งลกัษณวงศ์ ตอน

ท้าววิรุญมาศพานางสุวรรณอ�าภาไปเมืองมยุรา), “...อกพี่กรอมกรมทุกข์ 

ทบัซ�า้...” (โคลงนิราศวดัรวก), กรมกรอม ตรมตรอม หรอื ตรอมตรม กว่็า.

กระกอง [กฺระ-] กอด, โอบกอด, โอบรัด, เช่น “...เมิลมุขรุกขา ลดาดาษพึงชม 

เกษแก้วกระกองกลม แลกทดกทนังาม...” (เสอืโคค�าฉนัท์), “...วารขีุน่ข้น

ระคนฟอง สองกระกองปองสวาทสมมาตรครัน...” (บทละครเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ตอน

ขนุแผนลกัพานางวันทอง), “...เหน็อีเฒ่าเฝ้าอยูภ่วูไนย เข้าเคยีงไหล่ลบูต้อง

กระกองกร...” (บทละครเรือ่งอภัยนรุาช), “...เคยกระกองบงัอร อุน่เนือ้...” 

(กาพย์เห่เรอื พระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๕ เห่ชมนก), “...กรกระกองด�ารห์ิ 

อนชุม้วย...” (โคลงภาพจติรกรรมฝาผนังระเบยีงวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

เรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๒ ห้องที่ ๖๑), “...ตรัสพลางกระกองกอด ยุพเรศ

สองศร ีพศิทัว่วเรนทรย์ี ปรเิทวร�า่ไร...” (มหาราชค�าฉนัท์), ตระกอง กว่็า. 

(ข. ตฺรกง).

กระกลู [กรฺะกนู] ตระกลู เช่น “...ศรสีวสัด์ิยิง่ยศ เสวตรคชลกัษณเลศิ เกดิกระกลู

จารี กิรินีเทพกุญชร...” (โคลงปราบดาภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย), “...ดูกระกูลเผ่าผู้ เพื่อด้วยเจรจา...” 

(โคลงโลกนิต)ิ.

กระเกรกิ [กรฺะเกริฺก] เสยีงดงักกึก้อง, เสียงดงัอือ้องึ, เสียงดังอกึทกึ, เสียงดังสนัน่, 

เช่น “...สบสัตว์ทังพื้นพงพนานต์ ตื่นตาตื่นดาล กระเกริกทั้งท้องธรณี...” 

(สมุทรโฆษค�าฉันท์), “...ทวยชีทิชาชาติ์ ประชาราษฎร์ทุกถิ่นสถาน ทั่ว

โถมนาการ กระเกริกอื้ออ�านวยพร...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...เสนาอัศว

คเชนทรพาหนะนนิาท หวัน่หวาดกระเกรกิ จกัรพาฬ...” (อนริทุธ์ค�าฉนัท์), 

“...ปางนี้ณะกรุงก็จะกระเกริก รตูราชทั้งสองมา ควรเรียมจะฟังยุบลปรา    

กฏให้ตระหนกักรรณ์...” (อเิหนาค�าฉนัท์), “...เช้าเยน็ประลองยทุธ คระอึง 

อตุม์กระเกรกิแสดง เสยีงแตรนดุ�าแคง ก้องสนัน่วะหวัน่ไหว...” (ฉนัท์กล่อม
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พระเสวตรรจุริาภาพรรณ), “...ประชมุพยห์ู กระเกรกิกระกร ูกระหยิม่นยิม 

ละล้วนสง่า มนาภิรมย์ บขามระทม มิท้อริปู...” (สามัคคีเภทค�าฉันท)์.

กระเกรงิ [กรฺะเกรฺงิ] เสียงดงัอือ้อึง เช่น “...เสอืกวางต่างกระเกรงิเกรยีว เกริน่ป่า 

มาแฮ...” (โคลงนิราศสุพรรณ).

กระเกรียม [กฺระเกฺรียม] ตระเตรียม, จัดเตรียม, เตรียมการ, เช่น “...เสดจขึ้น

ข้างในได้ยามนาน กระเกรยีมการลอยกระทงเสรจลงแพ...” (กลอนไดเอรซีมึ 

ทราบกับตามเสด็จไทรโยค).

กระเกรยีว [กรฺะเกรฺยีว] เสยีงเอด็องึ เช่น “...ขาวขาบประสานเขยีว รจิุเรขรจนา 

พ่วงพลี�าพองงา กก็ระเกรยีวกระเกรกิไพร...” (จนัทกนิรคี�าฉันท์), “...แซ่ซ้อง 

สาธุการตบมือ เปียวปากอึงอือ ก็ร้องกระเกรียวเฉียวฉาว...” (พระสุธน   

ค�าฉันท)์.

กระชัก [กฺระชกั] เยน็, หนาว, เช่น “...ยาวหนาวกระชกัซัน้ สรรพางค์...” (โคลง

นิราศทวาย). (ข. ตรฺชาก่).

กระชั้น ๑, กระชั้นชิด เร่งเข้า, ใกล้ชิดเข้า, (ใช้แก่เวลาหรือเหตุการณ์), เช่น 

“...แล้วชักตรเีพชรออกจากกาย ลูกพระพายฟอนฟันกระชัน้ไล่...” (บทละคร

เรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลที ่๑ เล่ม ๒ ตอนหนมุานพบไมยราพ), 

“...เหน็ย่าหรันดัน้ดดัพนาลี ขบัควบพาชกีระชัน้มา...” (บทละครเรือ่งอเิหนา 

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนองค์ปะตาระกาหลาแปลงเป็นนกยูงมาล่อ

ย่าหรัน), “...ตระเวนด่านพานจะน้อยก็ถอยทบ ไพรีรบรุมกันกระชั้นมา...” 

(นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๒ ตอนสุดสาครรบกับพวกทัพ

อาสา), “...เหน็พลกมุภัณฑ์กระชัน้ชดิ แผลงฤทธิเ์ข้ามาจะราวี...” (บทละคร

เรือ่งอณุรทุ ตอนท้าวบรมจกัรกฤษณ์เสดจ็มาช่วยพระอุณรทุ), “...ครัน้เห็น

พระยากมุภา กระชัน้ชดิเข้ามาจะราว.ี..” (บทละครเรือ่งพระศรเีมอืง ตอน

ที ่๓ พระศรเีมอืงเข้าเมอืงยโสธร), “...เหน็สงครามลามล่วงกระชัน้ชดิ ก�าลงั

ฤทธิ์เพียงเพชรปาณี...” (สมบัติอมรินทร์ค�ากลอน), “...ยักษ์พิโรธโกรธ

ไล่กระชั้นชิด พระทรงฤทธ์ิหยุดยืนบนยอดผา...” (นิทานค�ากลอนเรือ่ง

โคบุตร ตอนโคบุตรช่วยสองกมุาร กูเ้มอืงพาราณส ีแล้วขอลาไปเท่ียวป่า).
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กระช้ัน ๒, กระโชกกระชัน้ อาการทีอ่อกเสยีงถี่ๆ  เช่น “...เวลาดกึเดอืนตกนกร้อง 

ระวังไพรไก่ก้องกระช้ันขัน...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์

รชักาลที ่๒ ตอนจรกายกกองทพัไปช่วยเมอืงดาหา), “...เสยีงดเุหว่าเร่าร้อง 

เสนาะก้องกังวาล ไก่กระชั้นขันขาน วิเวกหวานวังเวง...” (บทเห่กล่อม

พระเจ้าลูกเธอ เรื่องพระอไภยมณี), “...สกุณแก้วแว่วขันกระชั้นมา แสง

นภาผ่องแผ้วในอัมพร...” (นิราศทัพเวียงจันท์), “...ตราบเร่ืออรุณเรือง 

บรรเทอืงโลกนิศกลง ไก่ขนักระชัน้ดง ดเุหว่าแว่วส�านานหวาน...” (สรรพสทิธิ์ 

ค�าฉันท์), “...ไก่แก้วแว่วเสียงขันกระชั้นมา สกุณาต่ืนร้องคะนองบิน...” 

(นิราศพระบาท ส�านวนนายจัด), ใช้เข้าคู่กับค�า กระโชก เป็น กระโชก

กระชั้น ก็มี เช่น “...แล้วนายท่ังดังโด่งเสียงโว่งโวก ว่ากระโชกกระชั้นขัน

หนกัหนา...” (เสภาเรือ่งขุนช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๒ 

ตอนนางทองประศรีโกนจุกพลายงาม), “...สกนธะโคป่า ยละน่าแสยงหทัย 

คะณาสุนัขใน กก็ระโชกกระชั้นส�าเนียง...” (ทีฆาวุค�าฉันท)์, “...ล่วงกาละ 

มามจิริะนบั สรศพัท์สนุขัเคย เห่าหอนกระฉ่อนกบ็มเิฉย และกระโชกกระชัน้

ฉาว...” (เสียงสิงคาล).

กระซกิ อาการสะอืน้ไห้เบาๆ เช่น “...กรรแสงกระซิกเศร้า กลนีบ้ควรมาน นชุแคลน 

ฤดีดาล ระคายได้คดีมูล...” (อิเหนาค�าฉันท์), “...ซบพักตร์กระซิกไห้ 

ฟูมฟาย...” (โคลงนิราศชุมพร), “...แสนกระซิกโศกไข้ ขุ่นไข้ใจเรียม...” 

(โคลงนิราศพระยาตรัง), “...กระซิกไห้โหยละห้อย ห่อนให้ใครยิน...” 

(ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี), “...สองกระซิกก�าศรวญ 

สะอื้น...” (โคลงนิราศกรุงเก่า).

กระโซกระเซ โซเซ, ทรงตัวไม่อยู่, เอนไปเอนมา, เช่น “...ดกูระโซกระเซกั้น 

เก่าแล้วโกรงเกรง...” (โคลงนิราศวัดรวก).

กระด้าง แข็ง เช่น “...เตือนฉันใดก็บมิพร้อง ต้องฉันใดก็บมิติง ยืนอิงกันอยู่

กระด้าง ลอบพิตรเจ้าช้าง ห้ามบให้สองขาน แม่ฤๅ...” (ลิลิตพระลอ),      

“...ด้วยเดชะศีลเทวี แท่นทิพโกสีย์ ให้ร้อนกระด้างบันดาล...” (สุธนูกลอน

สวด), “...พระองค์กระด้างทั้งกายา มิใคร่จะลีลาไป...” (บทละครเรื่อง



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ 99

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๓ ตอนทศกัณฐ์ยกทัพเข้า

เมือง), “...ตัวแข็งกระด้างดั่งขอนไม้ จึงคิดในใจไปมา...” (บทละครเรื่อง

พระศรีเมือง ตอนที่ ๓ พระศรีเมืองเข้าเมืองยโสธร), “...เนื้อหนังเหนียว

กระด้างเหมอืนอย่างเพชร อย่าขามเขด็ใครฆ่าไม่อาสัญ...” (บทละครเรือ่ง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ เล่ม ๒ ตอนทศกัณฐ์นิมนต์พระ

โคบุตรฤๅษีเข้ามาในวัง), “...ทิพอาศน์เคยอ่อนแต่ก่อนมา กระด้างดังศิลา

ประหลาดใจ...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนพระอินทร์ท้าพนัน       

ตคีลี), “...พระเขนยกระด้างปางทรง วสิตูร์รดูลง ผบิงกเ็บือ่ทสันา...” (ทฆีาวุ 

ค�าฉนัท์), “...เขนยอ่อนนอนห่างเจ้า กลบักระด้างดงัขอน...” (ลลิติพายพั).

กระเดือ่ง ๑ โด่งดงั, เล่ืองลอื, แพร่หลาย, เช่น “...อโสภถ แลไปดงูามแก่ตาพ้นแพ่ง 

ทกุแห่งห้องสงสาร อนีค้อืโฉมนางนงคราญเมือ่ทรงเครือ่ง ฟ้ากระเดือ่งคนชม 

ฤๅอิ่มเลอย...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์นครกัณฑ์), “...รัศมีข�าขาวดัง  

ตาวเรือง ทั้งเมืองกระเดื่องด้วยพระเดชา...” (นิพานวังน่า), “...ครานั้น

ขุนแผนแสนวิเศษ ขจรเดชฦๅเลื่องกระเดื่องไหว...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน ฉบบัหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๓ ตอนขนุแผนรบท้าวกรงุกาฬ), 

“...สองพระองค์อนัด�ารงอยทุธเยศ กระเดือ่งเดชเลศิลบจบสถาน...” (นริาศ

ลอนดอน), “...ค�านบัเทพไท้เทวกรรม์ มหทิธิมหนั ตเดชกระเดือ่งแดนไตร...” 

(ฉันท์กล่อมพระเสวตรสกลวโรภาษ), “...เกียรติเฟื่องกระเดื่องดิน แดน

โลก...” (โคลงรัฐสดุด)ี, “...กระเดื่องเดชะท้าว ร่วงผู้ผดุงเสียม...” (กาพย์

เห่เรือ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๖ เห่เรื่องพระร่วง). 

กระเดือ่ง ๒, กระดากกระเดือ่ง หมางใจ, คลางแคลงใจ, เช่น “...ยิง่กลัน้ย่ิงแค้น 

ดงัเพลงิพศิม์ ยิง่คดิย่ิงเคอืงกระเดือ่งใจ...” (เสภาเรือ่งขนุช้างขุนแผน ฉบบั

หอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนพระไวยกลับมาบ้าน), “...เหมือนจะ

แสร้งแกล้งกลบให้รบกวน เม่ือไม่ควรฤๅมาเคืองกระเด่ืองใจ...” (ประชุม

เพลงยาวภาคท่ี ๒ เพลงยาวสามชาย); กระดาก คอืรูส้กึขวยเขนิหรอืวาง

หน้าไม่สนิท เช่น “...ให้กระดากปากกระเดื่องกลัวเคืองข้อง จะหม่นหมอง

ศุภลักษณ์ในอักษร...” (ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๓ เพลงยาวคุณสุวรรณ 
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ว่าด้วยพระอาการประชวร กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ), นิยมใช้เข้าคู่กัน

เป็น กระดากกระเดื่อง เช่น “...จ�าเปนจ�าใจจะออกปาก ยังกระดากกระเดื่อง

เขินเมินหน้า...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 

เล่ม ๑ พลายแก้วปราศรัยนางลาวทอง).

กระเดื่อง ๓, กระด้างกระเดื่อง หยาบ, แข็ง, กระด้าง, นิยมใช้เข้าคู่กับค�า 

กระด้าง เป็น กระด้างกระเดื่อง เช่น “...พ๎ราห๎มณัส์ส ปมุญ์เจย์ย พ้นมือ

พราหมณยาจก เถ้าสรสรกสรเสรือง กระด้างกระเดื่องท่ววทงงตน โออกขน

ทูรชนอาโกรธน้นน...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์กุมาร), “...หนึ่งโสดฝุ่น

ทรายตรึงตรา นอนแนบหินผา กระด้างกระเดื่องท้ังตัว...” (ดุษฎีสังเวย

กล่อมช้างของเก่า ครั้งกรุงเก่า), “...ให้ร้อนแรงแข็งกระด้างกระเดื่องผิด 

ท้าวโกสิตทิพเนตรสังเกตเห็น...” (จันทกินรค�ากลอน).

กระตรับ ชื่อปลาน�้าจืดชนิดหนึ่ง บางถิ่นเรียกปลาหมอโค้วหรือปลาหมอช้าง

เหยียบ เช่น “...กุ้งก้ังกุมภิลมกรกระฉ่อนชลก็ว่าย กดกาและกริมกราย     

กระตรับ...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...มีกระดี่แลกระตรับตับตาม ตัวเติบ

ตวัราม กเ็ต้นในแปลงแปลนหลงั...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...สร้อยสร้าฉวี

อิกกระดี่สลับกระตรับกุเรา กริมกรายดูหลายเหล่า ก็หลาก...” (สรรพสิทธิ์

ค�าฉันท์), “...กริมกระตรับนับร้อย เร่หว้ายรายเรียง...” (โคลงนิราศ

สุพรรณ).

