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พ่อและแม่ผู้เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลแห่งชีวิต



คำ�นิยม

การทำาหนังสือรวมศัพท์และอธิบายศัพท์ อาจเริ่มต้นในเมืองไทยตั้งแต่

แรกฝรั่งเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเมื่อราวๆ ๓๐๐ กว่าปีมาแล้ว ที่ผู้เขียน

คิดเช่นน้ีก็เพราะฝรั่งเป็นชาติที่เห็นความสำาคัญของการบันทึกและการศึกษา 

เมื่อไปไหนก็มักบันทึกและทำาความเข้าใจกับภาษาของชาตินั้นๆ เพื่อส่งต่อ

ขอ้มลูให้แก่รฐับาลหรือองคก์รของตวัเสมอ พสิจูนไ์ดจ้ากประวตัศิาสตรไ์ทยยคุ

เก่า ที่ต้องอาศัยหลักฐานจากบันทึกของฝรั่งมากมาย

พอ่คา้อาจไมไ่ดส้นใจเรือ่งภาษาเทา่กับบาทหลวงหรือพระทีจ่ะมาเผยแผ ่

ศาสนาคริสต์ซ่ึงต้องเรียนรู้ภาษาของคนพ้ืนเมือง เพ่ือสะดวกแก่การสอนศาสนา 

หลักฐานสำาคัญคือข้อความท่ี อำาไพ จันทร์จิระ อ้างจากวารสารของสยามสมาคม 

ค.ศ. ๑๙๑๑ มาอีกทีวา่ เมือ่สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช (ครองราชย ์พ.ศ. 

๒๑๙๙-๒๒๓๑) สงัฆราชลาโน (Louis Laneau) ได้แปลและแตง่หนงัสอืศาสนา

คริสตังเป็นภาษาไทยเป็นจำานวนถึง ๒๖ เล่ม กับยังแต่งหนังสือไวยากรณ์เล่ม

หนึ่ง และพจนานุกรมอีกเล่มหนึ่ง ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นภาษาไทย แต่เขียนด้วย

อักษรโรมัน

แต่น่าเสียดายที่จนบัดนี้ยังไม่เคยมีใครไปค้นวารสารสยามสมาคมหรือ

ค้นหาหนังสือดังว่ามาขยายความต่อ แม้แต่ตัวผู้เขียนเอง (เอนก) ก็ได้แต่

อ้างอิงแบบสั้นๆ มาไว้ในเรื่อง “พจนานุกรมรุ่นแรกของไทย (ฝรั่งทำาแทบทั้ง

ส้ิน)” ซึ่งจำาเป็นต้องนำามาทบทวนอีกครั้งก่อนจะเขียนถึงผลงานของอาจารย์

ปรัชญา ปานเกตุ ที่ชื่อ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มนี้

จากเรื่องพจนานุกรมเล่มแรกฯ (รวมพิมพ์ในหนังสือชื่อ ฝรั่งเขียนไทย 

สำานักพิมพ์แสงแดด จัดพิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๘) และการชำาระเรื่องดังว่าใหม่เมื่อ

ลงมือเขียนคำานำาครั้งนี้ ขอสรุปความว่า พ.ศ. ๒๓๘๙ (สมัย ร. ๓) มีต้นฉบับ



พจนานุกรมสำาคัญปรากฏออกมาในรูปลายมืออันประณีต ๒ เล่มคือ

๑. A Dictionary of the Siamese Language โดย เจ. เทเลอร์ โจนส์  

หรือ J. Taylor Jones คัดลอกโดยหมอจันดะเล หรือ J.H. Chandler เม่ือ 

ค.ศ. ๑๘๔๖ พ.ศ. ๒๓๘๙ ผู้เขียนเคยเห็นแต่ฉบับที่ถ่ายเป็นไมโครฟิล์ม ใน

หอสมุดแห่งชาติ ได้เคยเขียนเผยแพร่ในหนังสือ ฝรั่งเขียนไทย ไปแล้ว

พจนานุกรมของ เทเลอร์ โจนส์ แปลคำาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 

เก้าอี้–a chair ตัวหนังสือที่คัดลอกหรือทำาสำาเนามาด้วยเครื่องก๊อบปี้แบบเก่า

เลอะเลือน อ่านไม่ออกหลายคำา

๒. พจนานุกรมแปลคำาไทยเป็นไทย จัดทำาโดยผู้ช่วยชาวพื้นเมืองชาว

สยามภายใต้การกำากับดูแลของสาธุคุณ เจ. คาสเวล (J. Caswell) คัดลอก

และขยายความโดยหมอจันดะเล หรือ J.H. Chandler เมื่อ ค.ศ. ๑๘๔๖ พ.ศ. 