กระนั้น นั้น, ดังนั้น, อย่างนั้น, แบบนั้น, เช่นนั้น, เช่น “...ถึงกระนั้นจริงใจไม่

ปฏพิทัธ์ เป็นความสตัย์ว่าไปใครจะเหน็...” (กากกีลอนสภุาพ), “...ประเวณี

ชพีราหมณ์พรหมจรรย์ ห่มผ้ามากระนัน้ตามธรรมเนยีม...” (บทละครนอก

เรือ่งมณพีชัิย ตอนท้าวพิชยันรุาชให้รบัเจ้าพราหมณ์เข้ามาในวงั), “...กระนัน้ 

แต่งองค์ไปท�าไมม ีให้เป็นทีก่งัขาประชาชน...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งพระ

อภัยมณี เล่ม ๑ ตอนพระอภัยมณีกับศรีสุวรรณพบพราหมณ์สามนาย),  

“...ถงึกระนัน้กก็ารอะไรใคร ฤๅช้างแทงมงึเข้าไปจนฅอหอย...” (เสภาเรือ่ง

ขนุช้างขนุแผน ฉบับหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๑ ตอนนางวนัทองเรียก
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คนจะตบนางลาวทอง), “...ใชก่ระนั้นละไซร้จะให้ประหาร ชิวาตม์และหัวจะ

เสียบประจาน ณทันที...” (สามัคคีเภทค�าฉันท)์.

กระนี ้นี้, ดังนี้, อย่างนี้, แบบนี้, เช่นนี้, เช่น “...จะห้ามปรามผ่อนปรนก็จนใจ 

เอออะไรกระนี้มันดีจริง...” (บทละครนอกเรื่องไกรทอง ตอนนางตะเภา

ทอง ตะเภาแก้ว มาหงึนางวมิาลา), “...แม้นทลูลามากระนี้ทัง้พีน้่อง ไหนจะ

ต้องตกยากล�าบากกาย...” (นริาศวดัเจ้าฟ้า), “...กระนีแ้ลสมชือ่ว่าวนัทอง 

เจ้าแปดน�า้ท�านองเนือ้กษตัรย์ิ...” (เสภาเรือ่งขุนช้างขนุแผน ฉบบัหอพระ

สมุดวชิรญาณ เล่ม ๑ ตอนขุนแผนบริภาษนางวันทอง), “...กระนีพ้ระจุ่ง

ปรา-รภะภาระแบ่งเบา เพื่อกล่อมถนอมเกลา มิตระภาพสงบงาม...” 

(สามัคคีเภทค�าฉันท)์, “...กระนีฤ้ๅหญิงชาย ท่านทั้งหลายทั่วทุกคน จัก 

ลุจักล่วงพ้น มัจจุราชนั้นฤๅมี...” (สังเวคพจน์ค�าฉันท)์.

กระโน้น โน้น, อย่างโน้น, แบบโน้น, เช่นโน้น, เช่น “...ฟากกระโน้นชือ่ว่าศาลา

หมูสี ฟากข้างน้ีมีสาวสาวขาวขาวข�า...” (นิราศเขาลูกช้าง), “...องค์สุด

ลงสรงครา กระโน้น...” (โคลงลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสรณ)์.

กระบอก [กฺระบอก] ดอกไม้, กลีบดอกไม้, เช่น “...กลิ่นเกลี้ยงสุคนธา ทิพยรศ

ยิ่งยง กว่ากลิ่นกระบอกบง กชเกษเอาใจ...” (เสือโคค�าฉันท)์, “...ตกต้อง

กระบอกบุษปมาล ีเลวงคนธ์สรุภ ีตระหลบตระเลาลานเขษม...” (สรรพสทิธ์ิ

ค�าฉนัท์), “...บงบษุปบษุบง กชแก้วกระบอกบณั เผือ่นผนัเอนกนนัต นลิบุล

บนบาล...” (พระสุธนค�าฉันท)์, ตระบอก ก็ว่า. (ข. ตฺรบก).

กระบดั [กรฺะ-] ทนัท,ี ทนัใด, ฉบัพลนั, เช่น “...พระแผลงศรศกัดิส์งัหรณ์ อาวธุ

กับศร ก็ตกกระบัดเหิรหาย...” (สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...เอิกเกริกเร่งกัน 

โกลา โกลีสหัสสา กระบัดกระทุ่มเภรี...” (พระรถค�าฉันท)์, “...กระบอก

กระบัดหนี หลีกปาก วาฬแม่...” (โคลงนิราศพระยาตรัง), “...เสร็จสาร

ขานทุกขทุเรศในเขตรพนไศล เหล่าเหล่านิกรไกร กระบัด...” (สรรพสิทธิ์

ค�าฉันท)์, “...วายุบุตรกระบัดผัน ผายสู่ วังเอย...” (โคลงภาพจิตรกรรม

ฝาผนังระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๑      
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ห้องที่ ๓๐), “...คาวีพาบุตรพลางสะอื้นจรคระไล โคโคชไมไคล กระบัด...” 

(พหลาคาวีค�าฉันท)์, ตระบัด ก็ว่า.

กระแบก [กรฺะ-] ต้นตะแบก เช่น “...หกูวางพรรค์กระแบก ตคยรแมกมีม่สีาง...” 

(มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์จุลพน), “...ช่อกระแบกชาตบุษย์พุดซ้อน กลิ่น

ขจรฟุง้จบันาสา...” (บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์พระราชนพินธ์รัชกาลที ่๑ 

เล่ม ๑ ตอนมาลเีกบ็ดอกไม้), “...กระแบกบานก้านเบยีดร่มสบาย นางกราย

กิง่กรายเมือ่ต้องลม...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาล

ที ่๑ เล่ม ๔ ตอนพระราม พระลกัษณ์เข้าเฝ้าทลูลาพระชนน)ี, ตระแบก กว่็า.

กระโบม [กฺระ-] จับต้อง, ลูบไล้, เช่น “...กระโบมโลมเล้าเยาวมาลย์ ไป่แจ้ง

อาการ ด้วยจิตส�าคัญกานดา...” (จันทโครบค�าฉันท์), “...นางสะบัดลิง

กระโบม ไขว่คว้า...” (โคลงภาพจติรกรรมฝาผนงัระเบยีงวดัพระศรรีตัน 

ศาสดารามเรื่องรามเกียรต์ิ เล่ม ๑ ห้องท่ี ๓๐), “...เปลื้องไปล่สะใบ

ประทมุบงั นทิรหลบัมะเมอโลม เคล้าเคล้นถนาทรกระโบม อรุะเบยีดระเบยีง

เบือน...” (กฏาหกค�าฉันท)์, ตระโบม ก็ว่า.

กระพดั [กฺระ-] ผกู, พนั, คาด, ล้อม, โอบ, เช่น “...กรโอบกระพดัพวง ผทมุมาศ 

แม่เอย...” (โคลงนิราศฉะเชิงเทรา), “...เปรื่องปรีชาวิทยุตตมาภรณไท 

ธารสัตยก์ระพัดใน กมล...” (อิลราชค�าฉันท)์, ตะพัด หรือ สะพัด ก็ว่า.   

(ดู สะพัด ๒).

กระพุ่ม ท�ามือทั้งสองให้ชิดกันเป็นพุ่มหรือรูปดอกไม้ตูมแสดงกิริยาไหว้ เช่น 

“...นางประสาทโสมนัส กระพุ่มหัตถ์สาธุการ ชักนิทานเทียบถาม...” (ลิลิต

พระศรีวิชัยชาดก), “...ถวายชุลิตกระพุ่มหัตถ์ แช่มช้อย...” (โคลงนิราศ

วัดรวก), บางทีใช้ว่า กรรพุม หรือ กรรพุ่ม.

กระแพง [กฺระ-] ก�าแพง เช่น “...ให้ทรงสงเคราะห์ขัติยทุกองค์ ในแดนวงนคร

แขวง เมืองขึ้นและออกนอกในกระแพง ธปกป้องพิบัติไภย...” (จักรวรรดิ

วัตรค�าฉันท)์.
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กระมล [กรฺะมน] ใจ, หวัใจ, ดวงใจ, เพราะมรีปูพรรณสณัฐานคล้ายดอกบวัหลวง 

ตูม, เช่น “...ทรงพระกริ้วกระมลก็โศก วิโยคด้วยภูบาลชาญ ปลุกนางสนม 

อนงคบริพาร บริภาษส�าเนยีงเพียง...” (พระรถค�าฉนัท์), “...กรฑีาหมูน่าเวศ 

จากนคเรศโดยสาชล เหมิหืน่ชืน่กระมล ยลมจัฉาสารพนัม.ี..” (กาพย์เห่เรอื 

พระนิพนธ์เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร เห่ชมเรือกระบวน), “...อกโอ้อาภัพดู      

อปัรลักษณ์ นิราศรักแต่ไห้หวล เอกาสวามบิมิควร กระมลหมางมาห่างเหนิ...” 

(กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรม

พระปรมานชิุตชโินรส), “...เพ็ญเพยีบสมบรูณ์ศฤงฆาร ชุม่ชนกระมลบาน 

ทกุค�า่ทกุคนืชืน่ชม...” (ฉนัท์สงัเวยพระมหาเสวตรฉตัรพระทีน่ัง่ไพศาล

ทกัษณิ ครัง้รชักาลที ่๔), “...อ้าพ่ออย่ามุง่กระมลตรกึ ค�านงึนกึส�านกันิเ์นา 

แนวเถือ่นแลโขดศขิรเขา ณล�าห้วยลหานธาร...” (ฉนัท์กล่อมพระเสวตวร

วรรณ), มาจากค�าว่า กมล. (ดู กมล ๒).

กระยาหงัน วิมาน เช่น “...โฉมโฉลาเยาวรูปประโลมใจ ดั่งนางในชั้นฟ้า

กระยาหงัน...” (บทละครนอกเรื่องยุขัน ตอนยุดาหวันอภิเษกกับนาง

กญัจะหนา), “...อวยชัยให้พรแล้วเทวัญ กลับคืนกระยาหงันชั้นฟ้า...” (บท

ละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี ๒ ตอนเกิดอิเหนากุเรปัน). 

(ม. กะยางัน ว่า สวรรค์, ที่อยู่ของเทวดา).

กระลด [-หลฺด] ร่ม เช่น “...บงงสรูย์ิบงงแซกขนดั มยรุฉตัรชมุสาย จามรร�าพาย

พาย กระลดก้งงก�าบงัโพยม...” (สรรพสทิธิค์�าฉนัท์), เขยีนเป็น กรลด กม็ี 

เช่น “...หัวท้ายธงฉัตรปักจอม นายกลางกรถนอม กรลดกั้งกึ่งกลาง...” 

(สมุทรโฆษค�าฉันท)์.

กระลบ [กรฺะหลฺบ] ฟุ้งกระจายไปทัว่ (ใช้แก่กล่ิน) เช่น “...รืน่รสสุคนัธ์ฉม บษุยา 

สมุามาลย์ โรยร่วงละอองบาน กระลบอบศขิรคนัธ์...” (จนัทโครบค�าฉนัท์), 

“...พระสุคนธ์หอมกระลบอบอาย สรงเสร็จเสด็จกรายเข้าห้องใน...” (นิราศ

พระบาท ส�านวนนายจดั), เขยีนเป็น กรลบ หรอื กระลบ กม็ ีเช่น “...ภมุรา 

รายระเริงฟอน เฟ้นเสาวคนธ์ธร สุมาลย์กรลบอบดง...” (ประชุมค�าพากย์

รามเกยีรติ ์ภาค ๒ ตอนสดีาหาย), “...แม้นเจ้าม้วยในเมอืงเรา พระศพเจ้า
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จะเฉิดฉนั จะโสรจสรงสคุนธ์อนั กรลบด้วยกลิน่สมุาล.ี..” (ประชมุค�าพากย์

รามเกียรติ ์ภาค ๖ ตอนพระรามประชมุพล), “...ปปุผ๎สาขาห ิต� วน� หนัหืน่ 

ชื่นชมบุษบรรณ บุษบาเบญพรรณ ก็หอมกระหลบอบองค์...” (มหาชาติ

ค�าหลวง กัณฑ์จุลพน), “...หอมกระหลบอบอาบรสคนธ์ ปรุงปนเรณูสุมา

มาลย์...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒ 

ตอนอินทรชิตเตรียมทัพ), “...ลมพาพเยียบุบผจรุง รสฟุ้งกระหลบใน ทั้ง    

ภมูภิาคคณไศล ลอบกลิน่สุคนธา...” (กมุารค�าฉนัท์), “...ดอกล�าดวนหวน

หอมกระหลบกล่ิน ระรวยรินรื่นในไพรระหง...” (นิทานค�ากลอนเรื่อง     

จันทโครบ ตอนจันทโครบพานางโมรากลับเมือง), “...ผกากรรณิการ์กุณท์ 

พกิลุกรุน่กระหลบลม พระพายชายร�าพายชม ร�าเพยช่ืนกมลชน...” (พระนล 

ค�าฉันท์ สรรคท่ี ๑๓), บางทีใช้ว่า ตระลบ หรือเขียนเป็น ตรลบ หรือ 

ตระหลบ ก็มี.

กระลอก [-หฺลอก] เป็นประกาย เช่น “...แล้วเสรจ็กเ็สดจ็ขึน้ คฤหรตันโพรงพราย 

แก้วเก้ากระลอกฉาย สูรยิเรอืงทงัหาวหน...” (ค�าฉนัท์สรรเสริญพระเกยีรติ

สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง), “...มนเทียรพิมานรัต นจ�ารัส

ด้วยรัศมี เรืองรัศมิจามี กรแก้วกระลอกแสง...” (สมุทรโฆษค�าฉันท์),      

“...ประกิจประกลกาญ จนกรงกระลอกเงา บรรแสงบรรสาบเสา และตระสัก

แชรงชม...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...ดสูรุยิพิมานดจุจนัทร์ พมิานพรายพรรณ 

แก้วกระลอกรศัม.ี..” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...เร่งเรขพระมน ทิรทพิยลกัษมี 

แก้วเก้ากระลอกน ีลรจุจี�ารสัเรอืง...” (สมทุรโฆษค�าฉันท์), “...พืน้ทองแท่ง

ไพฑ ูระประกติดชูดิชน น�า้แก้วกระลอกยล คอืลดาสุธานอง...” (สมทุรโฆษ

ค�าฉันท)์.

กระลอกกระลับ, กระหลอกกระหลับ [-หฺลอก-หฺลับ] พลิกกลับไปกลับมา, 

ขยับเขยือ้นกลบัไปกลบัมา, เช่น “...ลางขนุขีช้่างซบัมนั งวงงาผาดผัน กระลอก

กระลบัไปมา...” (สมทุรโฆษค�าฉันท์), “...จุ่นจวนจหยอกรอก ก็กระลอก

กระลับผัน แล่นแอ่นสรกอกัน ระร่ายเร้นในโพรงพรอน...” (สมุทรโฆษ     

ค�าฉันท)์, “...กรกวัดวชิรา ธิก อาวุธทัณ ฑกระลอกกระลับผัน และกระลึง

คอืภมร...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...คว้างคว้างวางวูว่่องไว ปีกหตัถ์กวัดไกว 
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กระลอกกระลับยิ่งยนต์...” (กากีค�าฉันท์), “...ช่วงชาติน�้าใจหญิง คือชล

กลิ้งในตองบอน ครั้นวายุพัดจร ก็กระลอกกระลับหาย...” (กากีค�าฉันท)์, 

“...ลางมารทะมึดเมฆทะมัดทะแมง ตาเหลอืกเกลอืกแขง็ กระลอกกระลบัน่า

กลวั...” (พระรถค�าฉนัท์), “...รบีรถเร่งหยัยคุล พลเกรอกกระเออกอึง โตมร

ถมัดหัดถกระลงึ แลกระหลอกกระหลับใด...” (สรรพสทิธิค์�าฉนัท์), กระลบั

กระลอก หรอื กระหลับกระหลอก กว่็า.

กระลับ [-หฺลับ] กลับ เช่น “...หมอปรวดปรวดบาศตรึงตรา พลชวักซ้ายขวา 

แลสารกระลับผันผาย...” (สมุทรโฆษค�าฉันท์), “...เกรงกระลับก่อรงค์     

รัว่หล้า...” (ลลิิตตะเลงพ่าย), “...แก้วแหวนพระโปรยไป สละให้ประชาพลาง 

สั่งแสนสุเสนาง คกระลับกุรุงไกร...” (มหาชาติค�าฉันท)์, “...ต่างต่างก็ได้

สติและฟื้น สริรคืนกระลับมา มวญนาฏอมาตยพลา กรท้ังประชาชน...” 

(มหาชาติค�าฉันท)์.

กระลับกระลอก, กระหลับกระหลอก [-หฺลับ-หฺลอก] พลิกกลับไปกลับมา, 

ขยบัเขยือ้นกลบัไปกลับมา, เช่น “...ดจุพลายเถ่ือนปล่อยกลางแปลง ก่งหาง

วางแสดง กระลบักระลอกคอืภมร...” (ค�าฉนัท์สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง), “...พลบทจรแกว่นไกว โล่ห์และดั้งไสว 

กระลับกระลอก...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...ล�าลองเหล่าอาษา ส�า่สาสตรา

ครบมือ ถือกระหลบักระหลอก หอกดาบปืนแสะสาร แสนยาหาญแน่นขนดั...” 

(ลิลิตตะเลงพ่าย), กระลอกกระลับ หรือ กระหลอกกระหลับ ก็ว่า.

กระวี ๑ กวี เช่น “...เริ่มเรื่องชวารัก แลพินักธกล่าวกลอน หวังไว้สถาวร กระวี

ชาตธิรารมย์...” (อเิหนาค�าฉนัท์), “...เราใช่ราชกระวทีีเ่ฉลยีว กเ็สียวใจจะ

ไม่คมเหมือนลมข�า...” (นพิานวงัน่า), “...ขึน้เกยลาทรงมหายานมุาศ พร้อม

อ�ามาตย์ราชกระวีมีก้่อง...” (เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมดุ

วชริญาณ เล่ม ๓ ตอนสมเดจ็พระพันวษาเสดจ็ทอดพระเนตรด�าน�า้พสิจูน์), 

“...ทัง้เรอืพระวงษ์แลอนวุงษ์ กผ็จงไว้เสรจ็สรรพ์ เสนาบดกีระวีแลบณั ฑติข้า 

ทูลบทมาลย์...” (ฉนัท์สรเสรญิพระพทุธบษุยรตันจักรพรรดพิมิลมณมัีย), 

“...จงเชี่ยวชาญการกระวีวิธีปราชญ์ เฉลียวฉลาดตรองตรึกที่ศึกษา...” 
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(ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๕ เพลงยาวเจ้าพระ), “...มวลกระวหีมู่เมธทั้ง 

ทวยหลาย...” (โคลงนิราศวัดรวก).

กระว ี๒ แกว่ง, กวดัแกว่ง, เช่น “...ดจุขวดิเมรใุห้ทลาย โจมจ�ารายขจายอรนิาศ 

ก็หวาดไหวธรณี กรกระวีอังกีส ได้ด้วยดีดมือเดียว ดูเฉียวฉับกลับกลอก    

ง่าง้าวหอกสว่างไสว...” (อนริทุธ์ค�าฉนัท์), “...กลอกกลบัสบัสนกลางแปลง 

โหมหักเร็งแรง แลขวิดคือลูกโคลกระว.ี..” (พระสุธนค�าฉันท์), คระว ีก็ว่า.

กระเวน ๑ ตระเวน, เทีย่วตรวจไป, ตรวจตรา, เช่น “...เทีย่วกระเวนเวหาอากาศก้อง 

สะท้านท้องฟากฟ้าสุธาล่ัน...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ สมัยกรุง

ศรอียุธยา), “...โตตามคณาคณนกิร รกเิลนกระเวนหา คูค่ลอชลอสตัวกพ็า 

นิกรสูท่ีอ่าไศย...” (เสอืโคค�าฉนัท์), “...นกอกุใครอุกนกั มาลอบลักอรรคชายา 

นกกระเวนวานกระเวนหา วานนกออกออกชือ่เรว็...” (กาพย์ห่อโคลงนริาศ

ธารโศก), “...กระเวนทางอากาศเเดนสวรรค์ ป้องกนัพภิพราชฐาน...” (บท

ละครเรื่องรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนสหบดี

พรหมสร้างกรงุลงกา), “...อนักองกระเวนเวหน เกล่ือนกล่นผาดแผลงส�าแดง

หาญ...” (บทละครเรื่องอุณรุท ตอนพระอุณรุทเสียทีถูกท้าวกรุงพาณจับ

ตัวได)้. (เทียบ ข. กฺรแวล ว่า คอยดู, กองตระเวน).

กระเวน ๒ วนเวยีน เช่น “...กามกระเวนแรมรศ ร่วงไส้...” (ก�าสรวลโคลงดัน้), 

“...ปืนกามกระเวนหวว ใจพ่ี พระเออย...” (ก�าสรวลโคลงด้ัน), “...กาม

กระเวนทรวงไหม้ เรยีกฟ้าดนิตรอม...” (โคลงนริาศทวาย), “...กามกระเวน

หวัใจ แยบแย้า...” (โคลงนริาศชมุพร), “...ดาลกระเวนใจเหมอืน จกับ้า...” 

(โคลงนิราศพระยาตรัง).

กระเวน ๓ ชือ่นกชนดิหนึง่ เช่น “...หว้าจบัหว้าลอดแล คบัแคจบัแคป่า ดอกบวั

ล่าชมบวั กระเวนวงันวักระเวนดง...” (ลลิติพระลอ), “...กระแวนกระเวนหาว 

ยงัเหน็ท้าวสถติไหน วานแจงให้แจ้งใจ จกัได้เต้าไปตดิตาม...” (สมทุรโฆษ

ค�าฉนัท์), “...มยรุาร�าเคล้าเวยีนวง กระเวนหลงคอยคูค่ณานาง...” (บทละคร 

เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนพิราพตาย),   

“...ผงกผงกนกอี่แอ้น กระแวนกระเวน...” (โคลงนิราศสุพรรณ).
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กระโวยกระวาย ร้องโวยวาย เช่น “...ร้องกระโวยกระวายเข้ามาว่านี ่เราได้ของดี 

น้องพีเ่อ๋ย...” (บทละครเรือ่งขนุช้างขนุแผน พระราชนพินธ์สมเดจ็พระ

บวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ ตอนขุนแผนลักพานางวันทอง).

กระศัลย์ [กระสัน] เป็นทุกข์ เช่น “...ทรงชีพสมปฤดี พระกันแสงศรี แหบไห้

กระศัลย ์พระกนิษฐพิลาป กราบบังคมคัล สององค์ทรงธรรม์ ระทดมนา...” 

(ราชาพิลาปค�าฉันท์), “...ต่างตรัสปรับทุกข์กัน ก็กระศัลย์กรรแสงพลาง 

ทรวงไหม้ฤทยัพาง จะท�าลักท�าลายชนม์...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...อสัดง

เย็นลงสายัณห์ นางปักษากระศัลย์ ส�าคัญชะแง้แลคอย...” (นกกระจาบ

กลอนสวด ส�านวนที่ ๒), “...ตรังกระศัลยส์ู้เศร้า สุดตรอม...” (โคลงดั้น

นิราศตามเสด็จทัพล�าน�้าน้อย), “...พี่เล็งแลเหล่าสัตว์ในสิงขร ยิ่งเร่าร้อน

จิตใจใหก้ระศัลย.์..” (นิราศทัพเวียงจันท)์, “...จึงร้อนใจเจ็บใจอยู่จาบัลย์ 

สุดกระศัลย์ก�าสรดสลดทรวง...” (ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๙ เพลงยาว

ความเก่า), “...ตืน่ขึน้มาล้างหน้าทีบ่นท้าย ไม่เว้นวายว่างวโิยคโศกกระศลัย์...” 

(นิราศลอนดอน), “...สองกระศัลย์โศกเศร้า ถึงพระผู้ปิ่นเกล้า ค�่าเช้า   

เพรางาย...” (ลิลิตพระฦๅ).

กระษัตรา, กษัตรา [กฺระสัดตฺรา, กะสัดตฺรา] กษัตริย์, พระเจ้าแผ่นดิน, เช่น 

“...หนึ่งข้าก็นบบวรบง- กชบาทกระษัตรา ผู้เฉลิมอยุธภิรมยา ยศโยคกรุง

ไกร...” (บณุโณวาทค�าฉนัท์ ตอนค�านมสัการ), “...ปางพระจอมจกัรพรรดิ

กระษตัรา เสดจ็มาคอยรบักองทพัเอง...” (นริาศหนองคาย), “...ทรงประชวร 

จวนจะค�่าย�่าระฆัง มีรับสั่งกระษัตราสมาพระ...” (เพลงยาวคุณพุ่มแต่ง

เฉลิมพระเกียรด)ิ, “...ให้ผลดัผ้าอาบ ูแต่งกายดอูเคือ้ ให้สอดเส้ือทรงประทม 

ของบรมกระษตัรา อุม้กายาขึน้วาง กลางพระแท่นทพิย์อาศน์ ทีไ่สยาศน์ทรง

ธรรม์...” (ลิลิตนทิราชาครติ ตอนกาหลิบให้หามอาบเูข้าวงัแล้วแต่งเป็นเจ้า), 

“...ประฏิบัติกษัตราสวามี ห้าองค์นฤบดี เสน่ห์สนิทนิจกาล...” (กฤษณา

สอนน้องค�าฉันท์ พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมา

นุชิตชิโนรส), “...ชะรอยจักรพรรดกิษัตรา สละสมบัติมาเป็นโยคี...” (บท

ละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลที ่๑ เล่ม ๑ ตอนส�ามนกัขา

เที่ยวป่า). (ส. กฺษตฺริย ว่า ผู้ป้องกันภัย, ชาตินักรบ; ป. ขตฺติย).
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กระษัตรย์ิ, กระษัตรย์ี, กษตัริย์, กษตัรีย์ [กรฺะสัด, กรฺะสดัตรีฺ, กะสดั, กะสดัตรฺ]ี 

พระเจ้าแผ่นดนิ เช่น “...นายสวนมหาดเลก็เจ้า จอมกระษตัรย์ิ...” (โคลงยอ

พระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรี), “...จะกล่าวถึงขัตติยวงศ์พงศ์กระษัตริย์ 

พรหมทัตธิบดินทร์ปิ่นสนม...” (นิทานค�ากลอนเรื่องโคบุตร ตอนราช

ปุโรหิตชิงบัลลังก์เมืองพาราณสี นางมณีสาครและพระอรุณไปพบยักษ์ ๔ 

ตน), “...ตา อโุภปิ มคิทายวหิาร� คน์ัตว๎า อนัว่าสองกระษตัรย์ีกล็ลีา ยงงมฤค 

ทายพนพิหาร ด้วยศฤงฆารอนนมากน้นน...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์

ทศพร), “...มาเปนสมเด็จบรมจอม ภพนารถในรามวงษ์ เถลิงอาศน์พระ

อุณหิศธ�ารง รุจิฉัตรกระษัตรีย์...” (ฉันท์สรเสริญพระมหามณีรัตน

ปฏมิากร), “...แสดงศลิป์ธนศูรศร ีผจญคณกษตัรย์ี อนัโรมในรณควรถวิล...” 

(สมุทรโฆษค�าฉันท์), “...ร้อยเอ็ดนคราสามนต์ มอบมวญมณฑล ถวาย

สมเดจ็กษตัรย์ี...” (ค�าฉนัท์กล่อมพระยาช้าง). (ส. กษฺตรฺยิ ว่า ผูป้้องกนัภยั, 

ชาตินักรบ; ป. ขตฺติย).

กระษัตรี, กษัตรี [กระสัดตฺรี, กะสัดตฺรี] นางกษัตริย์, กษัตริย์ผู้หญิง, เช่น 

“...แต่มารยาทกระษตัรีท�าทอีาย ค้อนชม้ายตอบสนองท�านองใน...” (นทิาน

ค�ากลอนเรือ่งโคบตุร ตอนก�าเนิดโคบุตร), “...อน่ึงน้องวรนาฎเช้ือ กระษัตรี...” 

(โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามเรื่อง

รามเกยีรติ ์เล่ม ๑ ห้องท่ี ๒๒), “...พระจะได้ไปชมบรุอีืน่ จะชชูืน่กษตัรอีนั

มีศักดิ์...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ ตอนตั้งวงศ์

เทวา จนถึงอิเหนาไปอยู่เมืองหมันหยาครั้งแรก), “...เกิดมาเป็นปิ่นกษัตรี 

ไม่ควรที่จะให้ต้องเป็นสองชาย...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์

รัชกาลที่ ๒ ตอนอิเหนาโลมนางบุษบา).

กระเษม ความสุขสบาย, ความปราศจากโรคภยั, เช่น “...ยามกระเษมแสนเสวย 

ศขุภาพ...” (นพิานวงัน่า), “...เหน็พระองค์ทรงศกัดิเ์สดจ็มา กลัยากระเษม

เปรมใจ...” (บทละครนอกเรื่องยุขัน ตอนพระฤๅษีท�าพิธีชุบดวงแก้ว

วิเศษ), “...พระเปรมปรีดิ์กว้างสร่างความ เศร้าโศกเส่ือมทราม กระสันต์

กระเษมส�าราญ...” (สรรพสิทธิค์�าฉนัท์), “...เชษฐาตระกองกรส�าผสั กด็�ารสั 

กระเษมสรวล วันน้ีจะลาพระนุชนวล จรยังอุภัยพงา...” (อิเหนาค�าฉันท ์
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ตอนเข้าห้องจนิตะหรา), “...ไพร่ฟ้าประชากรกระเษม ศขุเปรมกระมลปรดีิ์ 

นาไร่เจรญิอุดมดี อดิเรกะธัญญา...” (ฉนัท์สงัเวยพระมหาเสวตรฉตัร รัชกาล 

ปัตยุบนั), “...ถวลัยราชราไชสวรรย์ ธ�ารงทศธรรม์ กระเษมสวสัดเิสวยรมย์...” 

(ฉันท์กล่อมพระเสวตวรวรรณ), “...แสนสุขกระเษมครัน ครึกครื้น...” 

(โคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ)์.

กระเษมสันต์, กระเษมสานต์ ความส�าราญอารมณ์, ความชื่นชมยินดี, 

ความสขุสมร่ืนรมย์, เช่น “...จะใคร่ไปเล่นทุง่ป่า ชมดอกบษุบากระเษมสนัต์...” 

(บทละครนอกเรือ่งพกิลุทอง ตอนพิกลุทองคลอดบตุร), “...ประทบัในสวน

โอฬาร์ ชมพฤกษากระเษมสนัต์ ดอกผลกลแกมกนั เป็นเหล่าหลัน่ประหลาด

ตา...” (ศรีทะนนไชยส�านวนกาพย์), “...ทั้งโภชนากระยารสพิเศษ แก่

พราหมณเพศคณนิกร ทวิชชาติผู้มีมนะสังวร ให้สุขอยู่กระเษมสันต์...” 

(จักรวรรดิวัตรค�าฉันท์), “...ยอกรรับพรพระอัยกา สองราปรีด์ิเปรม

กระเษมสานต.์..” (บทละครนอกเรื่องยุขัน ตอนฤๅษีเสกรูปนิมิตเป็นคน

ชือ่ลขิติ), “...อัน้อ้นจนพระไทย พระหมไีด้กระเษมสานต์ สิน้เรือ่งใน กม การ 

ตั้งปราณ กด ขึ้นทดแทน...” (เสือโค ก กา), “...เสพศุขกระเษมสานต ์ 

เสือ่มเศร้า...” (โคลงนริาศท้าวสภัุตกิารภกัดี), เขยีนเป็น กระเษมศานต์ 

กม็ ีเช่น “...ครัน้รอนอ่อนแสงสรูยิน เหล่าไพร่พลปรด์ิีเปรมกระเษมศานต์...” 

(นริาศหนองคาย), เกษมสนัต์ เกษมสานต์ หรอื เกษมศานต์ กว่็า. (ส. เกษฺม 

+ ศานฺต; ส. เกฺษม + ป. สนฺต).

กระสัน ๑ คดิถงึ, ใฝ่ถงึ, มใีจจดจ่อถงึ, เช่น “...เคยปรดีาชมชืน่ ส�าเรงิร่ืนด้วยกนั 

ยิง่คดิกระสนัคนืทพั ทอดองค์กบัยีภู่ ่ชลนยัน์ปรปูริม่กลืน...” (ลลิติเสดจ็ไป

ขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุร)ี, “...นกยูงหากกระสัน ถึงเมฆ...” (โคลงกวี

โบราณ), “...แต่มยุราที่มีคู่ถนอมขวัญ แล้วยังกระสันถึงเมฆฤดูฝน...” 

(ประชุมเพลงยาวภาคที ่๑ พระราชนพินธ์กรมพระราชวงับวรมหาศกัดิ

พลเสพ), “...ให้แสนรักโฉมดรุณย่ีสุ่นครัน สุดกระสันถึงสารท่ีส่งไป...” 

(นิทานค�ากลอนเรือ่งลกัษณวงศ์ ตอนลกัษณวงศ์ถวายมาลยันาค), “...เหมอืน 

มยุเรศกระสันตวันแดง กระต่ายแขย่งแขไขน�้าใจจง...” (ประชุมเพลงยาว
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ภาคที่ ๖ เพลงยาวความเก่า), “...อ้าพ่ออย่าห่วงมนะพะวง บิดุรพงษ์แล

เผ่าพนัธุ ์อ้าพ่ออย่าโศกมะนะกระสนั คณญาตแิลพันธ์ุพงษ์...” (ฉนัท์กล่อม

พระเสวตวรวรรณ), “...จักอ้อนจะวอนมนั กบ่็กนัมหาภัย เหตมุนักระสันใน 

มนะหมายท�าลายเรา...” (พระนลค�าฉันท ์สรรคที่ ๑๑).

กระสัน ๒ ใคร่ในกามคณุ, มคีวามต้องการทางเพศ, เช่น “...แสนกระสันป่ันป่วน 

ฤดีทวี มีมโนเสน่ห์น้อมถนอมนวล...” (กลอนเพลงยาวนิราศรบพม่าที่

ท่าดนิแดง), “...นาสาสบูซดรสเรณ ูชืน่ชซูบัซาบเสียวกระสนั...” (บทละคร

เรื่องพระศรีเมือง ตอนที่ ๔ พระศรีเมืองได้นางสุวรรณเกสร), “...พระดูทั่ว

สารพางค์ไม่วางตา เสนหาป่วนปั่นกระสันเสียว...” (บทละครเรื่องอิเหนา 

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนอุณากรรณขับร�ากับปันหยี), “...พระนิ่ง

นกึตรกึไตรไปมา เสนหาป่วนป่ันกระสนัเสียว...” (บทละครนอกเรือ่งมณพีชิยั 

ตอนเจ้าพราหมณ์กลับเป็นนางมาเย้าพระมณพิีชยั), “...สองสมสโมสรมนศั- 

ก�าหนัดกมลมันท์ ร่วมรักษร่วมรศกระสัน ศุขะรมยสมหมาย...” (อิเหนา   

ค�าฉันท ์ตอนเข้าห้องจินตะหรา), “...ผ่องพรรณฉวิกาเยาวลักณ์ ยั่วยวน

ชวนชัก ก�าหนัดกระสันเสียวสยอน...” (กฏาหกค�าฉันท)์, “...งามเงื่อนจะ

เตือนบุรุษะเพศ จิตเจตน์พยายาม ไหวหวั่นกระสันอุระหวาม กระอุวาบวะ

วับหวิว...” (ดรุณร�าพึงค�าฉันท)์.

กระสัน ๓ รัด, ผูก, เช่น “...เชือกใหญ่ใส่รอกร้อย เรียงกระสัน...” (โคลงชะลอ

พระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมก), “...เม่ือไสยาสน์จงพิฆาตกลองส�าคัญ จับ

กระสันมัดไว้ดังใจจง...” (นิทานค�ากลอนเร่ืองโคบุตร ตอนท้าววิหลราช

สัง่จบัโคบุตร), “...โหมดเทศริว้ทองฉลององค์ กระสันทรงเจยีระบาดคาดทบั...” 

(บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนอิเหนาเข้าเมือง

หมันหยา), “...ผูกงูด้วยมนตรา วิทยาอาคมหมาย ผูกสารบเคล่ือนคลาย 

ด้วยเชือกบาศกระสันพัน...” (กฤษณาสอนน้องค�าฉันท์ พระนิพนธ์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส), “...เห็นพระองค์

ทรงกระสันพันพระศอ เข้ายุดข้อหัตถาชิงผ้าได้...” (นิทานค�ากลอนเรื่อง

พระอภยัมณ ีเล่ม ๒ ตอนนางยพุาผกาคดิอุบายให้พระอภยัมณไีด้นางละเวง), 
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“...ชูชกกพ็าอภุยโอ รสราชจรลัไป ผกูพันกระสนัยพุดไน ยประทษุฐทบุต.ี..” 

(มหาชาตคิ�าฉนัท์), “...สมยัรุง่อทุยัไข พระจุง่ให้พลากร กระสันสรวมเกราะ

เสด็จจร สถิตพื้นสมรชัย...” (ทีฆาวุค�าฉันท)์.

กระสัน ๔ แน่น เช่น “...ยิ่งรัดรึงมั่นกระสันไว้ จะท�าอย่างไรไม่เคลื่อนคลา...” 

(บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๔ ตอน

หนุมานแก้เถาวลัย์ไม่ขาด), “...เหน็ส�ารับเขาประทับไว้กบัข้าง อกพีพ่่างเพยีง 

ศรตรึงกระสัน...” (นิราศพระบาท ส�านวนนายจัด), “...แล้วโฉมยงทรง

เครือ่งพิไชยยทุธ อย่างบุรษุรัดกระสนัให้ถนัหาย...” (นทิานค�ากลอนเรือ่ง

พระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนนางสุวรรณมาลีช่วยสินสมุทรจัดกระบวรทัพ), 

“...คาดป้ันเหน่งกระสนัมัน่ด ีเหนบ็กฤชด้ามมศีศีะกา...” (เสภาเรือ่งขนุช้าง

ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๑ ตอนพลายแก้วตั้งพิธีเรียก

ปิศาจ), “...กเิลสเล่าเมามวัเข้าพวัพนั มดักระสนัฝงูสตัว์อยูร่ดัรงึ...” (นริาศ

เดือน), “...นางอัวดัดห่อมิดเอาด้ายมัด ผูกรัดรึงกระสันมั่นหมาย...” (บท

ละครเรือ่งอาบหูะซนั), “...ว่าพลางกมุกรนาร ีภมูยีดึกระสันมัน่ไว้...” (บท

ละครเรื่องพระสมุท), “...ก็ครบมือและถือสรร- พะอาวุธระวังเชิง กระลึง

มั่นกระสันเริง ฤดีเรียกและเพรียกเสียง...” (เวทัพพะชาดกค�าฉันท)์.

กระสินธ,ุ กระสินธุ ์น�้า, แม่น�้า, ล�าน�้า, เช่น “...วิดวักกระสินธสุรง วรพักตร

สรรพางค์ กนัเกศเสยสาง กรกรดีจไุรเรยีง...” (กมุารค�าฉนัท์), “...รอยบาท

ท่านนี้ควรทาย แท้คนพ้นสาย กระแสกระสินธสุงสาร...” (อุเทนค�าฉันท)์, 

“...แว่วโสตเสยีวสดุง้ทนัใด จากนทิราไข กระสนิธชุ�าระพกัตรา...” (กฏาหก

ค�าฉันท)์, “...พลแห่โห่กระหึมเสียงค�ารน กระสินธุว์นเวียนละลอกกระฉอก

โครม...” (นิพานวังน่า), “...ทั้งสององค์ลงนั่งก�าลังหอบ พระกรกอบดื่มกิน

กระสินธุส์าย...” (นิทานค�ากลอนเรื่องโคบุตร ตอนนางมณีสาครและพระ

อรุณถูกยักษ์ ๔ ตนไล่จับ), “...แม่น�้าใหญ่ยาวยืดจืดสนิท พี่วักวิดอาบกิน

กระสนิธุส์าย...” (นิราศถลาง), “...กระสนิธุเ์ชีย่วเล้ียวลดไม่ทดทวน เหมอืน

ใจพีจ่วนจากรกัภคันีิ...” (นริาศทพัเวยีงจนัท์), “...ลอยล่องลอองอาบ กระสนิธุ ์

ซาบทรวงเย็น เคยร�ารบ�าเปน ล่อเล่นกับเทวัญ...” (บทเห่กล่อมพระเจ้า

ลูกเธอ เรื่องจับระบ�า). (กระ + ป., ส. สินฺธุ).
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กระแสง เสียง, ส�าเนียง, เช่น “...หงสาสุวากุกกุฏโกญ จและสาริกุงาน     

การวิกรวังวนกุณาล พเพรียกพร้องกระแสงใส...” (สมุทรโฆษค�าฉันท์), 

“...แว่วกระแสงแปลงสายหลายประการ เหมือนขับขานหวานแว่วแจ้ว

จ�าเรียง...” (นิทานค�ากลอนเรื่องสิงหไกรภพ ตอนเจ้าเมืองวิเรนให้พระ

เทวราชตามเสดจ็ รามวงศ์), “...นิจจาเอ๋ยเคยขับให้จับจิตต์ ช่างประดิษฐ์

ดัดแปลงกระแสงใส...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอน

ปิศาจอุศเรนฆ่านางวาลี), “...บ้างถนอมกล่อมลูกที่ผูกเปล ฟังเขาเห่โหย

กระแสงไม่แห้งเครอื...” (นริาศพระปฐม), “...คณุยวงท่านสันทดัขดัต้นบท 

รับซอกดนิ้วไว้ใส่กระแสง...” (ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๓ เพลงยาวคุณ

สุวรรณ ว่าด้วยพระอาการประชวร กรมหมืน่อัปสรสุดาเทพ), “...สาลกิา

ขานจะจ้อ ไก่ฟ้าฟ้อหางเฟ้ือย เจือ้ยกระแสงส�าเนยีง เสยีงระวงัไพรพร้อง ร้อง

ระวังไพรพนานต์...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...แม่ม่ายลองในกระแสง เสียง

แหวดแหวแรง ระดมระดื่น พ้ืนไพร...” (สัตวาพิธาน), “...เสียงสุโนค

กระแสงใส สยองเยือก เย็นนา...” (โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียง

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๓ ห้องที่ ๑๕๙).

กระแสชล, กระแสสนิธุ ์สายน�า้, กระแสน�า้, เช่น “...ท่าธารสินธเุกษมกระแสชล 

คคกึ ไหลโลดคโครมครกึ ฉฉาน...” (บณุโณวาทค�าฉนัท์ ตอนรมยณยีสถาน

บรเิวณพระพทุธบาท), “...สดุก�าลงัทีจ่ะรัง้ให้เรือรอ ก็ล่วงต่อมาตามกระแสชล...” 

(เพลงยาวหม่อมภมิเสน), “...พระองค์ตระกององค์ นชุสรงกระแสชล พีเ่ลีย้ง 

นฤมล จระสู่ณะสนิธ.ู..” (อเิหนาค�าฉนัท์), “...กระแสชลวนเชีย่วเรอืเล้ียวลด 

ดูค้อมคดขอบคุ้งคงคาไหล...” (นิราศเมืองแกลง), “...เทพบุตรเปลี่ยนท่า

เยือ้งกราย เหราเล่นสายกระแสสนิธุ.์..” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราช 

นิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนชาวสวรรค์ยินดีที่พระนารายณ์อวตาร),    

“...จงฟื้นองค์ช�าระกระแสสินธุ ์ ประทุมทิพย์ไหลรินแทบอ่างสรง...” (เพลง

ยาวรบพม่าทีน่ครศรีธรรมราช), “...พวกแม่ค้ามไิด้ขาดตลาดน�า้ สดุจะร�า่

เรอืแพกระแสสนิธุ.์..” (นริาศสพุรรณ), “...กระแสสนิธุใ์สสะอาดล�า้ ไหลเยน็ 

ใจเอย...” (โคลงนิราศกรุงเก่า).
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กระหนก [กฺระหฺนก] ตระหนก, ตกใจ, หวาด, ผวา, หวั่น, เช่น “...ทศเศียร

กระหนกดกดาล ให้เกณฑ์บรพิาร และแต่งจงัหวดัรอบรนั...” (ประชมุค�าพากย์ 

รามเกียรติ์ ภาค ๗ ตอนพระรามประชิดลงกา), “...ฟังข่าวเร่าร้อนในอุรา 

กลัยากระหนกตกใจ...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรต์ิ พระราชนพินธ์รัชกาล

ที่ ๑ เล่ม ๒ ตอนให้สีดาไปดูศพพระราม), “...มิควรจะกระหนกตกพระทัย 

สองพระองค์จงได้กรุณา...” (บทละครเรื่องอาบูหะซัน).

กระหน�่า [กฺระหฺน�่า] ซ�้าๆ หรือรัวลงอย่างหนัก เช่น “...แล้วไล่ตีซ�้ากระหน�่าไป 

จนไกลอรญักฎุ.ี..” (บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๑ 

เล่ม ๑ ตอนพระลกัษณ์ตดัตนีสนิมอืส�ามนกัขา), “...นลิเนตรต่อนลิเนตรนาฏ 

ดัง่พรหมาสตร์แผลงซ�า้กระหน�า่ศร...” (สมบัตอิมรนิทร์ค�ากลอน), “...เจบ็

ปวดยวดยิ่งก็วิ่งไป อ้ายสารใหญ่ไล่ซ�้ากระหน�่าแทง...” (พระรถนิราศ),   

“...เข้าล้อมน่าล้อมหลังออกพรั่งพรู เกรียวกรูทิ่มต�ากระหน�่าแทง...” (เสภา

เรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนพลายงาม

รบแสนตรีเพชร), “...ค่อยค่อยจูงมุ่งรอยค่อยตามไป ที่หนักไม้ตีซ�้ากระหน�่า

มา...” (นิราศเกาะจาน), ตระหน�่า ก็ว่า.

กระหมวด [กฺระหฺมวด] มุ่นหรือผูกให้เป็นปม เช่น “...กระหมวดมุ่นโมลีอ�าไพ 

สวมใส่เกี้ยวแก้วอลงกรณ์...” (บทละครเรื่องอุณรุท ตอนท้าวกรุงพาณ

ให้หาเทวามานมิติปราสาทให้นางอษุา จนนางไวยกาประสูติโอรสชือ่ทศมขุ), 

“...จึงหยิบหญ้าแพรกพระธ�ามรงค์ ผจงผูกท้ังสามกระหมวดมั่น...” (บท

ละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลท่ี ๒ ตอนท้าวดาหาให้ท�าพิธี

โสกันต์สียะตรา), “...ใส่น�้ามันกันกวดกระหมวดมวย ผัดหน้าด้วยแป้งญวน

เปนนวลแดง...” (บทละครนอกเร่ืองสังข์ทอง ตอนท้าวสามลให้หาเมือง

ร้อยเอ็ด), “...นางวันทองหมองหมางไม่ส่างทุกข์ กระหมวดจุกลูกยาน�้าตา

ไหล...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒ 

ตอนนางวนัทองพาพลายงามไปฝากวดั), “...อนิทรชติกระหมวดเกล้า มุน่แม้น 

ชฎลิดง...” (โคลงภาพจติรกรรมฝาผนังระเบียงวดัพระศรรีตันศาสดาราม 

เรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๒ ห้องที่ ๗๙), “...ไทเทวราชา บริคัณห์สิเพลาลอย 

กรรณเกษจไุรรอย กระหมวดมุน่มธุาธาร...” (มหาราชค�าฉนัท์), ขมวด กว่็า.
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กระหม่า [กฺระหมฺ่า] ประหม่า, ประหว่ัน, หวาดหวัน่, พรัน่พรงึ, เช่น “...พ่ายพงั 

หลังหน้าจรายจรน แล่นซรอนซรอกซน ก็ตกกระหม่าบ้าใจ...” (อนิรุทธ์ค�า

ฉนัท์), “...เลง็สบ้าเล่ห์บ้าพจนพร�า่ พไิรร�า่ซึง่ห่างแห หายเหน็มเหศวรกแ็ปร 

กมลบ้ากระหม่ามเมอ...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...กระหม่ากระเหม่นทรวง 

สัน่ซีด ภกัตร์นา...” (ลลิติตะเลงพ่าย), “...ทรวงเหนบ็เจบ็เจยีรแดลาญ ฤๅ

สมสบมาน กระหม่ากระมลหม่นหมอง...” (สรรพสิทธิ์ค�าฉันท)์, “...บควร

จะครุน่คดิ คณะมติรให้ง่วงเหงา จงพ่อจงบางเบา กระมลมุน่กระหม่าทรวง...” 

(ฉันท์กล่อมพระเสวตรรุจิราภาพรรณ), ตระหม่า ก็ว่า.

กระหย่ิม, กระหย่ิมยิม้ย่อง [กรฺะหยฺิม่] กริม่, คร้ึมใจ, สบายใจ, เบิกบานใจโดย

คาดว่าจะได้รบัสิง่ดี, เบกิบานใจเพราะก�าลงัได้รบัสิง่ด,ี เช่น “...ได้สมรกัยกัษ์

ร้ายไม่วายยิ้ม เดินกระหยิ่มมาด้วยความเสน่หา...” (นิทานค�ากลอนเรื่อง

โคบุตร ตอนยักขินีลวงบุตร), “...กระหยิ่มมองจ้องเขม็งตาไม่พริบ ดังลอย

ลบิอยูใ่นกลางหว่างเวหา...” (บทละครเรือ่งเงาะป่า), “...นกึกระหยิม่อิม่เอบิ 

ก�าเริบใจ เหมือนหนึง่ได้เพชรนลิดวงจนิดา...” (นิราศเขาลกูช้าง), “...ถงึเรอืน 

กระหยิ่มพริ้มพราย ชื่นชมสมหมาย เส้นวักบูชานิจกาล...” (ฉันท์สรเสริญ

พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย), “...กระหยิ่มอิ่มใจยิน ดีสู่ 

สยามแฮ...” (โคลงรฐัสดดีุ), มกัใช้เข้าคูก่บัค�า ยิม้ย่อง เป็น กระหย่ิมยิม้ย่อง 

เช่น “...ทั้งสี่ยินดีปรีดา หัวเราะร่ากระหยิ่มยิ้มย่อง...” (บทละครนอกเรื่อง

ไชยเชษฐ์ ตอนท้าวธรรมกึให้พีเ่ลีย้งไปตามได้แต่หบีกับดอกจ�าปาทองมา), 

“...บ้างเต้นบ้างร�าท�าคะนอง กระหยิ่มยิ้มย่องอยู่ทุกคน...” (บทละครนอก

เรื่องสังข์ทอง ตอนนางท้ัง ๗ เลือกคู)่, “...ค่อยวางองค์ลงบนเตียงเคียง

ประคอง ท�ากระหยิม่ยิม้ย่องด้วยยนิด.ี..” (นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณี 

เล่ม ๑ ตอนนางผีเสื้อลักพระอภัยมณ)ี.

กระหวดั ๑ [กรฺะหวฺดั] กอด, รดั, รัดรึง, เช่น “...กรกระหวดัดวงได กอดเกีย้ว...” 

(โคลงทวาทศมาส), “...เจ้ากเ็อาพระกรกระหวดั สองมอืรดัข้อพระบาท ไห้

อนาถไปมาลาลศ ครวญก�าสรดกว่าชื่นแล...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์

กมุาร), “...เอวไม้อันกลมงาม คอืดงัเอวยพุาพาล วลัย์ทองกระหวัดปาน กรนาง 

อนัโอบองค์...” (สมทุรโฆษค�าฉันท์), “...ว่าพลางยอกรเกีย่วกระหวัด รงึรัด
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ลูบโลมนางโฉมศรี...” (บทละครนอกเรื่องพิกุลทอง ตอนนางยักษ์กาขาว

แปลงกายเป็นสาวงาม), “...งูเหลือมเอื้อมพันไม้ หางกระหวัดไว้ใฝ่อาหาร 

เนื้อกวางย่างเดิรพาน หย่อนตัวกระหวัดรัดกลมกิน...” (กาพย์ห่อโคลง

ประพาสธารทองแดง), “...ฤๅภาชีพาราชา เลี้ยวลอดลดา แลวัลกิระหวัด

เกีย่วกร...” (อเิหนาค�าฉนัท์), “...เหน็ครฑุยดุนาคคัน้ นาคฝ้ัีนพนัปลายกร 

เรียมแอบแนบนวลนอน กรกระหวัดรัดรึงนาง...” (โคลงกวีโบราณ),        

“...เจ้าวันทองร้องเอียงเพียงจะพลัด ขุนแผนกระหวัดวันทองไว้...” (เสภา

เรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบับหอพระสมดุวชริญาณ เล่ม ๒ ตอนขนุแผนพา

นางไปถึงป่าเขาพระ).

กระหวัด ๒ [กฺระหฺวัด] คิดย้อน, ย้อนนึกถึง, เช่น “...พระน้องเอยฤาน้อยจิต 

เจ้าหวนคดิกระหวดัวน ผูกศอให้เสยีชนม์ สิน้ชพีแล้วจงึลอยมา...” (ประชมุ

ค�าพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๖ ตอนพระรามประชุมพล), “...ทัศนาป่าสนุก

ทุกข์สนัด จิตกระหวัดถึงสุรางค์นางสนม...” (นิทานค�ากลอนเรื่องสิงห  

ไกรภพ ตอนพระอินทร์ช่วยท้าวอินณุมาศและพระมเหสี), “...ทรงสัตย์     

กระหวัดจิตสนิทเสนอ ถนอมนิษัธสมรรถเสมอ สมิทธิแกล้วกลางณรงค์...” 

(พระนลค�าฉันท ์สรรคที่ ๑๔).

กระหึม, กระหึ่ม [กฺระหึม, กฺระหึ่ม] ส่งเสียงดังค�ารามอย่างน่ากลัว เช่น “...ฟ้า

กระหึมครึมครั่นให้ปั่นป่วน เหมือนพี่ครวญคราวทนน�้าฝนหนาว...” (นิราศ

พระประธม), “...ดทูุง่ทางกว้างซึง้ยิง่ลงึโลด เสยีงโขมดนางไม้ให้กระหมึ...” 

(นิราศทวาราวด)ี, “...ราหูหันหาเพื่อน ว่ายกล่นเกลื่อนคลาคล�่า ผีพราย

พร�า่พ�าพมึ กระหมึหวลครวญคราง...” (ลลิติพระฦๅ), “...คณาพาลมฤคพน 

คะรนร้องกระหึมพง คะคกึลัน่สนัน่ดง พระนางหวาดประหว่ันขวญั...” (ทฆีาวุ 

ค�าฉันท์), “...ภูตพรายกระหึ่มครึมคราง ปัดรังควานโขมดกู่ก้อง...” (บท

ละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒ ตอนอินทรชิต

เข้าในโพรงไม้โรทัน), “...ค�ารามร้องก้องกระหึ่มครึมค�ารณ ทั้งผุดพ่นน�้าฟุ้ง

พอรุ่งราง...” (นิทานค�ากลอนเรื่องสิงหไกรภพ ตอนรามวงศ์หลงเชื่อนาง

ผีป่า ท�าให้พลัดกับนางแก้วกินรี), “...ท่ีรกเรื้อเสือกระหึ่มครึมค�าราม เห็น
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แวมวามวาวสว่างเหมือนอย่างไฟ...” (นิราศพระแท่นดงรัง ส�านวน

สามเณรกลัน่), ส่งเสยีงดงักกึก้องครกึโครม เช่น “...มะโหรป่ีีไฉนจบัใจแจ้ว 

วิเวกแว่วกลองโยนตะโพนกระหึม...” (นิราศพระบาท ส�านวนสุนทรภู)่, 

“...โห่แหก่ระหึมศัพทส�าเนียง นิสนั่นชโลธร พายทองกระทุ่มธวัชกร ชลฟุ้ง

คือฝอยฝน...” (บุณโณวาทค�าฉันท์ ตอนขบวนเสด็จพยุหยาตราทาง

ชลมารค), “...วัชชีภูมีผอง สดับกลองกระหึมขาน ทุกไท้ไป่เอาภาร ณกิจ

เพือ่เสดจ็ไป...” (สามคัคเีภทค�าฉนัท์), “...คดิจนต่ืนฟ้ืนฟังระฆงัฆ้อง กลอง

หอกลองทึ้มทึ้มกระหึ่มเสียง...” (ร�าพันพิลาป).

กระเหมิ [กรฺะเหมิ] เหิม, ก�าเริบ, คกึคะนอง, เช่น “...โหยหนกระเหิมเหนิ ระหก 

หอบ ไห้แฮ...” (โคลงนิราศวัดสมุหประดิษฐ)์, “...สมิงมิ่งมนุษเก่ง บ่ต้อง

เกรงณสิง่ใด ฤหมปู่ากระเหมิไพร ฤข้าศกึกระเหมิราญ...” (พระนลค�าหลวง 

เล่ม ๑ สรรคที่ ๑๔), “...ทนงชนกตน วุฒิล้นประเสริฐลือ ก็หาญกระเหิมฮือ 

มนะฮึกบนึกขาม...” (สามัคคีเภทค�าฉันท)์, “...ดังฤๅจะส�าเร็จ ผละเผล็ด

จะตงึตงั ตืน่เหิม่กระเหมิกงั- วละไปกป่็วยการ...” (เวทัพพะชาดกค�าฉนัท์).

กระโหย [กรฺะโหยฺ] โหยไห้, ร้องไห้, ร้องโหยหา, สะอืน้, คร�า่ครวญถงึ, ถวลิหา, 

เช่น “...มยเุรศกระโหยหงส์ หาคู.่..” (โคลงนิราศชมุพร), “...เชญิพระเสดจ็

ชลประพาศ พระยุพราชสนานพระกาย อย่าหวั่นรัญจวนทุกขกระหาย แล 

กระโหยกระหวนหา...” (ฉันท์กล่อมสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ), “...กราน

เกริ่นกระโหยกลาง ดงโดด เดียวแม่...” (โคลงนิราศวัดรวก), “...โอ้น่า

อนาถดรุณะด�า- ริหะคร�่ากระโหยขรึม ครวญเพ้อพิลาปพจนะพึม นิทระง่วง

ระลวงเหงา...” (ดรุณร�าพึงค�าฉันท)์, เขียนเป็น กรโหย ก็มี เช่น “...ไปได้

ค�านึงถึง ชนนีปรเดดาล อกมาดุเลวลาญ แลกรโหยก�าสดหา...” (สูตรธนู

ค�าฉันท)์, กรรโหย กันโหย หรือ คระโหย ก็ว่า. (ดู คระโหย ๒).

กระโหยหน [กฺระโหยฺ-] กระวนกระวาย, เดือดร้อนถวิลหา, เช่น “...โหกห่วง

กระโหยหน หวนสวาด.ิ..” (โคลงนริาศวดัรวก), ระหวยหน หรือ ระโหยหน 

ก็ว่า.
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กระอักกระไอ พูดติดๆ ขัดๆ, พูดอึกๆ อักๆ, เช่น “...จึ่งเข้าไปทูลแถลงแจ้ง

กจิจา เหน่ือยมาหอบฮกักระอกักระไอ...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราช 

นพินธ์รชักาลที ่๒ เล่ม ๒ ตอนหนมุานลวงสหสัสเดชะ), “...กราบทลูเยือ้ง

ยังกระอักกระไอ ผันแปรแก้ไขตามจน...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง 

ตอนหาเนื้อ), “...สอื้นร�่าส�าลักกระอักกระไอ นางตกใจจึงถามตามสงกา...” 

(นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนพระอภัยมณีให้สินสมุทร

เป็นสื่อนางสุวรรณมาล)ี, “...กราบทูลเยื้องยักกระอักกระไอ ร้อนตัวกลัวภัย

พระภูมี...” (บทละครเรื่องระเด่นลันได), “...ท�าจะเยื้อนแล้วขยักกระอัก

กระไอ แบ่งเปนไนยให้เรานึกส�าเนาเดา...” (ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๔ 

เพลงยาวกรมหมื่นสถิตย์ธ�ารงสวัสดิ)์, กะอักกะไอ ก็ว่า.

กระอืด ร้องไห้, คร�า่ครวญ, เช่น “...กระอดือกเซนเซน ช่วยเหน้า...” (ก�าสรวล

โคลงดัน้), “...อ้านีแ้ละรปูท้าว อนัมาชมมาชายโชย จ�านองกระอดืโอย ทกุข

ทรวงรลวงกาม...” (อนิรุทธ์ค�าฉันท)์, “...กระอืดกระโอยครวญ ครางครุ่น 

ครวญแม่...” (โคลงนิราศฉะเชิงเทรา), “...ผอุกกระอืดมืดมน ตาพร่าง  

แล้วแม่...” (โคลงนิราศกรุงเก่า).

กรัง ๑ [กฺรัง] แห้ง เช่น “...แล้วท่านจัดพร้อมเพรียงเสบียงกรัง ขนมปังกินยืด

ทัง้จดืหวาน...” (นริาศหนองคาย), แห้งจนตดิแน่นอยู ่เช่น “...เปนน�า้กรงั

รังเรอะอยู่เฉอะฉะ เขยอะขยะขยุกขยุยดูยุ่ยเหยิง...” (เสภาเร่ืองขุนช้าง

ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๑ ตอนพลายแก้วยกทัพ),      

“...จนจวนย�า่จ�าลาสดุามาลย์ จากสถานสู่ท่าน�า้ตากรงั...” (นริาศพระปฐม), 

“...ฆ่าสัตวเอาโลหิตทา องค์พระปฏิมา โลหิตติดกรังทั้งองค์...” (ฉันท์       

สรเสริญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย), “...พักตร์พี่เป็น   

คราบน�้า เนตรกรัง...” (โคลงนิราศวัดรวก).

กรัง ๒ [กฺรัง] เนิน เช่น “...พ๎ยัค์ฆีนสา โลหปิฏ์ฐา แขลงเขลาะรงงนาน กางเขน

หัวขวาน รรักร้องพรยกไพรกรัง...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์มหาพน),  

“...จงชมดอกโดรทั่วทัง ป่าปรือไพรกรัง สนุกนิเร่งเชยชม...” (ดุษฎีสังเวย
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กล่อมช้างของเก่า ครั้งกรุงเก่า), “...เห็นป่ากรังเรียมโหย สวาสดิ์ไหม้...” 

(โคลงนิราศนครสวรรค์), “...อย่าหลงเพลินเตริ่นไปในไพรกรัง ชมนก

ประนงัส�าเนียงนวล...” (บทละครเรือ่งอณุรทุ ตอนท้าวกรงุพาณให้หาเทวา 

มานมิิตปราสาทให้นางอษุา จนนางไวยกาประสติูโอรสชือ่ทศมขุ), “...แลไสว

ไพรกรังสพรั่งพฤกษ์ น่าพิฦกลานใจเสียไม่เบา...” (นิราศพระปถว)ี, ตรัง 

ก็ว่า. (ดู ตรัง ๒).

กรากกร�า [กรฺากกรฺ�า] ต้องทนท�าอย่างเหน่ือยยากล�าบากกาย เช่น “...ต้องบกุป่า 

มาเถื่อนเพื่อนกรากกร�า น้องจะอุปถัมภ์ให้พอแรง...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒ ตอนขุนแผนพานางวันทอง

ข้ามเรอืจ้าง), “...ไม่เคยยากกรากกร�าระก�าแรง พระศอแห้งหอบหวิกระหาย

ชล...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งจนัทโครบ ตอนจนัทโครบพานางโมราเดินทาง 

กลับเมือง), “...เคยที่นอนหมอนหนุนละมุนนิ่ม ไปนอนทิมกรากกร�าเฝ้า       

ก�าสรวญ...” (สภุาษติสอนสตร)ี, “...ด้วยเหน็ชดัว่าขดัสนทนกรากกร�า แล้ว

ได้ล�าบากอดระทดใจ...” (นิราศเมืองหลวงพระบาง), “...จะเหนื่อยยาก

กรากกร�ากท็�าเนา ท้ังยายเฒ่าเสนพีีก่บัน้อง...” (บทละครเรือ่งอาบหูะซนั), 

กร�ากราก ก็ว่า.

กราดกริว้ [กรฺาดกรฺิว้] ดดุ่าหรอืตวาดด้วยความโกรธ เช่น “...กระทบืบาทกราดกริว้ 

คอืเพลงิกัลป์ จ่ึงกระช้ันสหีนาทตวาดไป...” (บทละครเรือ่งอเิหนา พระราช 

นพินธ์รชักาลที ่๒ ตอนระตบูศุสหินาเตรียมตามจบัประสนัตา), “...กระทบื

บาทกราดกร้ิว หอกธทลู แบกเอย...” (โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนงัระเบยีง

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๓ ห้องที่ ๑๔๐),         

“...สมเดจพระหริรักษ กราดกริ้ว...” (โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียง

วัดพระศรีรัตนศาสดารามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๓ ห้องท่ี ๑๖๗),        

กริ้วกราด ก็ว่า.

กราดเกรี้ยว [กฺราดเกฺรี้ยว] ตะโกนด่าอย่างรุนแรงด้วยความโกรธจัด เช่น       

“...ร้องตวาดกราดเกรีย้วเค้ียวฟัน กมุภณัฑ์โลดโผนเข้าต่อกร...” (บทละคร

เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนสวาหุมารีศรบ
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พระรามพระลักษณ์), “...เป็นผู้ใหญ่อารมณ์ไม่สมศักด์ิ ท�าหาญหักอุกอาจ

มากราดเกรีย้ว...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งโคบตุร ตอนโคบตุรหลงนางอ�าพนั

มาลา), “...เธอย่ิงกราดเกรี้ยวเค่ียวเข็น ถ้าขืนอยู่ก็เห็นจะเปนผี...” (บท

ละครนอกเรือ่งไชยเชษฐ์ ตอนนางสวิุญชาเข้าเฝ้าท้าวสิงหฬ), “...ขดัเขมร

หมนุมาคว้าไม้เรยีว กระทืบบาทกราดเกรีย้วจะทุบต.ี..” (บทละครนอกเรือ่ง

สังข์ศิลป์ชัย ตอนที่ ๑ สังข์ศิลป์ชัยตกเหว), “...กระทืบบาทกราดเกรี้ยว 

โกรธนัก...” (โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดา 

รามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๑ ห้องที่ ๑๓), “...ประสบโจระอีกพวก ละล้วน

พาละราวี และต่างตนก็ตัวดี ดุกราดเกรี้ยวมิเกรงใคร...” (เวทัพพะชาดก

ค�าฉันท)์, เกรี้ยวกราด ก็ว่า.

กรานก้ม [กรฺาน-] ทอดตวัลงกราบราบกบัพืน้ เช่น “...ครัน้ถงึจึง่ประณตบทมาลย์ 

นบนอบหมอบคลานกรานก้ม...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์

รัชกาลที่ ๒ ตอนอิเหนาขอชานสลาและเปล่ียนสไบของนางจินตะหรา),     

“...พนักงานกรานก้มบังคมคัล อ่านสารามารันร�าพันความ...” (นิทานค�า

กลอนเรือ่งสงิหไกรภพ ตอนนางสร้อยสดุารูข่้าวสงิหไกรภพและรามวงศ์), 

“...พระกุมารกรานก้มบังคมลา แล้วเมียงมาหานุชพระบุตรี...” (นิทานค�า

กลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนพระอภัยมณีให้สินสมุทรเป็นสื่อนาง

สุวรรณมาล)ี, ก้มกราน ก็ว่า.

กรายกรีด [กฺรายกฺรีด] อาการที่เดินทอดแขนและกรายนิ้วอย่างมีจริตจะก้าน 

เช่น “...บ้างกรายกรีดดีดเล็บฉะฉับเฉาะ เอาขันเคาะฆ้องกระแตท้ังแตร

สงัข์...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งโคบตุร ตอนโคบตุรเข้าหานางอ�าพนัมาลา), 

“...คิดพลางย่างเย้ืองผันผาย จับชายกรายกรีดหัตถา...” (บทละครเรื่อง

อเิหนา พระราชนพินธ์รัชกาลที ่๒ ตอนปันหยพีานางแอหนงัมาเมอืงกาหลัง), 

“...นุ่งนอกอย่างวางชายกรายกรีดริม สีทับทิมคล้องฅอพอพระทัย...” (บท

ละครนอกเรื่องคาวี ตอนที่ ๑ ท้าวสันนุราชหานางผมหอม), “...ล้วน

ลอยชายกรายกรีดท�าดีดดิ้น ขัดขม้ินเหลืองเหลือในเนื้อหนัง...” (นิทาน    

ค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนนางเกษราออกมาชมสวน),       

“...กรายกรดีกระชดกระชวย กระชุม่ ชมแฮ...” (ก�าเนดิแห่งสตรคี�าโคลง), 

กรีดกราย ก็ว่า.
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กราวเกรียว [กฺราวเกฺรียว] เสียงดังเอะอะเอ็ดอึงพร้อมกันหลายๆ เสียง เช่น 

“...บ้างร้องว่าเออเกลอกมูา เฮฮาโห่ฉาวกราวเกรยีว...” (บทละครนอกเรือ่ง

สังข์ทอง ตอนหาเน้ือ), “...มาน่ังพร้อมล้อมท่ัวตัวเปนเกลียว เอิกเกริก   

กราวเกรียวด้วยศรัทธา...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุด

วชริญาณ เล่ม ๑ ตอนนางทองประศรบีวชพลายแก้วทีว่ดัส้มใหญ่), “...เหน็

ดุ่มดุ่มหนุ่มสาวเสียงกราวเกรียว ล้วนเรือเพรียวพร้อมหน้าพวกปลาเลย...” 

(นริาศภเูขาทอง), “...บ้างโห่ฉาวกราวเกรยีวเกีย่วข้าวเบา บ้างตัง้เตาเคีย่ว

ตาลพานอุดม...” (นิราศเมืองเพชร), “...เห็นรอยเสือเนื้อตื่นอยู่ครื้นเครง 

ให้กริ่งเกรงโห่ฉาวเสียงกราวเกรียว...” (นิราศพระประธม), เกรียวกราว 

ก็ว่า.

กร�า [กฺร�า] ทนด้วยความยากล�าบาก เช่น “...โอ้ยามยากจากเมืองแล้วลืมมุ้งมา 

กร�ายุงเวทนาประดาหาย...” (นิราศเมืองแกลง), “...สาวบ่าวกร�าแดดลม 

หลากแล้ว...” (โคลงนิราศฉะเชิงเทรา), “...ต้องกร�าฝนทนหนาวระวังใบ 

จนอไุทยแสงสว่างกลางนภา...” (นริาศเกาะแก้วกาลกตัตา), “...พระจะสู้

ทนกรรมกร�าไป ตราบเท่ากษัยชวีติตน...” (พระนลค�าหลวง เล่ม ๒ สรรค 

ที่ ๒๒), ตร�า ก็ว่า.

กร�ากราก [กรฺ�ากรฺาก] ต้องทนท�าอย่างเหนือ่ยยากล�าบากกาย เช่น “...แต่เช้าตรู่ 

ขูเ่ขญ็จะเฆีย่นขบั มาก�ากบักร�ากรากให้ถากหญ้า...” (นทิานค�ากลอนเรือ่ง

พระอภยัมณ ีเล่ม ๑ พระอภยัมณ ีตอนพราหมณ์เกีย้วนางพีเ่ลีย้ง), “...พอ

นางผเีสือ้สมทุมาฉดุลาก ต้องกร�ากรากตรอมอยูใ่นคหูา...” (นทิานค�ากลอน

เรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนเรือท้าวสิลราชไปถึงเกาะแก้วพิสดาร),      

“...คงเลิกทัพกลับหมดเพราะอดอยาก จะกร�ากรากแรมปีอยู ่ที่ไหน...” 

(นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณี เล่ม ๒ ตอนนางละเวงแสร้งหน่วงหนกั 

พระอภัยมณี แต่งแต่นางสนมให้บ�าเรอ), กรากกร�า ก็ว่า.

กร่ิง [กร่ิฺง] นกึคลางแคลง, นกึสงสยั, นกึระแวง, เช่น “...กร่ิงน้องนริารมย์ รทมทุกข์ 

รทดใจ ใช่เชงิจะหน่ายใน นชุจงบังวายแคลน...” (อเิหนาค�าฉนัท์), “...อกพี่ 

ร้อนผ่าวเฝ้า กริง่น้องเคอืงเรยีม...” (โคลงนริาศพระยาตรงั), “...แต่ใจแม่นี้
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ยังกริ่งอยู่สิ่งหนึ่ง กลัวจะหึงกันวุ่นวายอายชาวบ้าน...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนนางบุษบาสอนลูก),    

“...จริงจริงอย่ากริ่งหวั่นระแวง อย่าพลิกแพลงหนีมือดื้อดึง...” (บทละคร

เรื่องขุนช้างขุนแผน พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ

พลเสพ ตอนนางวันทองหึงกันกับนางลาวทอง), “...กริ่งตรึกไตรเนตรชาญ 

เชี่ยวรู้...” (โคลงนิราศฉะเชิงเทรา), “...แต่การนั้นผันผายกลายเปนโทษ 

ก็ควรโกรธควรตรึกจะนึกกริ่ง...” (เสภาเรื่องอาบูหะซัน).

กริง่ใจ นกึคลางแคลงใจ เช่น “...ทัง้วานรร้องเย้ยไยไพ กริง่ใจอยูแ่ล้วแต่กลางวนั...” 

(บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลที ่๑ เล่ม ๓ ตอนทศกณัฐ์ 

ต่อว่านางมณโฑเรื่องน�้าทิพย)์, “...จะเจรจาพาทีก็ขวยอาย จะว่าชายหรือ

หญงิยงักริง่ใจ...” (บทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์รชักาลที ่๒ ตอน

นางมะลาหราตามอณุากรรณ), “...จะมเีหตสุกัสิง่ให้กริง่ใจ จึงเรยีกเหล่าสาว

ใช้มาพร้อมกนั...” (บทสกัรวาเรือ่งอเิหนา เล่นถวายในรชักาลที ่๓ ตอน

ไปใช้บน), “...ยอกรวนัทาแล้วพาท ีข้านีใ้ม่ทิง้อย่ากริง่ใจ...” (บทละครนอก

เร่ืองแก้วหน้าม้า ตอนนางมณคีลอดพระโอรส), “...รูไ้ตรเพทเลศสนัคนัถธุระ 

เสด็จพระเห็นจริงไมก่ริ่งใจ...” (เพลงยาวคุณพุ่มแต่งเฉลิมพระเกียรด)ิ.

กริณ,ี กริน,ี กิริณ,ี กิริน ี [กะรินี, กิรินี] ช้างพัง, ช้างตัวเมีย, เช่น “...พันลึก

ระเบงศัพ –ทสน่ันสกณุา พรรคหัสดพีา กรณิสีถติธาร...” (จนัทโครบค�าฉันท์), 

“...สารเติบตกมัน เชื่องซึมครึมครั่น หวงกริณ ีโกญจนาทกาจก้อง ทั้งท้อง

พงพี พังพลายพ่ายหนี ประลาตกลัวไกล...” (อุเทนค�าฉันท)์, “...หนึ่งโสด 

กรนีิสาทร อนัผกูด้วยสร มนศัใจเสน่หา...” (ดษุฎสีงัเวยกล่อมช้างของเก่า 

ครั้งกรุงเก่า), “...ที่โรงนางกรินศีรีเศวต เป็นปริเฉทข้าวบาตรสะอาดศรี...” 

(กลอนเพลงยาวสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้า

อยูห่วั), “...แพรพรรณเงนิทองของดีด ีพระทีน่ัง่กริณิหีลงัคาทอง...” (เสภา

เรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมุดวชริญาณ เล่ม ๒ ตอนพระท้ายน�า้ 

ไปรับนางสร้อยทอง), “...ก�าลงัสารหาญหวงกริณิ ีเข้าราวช้ีางทรงพระภธูร...” 

(บทละครเรือ่งอณุรทุ ตอนล้อมช้าง), “...ต่อออกไปไว้นางกรินิ ีล่ามแหล่ง
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มีสองตัวน่ากลัวจริง...” (กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยค), 

“...เสร็จทรงกุญชรชาติ คเชนทรเชื้อเอราวรรณ์ งางวงก็งามครัน กิรินี          

กนาบแนม...” (ประทุมวดีค�าฉันท)์. (ส. กริณี; ป. กรินี).

กรนิ [กะรนิ] ช้าง, ช้างพลาย, เช่น “...ชมคชสรุกรนิ มหมิาวราสกล สบิหมูวิ่มลยล 

ยศยิ่งคเชนทร...” (จันทกินรีค�าฉันท์), “...หนึ่งกรินอ�านวยวงศ์ ลักษณ

สมพงศ์เผือกผู้ ประทุมทันต์คู่ค่าเมือง เหมหัตถีเหลืองเล่ห์ทอง...” (กลอน

จารกึเรือ่งสร้างภเูขาวดัราชคฤห์), “...อ้าพ่อพิบลูย์บวรลกั ษณล�า้กรนิไพร 

พงษ์พรหมอุดมยศวิไล ยวิลาศสอาดพรรณ...” (ฉันท์กล่อมพระเสวตร 

อุดมวารณ)์, “...กรีป่าประสบกลิ่น กรินบ้านณะแนวพน ก็ไล่บุกและรุกรน 

ประหารชพีถบีแทง...” (พระนลค�าฉนัท์ สรรคที ่๑๓), “...กสู็ญส้ินณะถิน่พน 

ชิวิตคนก็ป่นเปลือง กรินย�่ากระหน�่าเนือง อนัคฆ์ทรัพยะยับลง...” (พระนล

ค�าฉันท ์สรรคที่ ๑๓).

กริ่ม [กฺริ่ม, กฺริ่มใจ] กระหยิ่ม, ครึ้มใจ, สบายใจ, เบิกบานใจโดยคาดว่าจะได้รับ

สิ่งดี, เบิกบานใจเพราะก�าลังได้รับสิ่งดี, เช่น “...สร้อยฟ้าเห็นหน้าพยักยิ้ม  

อีไหมกริ่มเข้าห้องย่องค่อยค่อย...” (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ฉบับหอ

พระสมดุวชริญาณ เล่ม ๓ ตอนเถรขวาดรับธรุะนางสร้อยฟ้า), “...แต่นอน

ตรึกนึกกริ่มจะได้กลับ มิใคร่หลับลุกบ่อยสักร้อยหน...” (นิราศเกาะจาน), 

“...ข้างผู้ได้ดกูริ่มกระหยิ่มเยาะ ว่าเมียเหมาะมิได้มีใครถึงท่าน...” (ประชุม

เพลงยาวภาคที ่๘ เพลงยาวความเก่า), “...ปางสขุกระสนัต์โหม สขุะเหมิ

กระหายหวน แสนเอบิสบายอ่ิม อรุะกริม่กระหยิม่ยวน...” (ดรณุจตรุาภริมย์).

กรวิ [กรฺวิ] เต่า เช่น “...ทัง้กรวิกราวเต่าปลาในสาคร เทีย่วสญัจรหากนิในสินธ.ู..” 

(นทิานค�ากลอนเรือ่งพระอภยัมณ ีเล่ม ๑ ตอนสลิราชพานางสวุรรณมาลี

ไปเที่ยวทะเล), “...แต่เดี๋ยวนี้มิได้เห็นเหมือนเช่นเล่า เห็นแต่เหล่ากริวกราว

กบัเต่าฝา...” (นริาศพระแท่นดงรงั ส�านวนสามเณรกลัน่), “...กรวิกราว

ก็เต้าตาม ฉนากฉลามสลับสลอน คลาเคล้าส�าเภาจร ในสาครรายเรียง...” 

(บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ เรื่องพระอไภยมณ)ี, จริว หรือ ตริว ก็ว่า.
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กริ้วกราด [กฺริ้วกฺราด] ดุด่าหรือตวาดด้วยความโกรธ เช่น “...ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน

กริ้วกราด กระทืบบาทผาดเสียงดั่งฟ้าผ่า...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ 

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๒ ตอนสหัสกุมารดุว่าหนุมาน), “...ยิ่ง 

กริว้กราดผาดแผดสุรเสยีง ส�าเนยีงพลิกึโกลาหล...” (บทละครเรือ่งอณุรทุ 

ตอนการรบที่เขาอังชัน), “...แอบองค์แฝงบังฟังคดี ภูมีกริ้วกราดตวาด  

ไป...” (บทละครนอกเรื่องมณีพิชัย ตอนท้าวพิชัยนุราชกริ้วนางจันทร), 

“...ฤทธิแก้วแคล้วคลาศ ยิง่กริว้กราดโกรธา โลดไล่ไขว่คว้า เมขลาล่อเวยีน...” 

(บทเห่กล่อมพระเจ้าลูกเธอ เรือ่งจับระบ�า), “...พระบตุรกีริว้กราดตวาดว่า 

นี่ใครหามาให้พี่ตีหมากผัว...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ 

ตอนนางศรีสุดาฟ้องนางเกษราเรือ่งนางพี่เลีย้งกับพราหมณ)์, “...กริว้กราด

พิฆาฏโทษ พิโรธฤทธิเพียงกาล นาคราชพิษพาล ก็พิลาปทูลสนอง...”       

(อุเทนค�าฉันท)์, กราดกริ้ว ก็ว่า.

กริ้วโกรธ, กริ้วโกรธา [กฺริ้วโกฺรด, กฺริ้วโกฺรทา] ขุ่นเคืองใจอย่างแรง เช่น 

“...เจ้ากูผู้บงงเกอดหวว กลววแก่ภัยพราหมณ์ด่า ช่างเถ้าร้ายร่ากท�าโทษ 

โดยกร้ิวโกรธใจมนน โสดเทอญ...” (มหาชาติค�าหลวง กัณฑ์กุมาร),      

“...กริ้วโกรธตรเบงเสียง กรทังยี่สิบอา- วุธทิ้งสิ้นศาตรา วุธแล้วยืนฉงน...” 

(ราชาพิลาปค�าฉันท)์, “...พิทยุตก็ฟุนไฟลาม กริ้วโกรธบมิขาม ก็ขับรถา

ถบัถงึ...” (สมทุรโฆษค�าฉนัท์), “...อนิทรชติฟังลกูพระพาย กริว้โกรธดัง่กาย 

จะลุกขึ้นเปนอัคคี...” (ประชุมค�าพากย์รามเกียรติ์ ภาค ๕ ตอนหนุมาน

เผาลงกา), “...ยิ่งกริ้วโกรธโดดลงหน้าพลับพลาไชย ทะลวงไล่เลี้ยวลัดสกัด

สแกง...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๒ ตอนนางเสาวคนธ์

ปลอมออกไปยิงแก้มนางสุลาลีวัน), “...พระนลนิษัธบดี กริ้วโกรธกลี จึ่งคิด

จะแช่งแรงร้อน...” (พระนลค�าหลวง เล่ม ๒ สรรคที ่๒๐), บางทใีช้ว่า กริว้

โกรธา เช่น “...ได้ฟังยิ่งกริ้วโกรธา ดั่งหนึ่งเพลิงฟ้ามาจ่อใจ...” (บทละคร

เรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนพาลีขับสุครีพ), 

“...ฟังพระธิดายุพาพาล ขุนมารย่ิงกริ้วโกรธา...” (บทละครเรื่องอุณรุท 

ตอนนางอุษาทูลท้าวกรุงพาณให้ยกโทษให้พระอุณรุท), “...พระองค์ทรง  

กริ้วโกรธา ให้ผูกฅอตาห้าคนไป...” (บทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ ์ ตอน
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พระไชยเชษฐ์พบพระนารายธิเบศร)์, “...พระกริ้วโกรธาด่าอึง ผัวมึงอัปรีไอ้

ขี้แพ้...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์ตีคลี), “...ก�าลัง      

กริว้โกรธาหน้าตงึ ถบีผงึถกูตะโพกโขยกไป...” (บทละครเรือ่งระเด่นลนัได), 

โกรธกริ้ว ก็ว่า.

กรีดกราย [กฺรีดกฺราย] อาการที่เดินทอดแขนและกรายนิ้วอย่างมีจริตจะก้าน 

เช่น “...ใส่จริตกรดีกรายชายช�าเลอืง ขยบัเย้ืองยิม้แย้มแฉล้มลอย...” (นริาศ

วดัเจ้าฟ้า), “...งามจริตกรดีกรายคล้ายละคร เหมอืนกนิรประตูดินบนิมาลง...” 

(นริาศพระบาท ส�านวนนายจดั), “...ยุรยาตรโยกย้าย กรกรดีกรายสไบบาง 

ยอหดัถ์ส�าผศัปราง จกัเสือ่มสวสัดสิตัร.ี..” (กฤษณาสอนน้องค�าฉนัท์ พระ

นิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส), “...ท�า

กรีดกรายชายตาร่าเริง หลงละเลิงลดเล้ียวเก้ียวพานมา...” (เสภาเรื่อง     

ขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนเจ้าพระยาจักรี

ทูลสาส์นเชียงใหม่), “...อรชรอ้อนแอ้นกรีดกราย เหมือนละม้ายนางฟ้า

นาร.ี..” (บทละครนอกเรือ่งแก้วหน้าม้า ตอนพระพนิทองต้องใจนางมณ)ี, 

“...พศิกรอ่อนโอนหยดั งามนิว้ทศันขานวล กรดีกรายชายกระบวน ชวนจติต์

พี่นี้มาดหมาย...” (กาพย์เห่เรือ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๕ เห่ชมโฉม), 

กรายกรีด ก็ว่า.

กรีธาทัพ, กรีทัพ [กฺรีทาทับ, กฺรีทับ] เคลื่อนกระบวนทัพ, ยกกองทัพ, เช่น

“...ท่ามกลางพหลมนตรี แล้วจะกรีธาทัพกลับไป...” (บทละครนอกเรื่อง 

ยุขัน ตอนท้าวปะรังศรีรับสารจากยุขัน), “...จะกรีธาทัพกลับไปพระนคร  

นางอาวรณ์ร้อนเร่าเป็นหนักหนา...” (บทละครเรื่องพระศรีเมือง ตอนที่ 

๙ พระศรีเมืองทูลลาท้าวพินทุทัต), “...พรุ่งนี้เราจะกรีธาทัพ คืนกลับไป

นิเวศน์เขตขัณฑ์...” (บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ 

ตอนนางพี่เลี้ยงแนะน�าให้อุณากรรณไปเสียจากเมืองกาหลัง), “...ประจวบ

ฤกษ์ดิถกีรีธาทัพ ต้องต�าหรับว่าประเสริฐเลิศหลาย...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๓ ตอนนางแก้วกิริยาคลอด

พลายชมุพล), “...ธกก็รีธาทพัเข้า เนาเมอืง...” (ลลิติตะเลงพ่าย), ใช้เพยีง 
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กรีทัพ ก็มี เช่น “...โห่สนั่นครั่นครื้นปถพี กรีทัพกลับเข้าพระนคร...” (บท

ละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๓ ตอนหนุมาน

ยกทัพกลับ), “...กรีทัพยกโดยสถล มารคเต้า...” (โคลงนิราศนรินทร์), 

“....อสุรกีรีทพัแสนยากร มารกุรอนชัน้ยอดยคุลธรนิทร์..” (สมบตัอิมรนิทร์

ค�ากลอน), “...ได้ธดิาพาหนีมนักรทีพั มาตามจบัชงินางเหลอืล้างผลาญ...” 

(นิทานค�ากลอนเรื่องสิงหไกรภพ ตอนพราหมณ์จินดาพบสิงหไกรภพ), 

“...ครัน้ถงึวนัฤกษดจีะกรทีพั จดัเสรจ็สรรพบตัรพลคี�าภีร์สัย...” (นริาศเมอืง

หลวงพระบาง).

กรีธาพล, กรีพล [กฺรีทาพน, กฺรีพน] เคลื่อนพล, ยกพล, เช่น “...ได้แจ้งแห่ง

ราชบัญชา ก็ใหก้รีธาพลสกลไกร...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราช

นิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๔ ตอนพระรามแก้ได)้, “...จัดทัพให้พร้อมบัดนี้ 

เราจะกรธีาพลไปรณรงค์...” (บทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์รชักาล

ที ่๒ ตอนปันหยีย่าหรันรบัอาสารบระตมูะงาดา), “...พลางธให้เดอรทวยหาร 

ออกจากกาญจนบรู ีกรธีาพลคลาศคล้าย ย้ายมาตามมรรคา คลาพยห์ุพลาง

ทางชม...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...จากสมรวรนาฏนางเมรี นางจึงกรีธาพล

สกลไกร...” (นิราศเกาะแก้วกาลกัตตา), “...ให้ทันฤกษ์ยามดีกรีธาพล 

ทรงช้างต้นมกี�าลงัมาตงัคพงษ์...” (เสภาเร่ืองศรธีนญไชยเชียงเมีย่ง), ใช้

เพยีง กรพีล กม็ ีเช่น “...เราจะกรพีลบาตรบ่ายบทจรคลา ไคลตามพระภัสดา 

ไฉน...” (พระรถค�าฉันท)์, “...กรีพลมาโพนพนาเวศ จะประสงค์สารเศวต

ตระกลูใหญ่...” (บทละครเรือ่งอณุรทุ ตอนล้อมช้าง), “...จากหาดสรงเสรจ็

แล้ว กรีพล...” (ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี), “...เวลารุ่ง

พรุ่งนี้จะกรีพล ตามประจญจับตัวไม่กลัวตาย...” (นิทานค�ากลอนเรื่อง

โคบตุร ตอนโคบตุรพานางอ�าพันมาลาหน)ี, “...กรีพลไปช่วยดบัเขญ็ ร่มเยน็

ประมอตนัราชฐาน...” (บทละครเรือ่งอเิหนา พระราชนพินธ์รชักาลที ่๒ 

ตอนนางบุษบาพบกับท้าวประมอตัน).

กรึง [กฺรึง] ตรึง, ปักแน่นอยู่กับที่, ติดแน่นอยู่กับที่, เช่น “...บ้างลอกพลับพลึง

กรึงพื้นพลาง เลือกบุปผาต่างต่างเป็นตัวซ้อน...” (บทละครเรื่องอิเหนา 
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พระราชนพินธ์รชักาลที ่๒ ตอนระตทูัง้สองท�าศพระตบูศุสหินา), “...ทีไ่หน

หย่อนผ่อนผูกเสียให้ตึง น่ังปักสะดึงกรึงกรอง...” (บทละครนอกเรื่อง    

สังข์ทอง ตอนหาเนือ้), “...ด้วยสมเนตรเณรแก้วผูแ้ววไว ดงัเหลก็เพช็รกรงึ

ในสกลกาย...” (เสภาเร่ืองขุนช้างขุนแผน ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ 

เล่ม ๑ ตอนนางพิมปลงใจ), “...เพราะรักเธอเสมอใจ เสน่ห์ในพระนลกรึง 

ก็เหตุใดไฉนจึง พระนลจากวิบากกรม...” (พระนลค�าฉันท ์สรรคที่ ๒๔).

กรุง ๑ [กฺรุง] ประเทศ เช่น กรุงจีน กรุงสยาม กรุงไทย กรุงอังกฤษ ฯลฯ เช่น 

“...ทรงบ�ารุงกรุงสยามอารามรัตน์ งามนิเวศน์เขตรวัดปัฏิมา...” (เพลงยาว

คณุพุม่แต่งเฉลมิพระเกยีรด)ิ, “...จะเริม่เรือ่งเมอืงหนองคายจดหมายเหตุ 

ในแดนเขตเขือ่นคุง้กรงุสยาม...” (นริาศหนองคาย), “...พระเดชโชติช่วงหล้า 

เกริกพระเกียรติฟ่องฟ้า เฟื่องฟุ้งกรุงสยาม เยี่ยมแล...” (ลิลิตสดุดีเรือ

พระร่วง).

กรุง ๒ [กฺรุง] กษัตริย์ เช่น “...กรุงลาวอ�านาจน�้า ใจโจร ก่อนนา...” (ลิลิตยวน

พ่าย), “...อันว่ากรุงสญไชยราช ก็มาเป็นพระบาท ศรีสุทโธธนาธิบดี ธาตรี

ศวรดลิก อนนเปนชนกแห่งพระตถาคต นีแ้ล...” (มหาชาตคิ�าหลวง กณัฑ์

นครกณัฑ์), “...กรงุกระษตัรย์ิฟังอรรถวัจนา เคอืงแค้นวญิญา ได้อปัยศอาย

องค์...” (จันทกินรีค�าฉันท์), “...อันกรุงกษัตริย์ทุกพารา ก็ระอาขอออก

พระองค์หมด...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ 

เล่ม ๑ ตอนอโนมาตันครองกรุงศรีอยุธยา แล้วได้นางมณีเกสร), “...แล้วมี

บัญชาปราศรัย แก่กรุงกษัตริย์น้อยใหญ่ถ้วนหน้า...” (บทละครเรื่องพระ

ศรีเมือง ตอนที่ ๕ ท้าวพินทุทัตให้ธิดาเสี่ยงคู)่, “...คนธรรพ์ครั้นเห็นกรุง

กษตัรย์ิ แจ้งรหสัให้เนตรด่ังบรรหาร...” (กากกีลอนสภุาพ), “...ขอยกเรือ่ง

เดนิทางกลางแดนด้าว จะกลบักล่าวกรงุองักฤษอดศิร...” (นริาศลอนดอน), 

“...กรงุกระษตัรย์ิจ้ิมเจิมเฉลมิพักตร์ ทรงสงัข์ทกัษณิาวฏัต่อหตัถา...” (นริาศ

หนองคาย).

กรงุไกร [กรฺงุไกรฺ] เมอืงหลวงอันใหญ่ยิง่, เมอืงหลวงอนัส�าคญัยิง่, เช่น “...ขกุคดิ 

นฤบดินทร์ ชนนินทร์ชนกครอง กรุงไกรชมัยหมอง กมลท่าทุกคืนวัน...” 
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(สมุทรโฆษค�าฉันท)์, “...อ้าแม่อย่าหวังแก่ชนกา ชนนีณะกรุงไกร อ้าแม่

อย่าหวังแก่นุชใน นคเรศเรือนทอง...” (อิเหนาค�าฉันท)์, “...ศรีสิทธพิพิธ

ผดุงกรุงไกรยศ โสฬสมิ่งแม้นสวรรค์ สรรค์หยาดหล้าฟ้าฟึกขจร นครทวาร 

วดนิทร์...” (บทละครเรือ่งรามเกียรติ ์พระราชนพินธ์รชักาลท่ี ๑ เล่ม ๑ 

ตอนสดดุพีระเกยีรติ), “...คร้ันเสรจ็สมโภชลกูรกั มอบเวนอาณาจักรกรงุไกร...” 

(บทละครนอกเรือ่งสังข์ทอง ตอนอภเิษกพระสงัข์), “...ขอให้เป็นดาวเดอืน

เลือ่นลอยมา ประจกัษ์ตาผู้คนทัง้กรงุไกร...” (บทละครนอกเรือ่งสังข์ศลิป์ชัย 

ตอนที่ ๒ ท้าวเสนากุฏเข้าเมือง)

กรงุศร ี[กรฺุงส]ี เมอืงหลวงอนัมสีริ,ิ เมอืงหลวงอนัมมีิง่ขวญั, เมอืงหลวงอนัมมีงคล, 

เช่น “...พระองค์ผู้เปนใหญ่ในกรุงศรี บยินดีดูคืน เล่าแล...” (มหาชาติ

ค�าหลวง กณัฑ์หมิพานต์), “...อนัโดยทางท่ีจะไปน้ันไตรมาส จงึถึงราชปักกิง่

กรงุศร.ี..” (นริาศพระยามหานุภาพไปเมอืงจีน), “...สดุจะคดิบดิเบอืนให้

เหมอืนประสงค์ ขอจอมพงศ์โมเลศเกษกรงุศร.ี..” (ประชมุเพลงยาวภาคที่ 

๕ เพลงยาวเจ้าพระ), “...ในท้องตราว่ากล่าวตามข่าวบอก ทุกบ้านนอก

ขอบเขตขึน้กรงุศร.ี..” (กลอนเพลงยาวชมพระยาศรเีพง็), “...ห้ามปลากัด 

ตัดทุเรียนอาเพ่ียนไก่ พระมิให้เฟื่องฟุ้งท้ังกรุงศรี...” (กลอนเพลงยาว

สรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว), “...เสรจ็

สกิขาลาพรตยศกระษตัรย์ิ ผ่านสมบตับิ�ารงุการกรงุศรี...” (เพลงยาวคุณพุ่ม

แต่งเฉลิมพระเกียรด)ิ.

กฤตญัชล ี[กรฺดิตนัชะล]ี กระพุม่มอืไหว้, ประนมมอืไหว้, เช่น “...พระนลประนม

วนัทา ทูลปฏญิญาจะรบัใช้ กจิใดๆ ท่านประสงค์ จักผจงจดัด้วยด ีแล้วกฤตัญชลี 

นอบ ยอบกายอย่างเคารพ...” (พระนลค�าหลวง เล่ม ๑ สรรคที่ ๓).

กลใด [กน-] อย่างใด, ทางใด, แบบใด, รปูแบบใด, เช่น “...คนธรรพ์จกัจรกลใด 

บมยิลเยยีไฉน จะจ�ามาอ้างดฉูงน...” (กากคี�าฉนัท์), “...เมือ่ความรกัร้อนใจ 

ดงัไฟกลัป์ จะให้กลัน้ให้ทนกลใด...” (บทละครเรือ่งอิเหนา พระราชนพินธ์

รชักาลที ่๒ ตอนอเิหนาเข้าห้องสการะวาต)ี, “...ด�าริกลใดหมาย แม่นแท้...” 

(โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย), 
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“...คอยสดบัตรบัฟังจะสัง่งาน จะมกีารเหตผุลด้วยกลใด...” (นริาศหนองคาย), 

“...สององค์ทรงโศก ก�าสรดวิโยค ครวญคร�่าร�าพรรณ มวญแมนแดนดง   

แสนสงสารครัน จึงปฤกษากัน จะท�ากลใด...” (มหาชาติค�าฉันท)์, “...ราช

กจิกลใดเจ้า เรือ่งร้อนรณไฉน...” (โคลงภาพจติรกรรมฝาผนงัระเบยีงวดั

พระศรีรัตนศาสดารามเรื่องรามเกียรติ์ เล่ม ๑ ห้องที่ ๔๗), “...ข้าแต่

พรหมนกัสทิธ์ ลกูยาผดิ กลใด ท่านจงึได้ลงโทษ โปรดว่ากล่าวสัง่สอน ฉนัท์บดิร 

รักบุตร...” (จันทรามาตีลิลิต).

กล่นกลาด [กลฺ่นกลฺาด] ร่วงหล่นลงเตม็พืน้ เช่น “...บ้างหล่นกล่นกลาดดาษดา 

ปักษาจับจิกแจจัน...” (บทละครเรื่องพระศรีเมือง ตอนที่ ๓ พระศรีเมือง

เข้าเมืองยโสธร), “...บ้างทรงผลกล่นกลาดเกล่ือนไป บ้างเข้าไคลสุกห่าม

หอมขจร...” (บทละครเรื่องพระศรีเมือง ตอนที่ ๔ พระศรีเมืองได้นาง

สวุรรณเกสร), “...แล้วร่วงหล่นกล่นกลาดดาษแผ่นดนิ ไม่รูส้ิน้สบืส�าหรบักบั

ลังกา...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๒ ตอนนางละเวงเชิญ

นางสุวรรณมาลีและกษัตริย์ทั้งหมดเข้าเมือง), “...ดอกหล่นกล่นกลาดปัตพี 

รวยรศมาลี ก็หอมตรลบลมเลวง...” (สูตรธนูค�าฉันท)์, “...ตามทางที่มัน

มาไซร้ ต้นไม้หกัโค่นกลิง้ ทัง้กิง่ท้ังต้นกล่นกลาด ดาดาษไปทัว่วถิ ีคณกรบ้ีา

มันคลั่ง...” (พระนลค�าหลวง เล่ม ๑ สรรคที่ ๑๓), กลาดกล่น ก็ว่า.

กล่นกลุ้ม [กฺล่นกฺลุ้ม] ประดังกันเข้ามามากมาย, ออกันเข้ามากมาย, เช่น       

“...ฝูงชนกล่นกลุ้มทอด ทฤษฎา...” (โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิ

พระเจ้าหลวง), “...พวกกรมการเกณฑ์พลมากล่นกลุม้ นัง่กองสมุเพลงิพลาง

สว่างเหลือ...” (นิราศเมืองหลวงพระบาง).

กล่นเกลื่อน [กฺล่นเกฺลื่อน] มากมาย, เรี่ยรายไป, เช่น “...รี้พลกล่นเกลื่อน แรม

ทางสามเดือน จ่ึงถึงบุรี เร่งตั้งพลับพลา ให้พระเทวี อุทัยโฉมศรี อยู่นอก

พารา...” (นางอทุยักลอนสวด), “...ตกึกว้านร้านเรยีบระเบยีบเรอืน ฝงูคน 

กล่นเกลื่อนแน่นหนา...” (บทละครเรื่องอุณรุท ตอนพระนารายณ์อวตาร

เป็นพระบรมจักรกฤษณ์ เสวยราชย์กรุงณรงกา), “...ร้องเรียกพวกพล    

กล่นเกลื่อนมา แต่ล้วนแกล้วกล้าในการยุทธ์...” (บทละครเรื่องอิเหนา  
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พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนอุณากรรณยกพลออกตามอิเหนา),        

“...เพราะรกเรื้อเสือสางแลช้างเถ่ือน กล่นเกล่ือนอาไศรยในไพรสัณฑ์...” 

(เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมุดวชริญาณ เล่ม ๒ ตอนนาง

สร้อยทองชมดง), “...เหรารายร่ายเรียง จรเข้าเมียงมองตาม ฉลามฉลาก  

ไล่พัน ราหูหันหาเพื่อน ว่ายกล่นเกล่ือนคลาคล�่า ผีพรายพร�่าพ�าพึม...”       

(ลิลิตพระฦๅ), เกลื่อนกล่น ก็ว่า.

กลบกลุ้ม [กฺลบกฺลุ้ม] ปกคลุมอยู่จนมองไม่เห็นทาง เช่น “...ผงคลีกลบกลุ้ม 

ปัฐพิน ชรอุม่แสงทนิ กรจรดบดบงั...” (พระรถค�าฉนัท์), “...ผงคลีกลบกลุ้ม

ชอุ่มควัน ขับกันเร่งราชรถมา...” (บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราช

นพินธ์รชักาลท่ี ๑ เล่ม ๒ ตอนสหสักมุารเตรยีมทพั), “...แลเห็นควนัเพลงิ

กลบกลุม้ ตระหลบพุม่พฤกษาสงิขร...” (บทละครเรือ่งอณุรทุ ตอนพระอณุรทุ 

จากนางกินร)ี, “...จุดปืนหลักลั่นควันคลุ้ม กลบกลุ้มไปกลางคงคา...” (บท

ละครเรือ่งอิเหนา พระราชนพินธ์รชักาลที ่๒ ตอนกองทพัท้าวกะหมงักหุนงิ 

ตีเมืองด่านดาหา), “...ควันตลบกลบกลุ้มในดงดาน ชัชวาลแสงสว่างกลาง

โพยม...” (นิทานค�ากลอนเรื่องสิงหไกรภพ ตอนท้าวพินทุมารตามสิงห

ไกรภพ), “...ควันตระหลบกลบกลุ้มมืดคลุ้มไป จนหายใจไม่ใคร่ออกวิ่ง

ซอกซอน...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๓ ตอนหัสไชยรบ

กับวลายุดาวายุพัฒน)์, “...พื้นภาคเวหานั้น ควันเผาผกีลบกลุ้ม มดืคลุ้มทัว่

ทศิทาง ไม่มสีร่างบ้างเลย...” (จนัทรามาตลีลิิต), กลุม้กลบ กว่็า.

กลบเกลื่อน ๑ [กฺลบเกฺลื่อน] ท�าให้เบาบางลง, ท�าให้ราบเรียบ, ท�าให้หายไป, 

ท�าให้หมดสิน้ไป, เช่น “...จึง่จบัจอบกลบเกลือ่นปัถพ ีราบดดีัง่ค�าพระสทิธา...” 

(บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๑ เล่ม ๑ ตอนท้าว

ชนกฝังสดีา), “...หมายทีส่�าคญัไม่ฟ่ันเฟือน กลบเกลือ่นเกลีย่ไกล่ไว้ใต้ดนิ...” 

(บทละครเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนท้าวหมันหยาให้

ไปยอมยกนางจินตะหราให้ปันหยี), “...อันคนโทษทั้งหลายจ่ายเงินเดือน 

พอกลบเกลือ่นไกล่เกลีย่เฉลีย่กนั...” (นริาศลอนดอน), “...กลบเกลือ่นโทษ

ค�่าเช้า เพ่ือให้หายแผล...” (โคลงสุภาษิตประจ�าภาพในพระอุโบสถวัด

พระศรรัีตนศาสดาราม), เกลือ่นกลบ กว่็า. (ด ูเกลือ่น ๑, เกลือ่นกลบ ๑).
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กลบเกลือ่น ๒ [กลฺบเกลฺือ่น] พดูอ�าพราง, พดูปิดบงัความจรงิ, เช่น “...อย่าพกั

กล่าวกลบเกลือ่นเอือ้นอ�า ว่าแสร้งท�าจ�าจติพสิมยั...” (บทละครเรือ่งอเิหนา 

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนอิเหนาให้รับนางมาหยารัศมีและนางสกา

ระวาตเีข้าเมือง), “...พดูจากลบเกลือ่นเตอืนเมยีรัก ชวนชกัพดูอืน่ให้ชืน่ใจ...” 

(เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน ฉบบัหอพระสมุดวชริญาณ เล่ม ๒ ตอนนาง

ลาวทองฝันร้าย), “...จึงแต่งสารการรักมาตักเตือน แม่กลบเกลื่อนแกล้งเส

ด้วยเล่ห์กล...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๒ ตอนนางยุพา

ผกาลวงสงัฆราชบาทหลวง), “...องค์ศรปัีตหรา ทรงเสาวนา อ�ามาตย์ดะหมงั 

ท้าวนิ่งค�านึง อ�้าอึ้งหทยัง แล้วเอื้อนวจนัง กลบเกลื่อนเงื่อนง�า...” (อิเหนา

ค�าฉันท์ ตอนเข้าห้องจินตะหรา), เกลื่อน หรือ เกลื่อนกลบ ก็ว่า. (ด ู

เกลื่อน ๒, เกลื่อนกลบ ๒).

กล่อมเกลี้ยง [กฺล่อมเกฺล้ียง] อบรมบ่มนิสัยให้มีความประพฤติดี เช่น “...โอ้

พระมารดาของลูกเอ๋ย พระคุณเคยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงสั่งสอน...” (บทละคร

นอกเรือ่งพกิลุทอง ตอนนางอรณุวดผูีกคอตาย), “...เฝ้าถนอมกล่อมเกลีย้ง

เลีย้งลกูมา ไม่นริาศคลาดคลาสกัคนืวนั...” (บทละครเร่ืองอเิหนา พระราช

นิพนธ์รัชกาลที่ ๒ ตอนอิเหนาพบนางจินตะหราที่พระเมร)ุ,“...แล้วก�าชับ

สาวศรพีีเ่ลีย้ง จงถนอมกล่อมเกลีย้งโอรสา...” (บทละครนอกเรือ่งสงัข์ทอง 

ตอนนางพันธุรัตออกป่า), “...ทั้งเนื้อหอมกล่อมเกลี้ยงเพียงพิกุล กอดให้   

อุน่อ่อนกว่็าไม่น่าฟัง...” (นิราศวดัเจ้าฟ้า), “...ลกูของเจ้าเล่าแม่จะรบัเล้ียง 

ช่วยกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงไว้ได้ถวาย...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ฉบับหอ

พระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒ พลายงามพบขุนแผน).

กลอยใจ [กฺลอยใจ] ผู้มีใจร่วมกัน หมายถึงลูกที่รักหรือหญิงคนรัก เช่น “...น้อง

ฝันเห็นกอดแก้ว กลอยใจ...” (ลิลิตพระลอ), “...ตีฆ้องสองโมงบ่าย ทุกข์

พีช่ายฟายน�า้ตา ร้อนรนบ่นครวญหา ไกลพีแ่ล้วแก้วกลอยใจ...” (กาพย์ห่อ

โคลงนิราศธารโศก), “...จึงยกเอาลูกน้อยกลอยใจ ลงจากพิไชยรถา...” 

(บทละครนอกเรือ่งไชยเชษฐ์ ตอนพระอนิทร์ให้พระวษิณกุรรม์พานางสุวญิชา 

ไปส่งเมืองสิงหฬ), “...ไกลกลอยใจอยู่ด้าว ดงหนาม...” (โคลงด้ันนิราศ
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ตามเสด็จทัพล�าน�้าน้อย), “...ประดับเรือนเหมือนหนึ่งเพ็ชรส�าเร็จแล้ว 

ถนอมแก้วกลอยใจมใิห้หมอง...” (นิราศวัดเจ้าฟ้า), “...กอดนางพลางช่วย

เช็ดน�้าตา เงยหน้าจูบหน่อยเถิดกลอยใจ...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน 

ฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ เล่ม ๒ ตอนขุนแผนสะเดาะเครื่องจ�า).

กลอยสวาท [กฺลอยสะหฺวาด] ผู้มีรักร่วมกัน หมายถึงลูกที่รักหรือหญิงคนรัก 

เช่น “...ดูราลูกน้อยกลอยสวาท เจ้าว่าประหลาดพ่อสงสัย...” (บทละคร

เรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนิพนธ์รชักาลที ่๑ เล่ม ๑ ตอนนางสวาหะตัดพ้อ 

ฤๅษโีคดมเสีย่งลกู), “...จะกล่าวถึงเงอืกน้อยกลอยสวาท ซึง่รองบาทพระอภัย 

เมื่อไกลสถาน...” (นิทานค�ากลอนเรื่องพระอภัยมณี เล่ม ๑ ตอนก�าเนิด

สดุสาคร), “...ราตรเีดยีวกลอยสวาทจะคลาดแคล้ว ประโคมแก้วใครอย่าเหน็

แก่หลับใหล...” (นิทานค�ากลอนเรื่องลักษณวงศ์ ตอนสร้างพระเมรุ),     

“...มานอนไกลกลอยสวาทพี่ขาดคราว โอ้จะหนาวเนื้อพี่ทุกวี่วัน...” (นิราศ

ถลาง), “...กรงุ ทวารพดไีกล กลอยสวาท...” (โคลงนริาศกรงุเก่า), เขยีน

เป็น กลอยสวาด ิกม็ ีเช่น “...ตยุห๎� กามา เพ่ือแม่พร�า่ขอพบ ประสบสองรกั

ราช อาบัดนี้แก้วกลอยสวาดิก็มาสม สว่างอารมณ์ใจแม่แล...” (มหาชาติ

ค�าหลวง กัณฑ์นครกัณฑ)์, “...ด้วยนางผูก้ลอยสวาด ิ ข้านี้นาถกระษัตรีย์ 

เรยีมจกัมาร่วมมารศร ีสมสมรด้วยฉายา...” (โสวตักลอนสวด), “...อนจิจา

ลูกน้อยกลอยสวาดิ แสนอนาถไร้ญาติวงศา...” (บทละครนอกเรื่องยุขัน 

ตอนนางประวะล่ิมคลอดโอรส), “...เจียรจากนุชมาไกล กลอยสวาดิ...” 

(โคลงนิราศชุมพร), “...ลูกน้อยกลอยสวาดเิจ้าคลาศแคล้ว หนีแม่ไปแล้ว

ณอกอา...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง ตอนพระสังข์หนีนางพันธุรัต).

กลดักลัน้ [กลฺดักลฺัน้] อดัอ้ันในใจ, คบัแค้นใจ, เช่น “...สะอ้ืนอดักลดักลัน้ตนัอรุา 

นิง่นทิราตรมใจมใิคร่คลาย...” (นทิานค�ากลอนเรือ่งสงิหไกรภพ ตอนสิงห

ไกรภพครวญถงึนางสร้อยสดุา), “...เขาจึง่น้อยจติรกล้า กลดักลัน้ใจตาย...” 

(ลิลิตนิทราชาคริต ตอนกาหลิบและข้าราชการพลอยเศร้าโศกด้วยอาบู), 

“...เพลิงราคกลับแรงกลุ้ม กลัดกลั้นกลืนระก�า...” (โคลงนิราศพะเนียด), 

“...แสนกระสันกลัดกล้ันเพียงสลบ คิดปรารภจะไม่ทันถึงวันถนอม...” 

(ประชุมเพลงยาวภาคที่ ๘ เพลงยาวความเก่า), กลั้นกลัด ก็ว่า.