๒๓๘๙ เช่นกัน

พจนานุกรมเล่มที่ ๒ นี้ สำานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพิ่ง

นำามาพิมพ์เผยแพร่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ (หนาเกือบพันหน้า พิมพ์เพียง ๕๐๐ 

เล่ม ราคา ๑,๓๐๐ บาท) ตัวหนังสือสวยงามและคมชัดดีมาก เดิมทีเดียวเมื่อ

อา่นหนา้ปก ผูเ้ขยีนเคยงนุงงและสบัสนคิดว่าเปน็ฉบบัเดยีวกนักบัเลม่ ๑ เพราะ

มชีือ่หมอจนัดะเลเหมอืนกนั แตเ่มือ่นำามาเทยีบอยา่งตัง้ใจอกีคร้ัง จงึพบวา่เปน็

คนละฉบับ คือเล่มหนึ่งแปลไทยเป็นอังกฤษ อีกเล่มแปลไทยเป็นไทย

พจนานุกรมต่อจากนี้ ได้แก่

- พจนานุกรม ภาษาลาติน-ไทย สำาหรับคณะสอนศาสนาแห่ง

ประเทศไทย จัดทำาโดยวัดอัสสัมชัญ พิมพ์เมื่อ ค.ศ. ๑๘๕๐ พ.ศ. ๒๓๙๓

- “สัพพะ พะจะนะ พาสาไท” ของสังฆราชปาเลอกัว แปลไทยเป็น

ภาษาลาติน-ฝรั่งเศส และอังกฤษ พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗

- ปทานุกรม อังกฤษ-ไทย โดย แซมมวล แกมเบิล แมคฟาร์แลนด์ 

พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๘

- อักขราภิธานศรับท ์โดยหมอบรัดเลย์ และอาจารย์ทัด พิมพ์ครั้งแรก

เมือ่ พ.ศ. ๒๔๑๖ (หมอบรดัเลยถ์งึแก่กรรมในปน้ีี) เทา่ทีศ่กึษาเรือ่งพจนานกุรม



มา ผู้เขียนเห็นว่าหนังสือ อักขราภิธานศรับท ์ของหมอบรัดเลย์อ่านสนุกที่สุด 

เพราะได้อธิบายความ หรอืขยายความศพัทแ์ตล่ะคำาอยา่งมเีกรด็หรอืขอ้สงัเกต

ที่น่าทึ่ง

เช่น บอกว่า “แมงวัน, เปน สัตว์เล็กอย่างหนึ่ง, มันย่อมมาไต่ตอมแต่

ในเพลากลางวัน, กลางคืนมันไม่มาเลย” (หน้า ๕๑๓)

“แม่รกั, หญงิสหาย, คอืหญงิทีเ่ปนเมยีของชายทีเ่ปนเกลอ, เรียกแมรั่ก, 

เกลอคือผู้อื่นใช่ญาติ, แลสะบถสาบาลต่อกัน, ว่าจะซื่อตรงต่อกัน, ไม่ประทุษฐ

ร้ายแม่กันเลย.” (หน้า ๕๐๒)

อนึ่ง ในหนังสือ ประถม ก กา แจกลูกอักษร แล จินดามณี กับ ประถม

มาลา ฉบบัโรงพิมพ์หมอบรดัเลย ์ซึง่นา่จะพมิพค์รัง้แรกเมือ่ พ.ศ. ๒๔๐๘ หมอ 

บรัดเลย์ได้เพิ่มความรู้อธิบายศัพท์ต่างๆ เข้าไปหลายหน้า จะว่าหมอบรัดเลย์

ทำาพจนานุกรมสั้นๆ และน่าอ่าน ซ่อนไว้ในหนังสือชุดนั้นด้วยก็ว่าได้

ประถม ก กา เล่มดังกล่าว บางท่านไม่ทันสังเกต จึงหยิบเอาปีพิมพ์

ครั้งที่ ๙ ค.ศ. ๑๘๗๙ พ.ศ. ๒๔๒๒ มาบอกผู้อ่านเป็นทำานองว่าเริ่ม “พิมพ์

เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๒” อันน่าจะเป็นการเข้าใจผิด ความจริงแล้ว หนังสือเล่มนี้เคย

มโีฆษณาขายเปน็ครัง้แรกในช่ือ จนิดามะณี ในหนงัสอืพมิพ ์บางกอกรคีอรเ์ดอร ์

ของหมอบรัดเลย์เองตั้งแต่ฉบับพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๐๘ (หน้า ๓๔) แต่รวม 

ประถม ก กา กับอ่ืนๆ ดว้ยปนเปกนัหลายอยา่ง (จนิดามณ ีมหีลายสำานวน ขอ

ให้ดูคำาอธิบายในหนังสือชื่อ วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม ๒ ของกรมศิลปากร 

พิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ หน้า ๔๓๕-๔๓๙)

หลงัจากฝรัง่ทำาพจนานกุรมมาหลายฉบบัแล้ว ใน พ.ศ. ๒๔๒๗ ทางการ

ไทยคือกรมศึกษาธิการ จึงเริ่มรวมคำาศัพท์ไทยขึ้นบ้าง จนถึง พ.ศ. ๒๔๓๒ 

รัฐบาลไทยจึงพิมพ์พจนานุกรมออกมาเป็นเล่มแรก

เรื่องของพจนานุกรมยังมีอีกยาว จะเก็บความต่อไปอีกคำานิยมก็จะยิ่ง

ยาวเกินจำาเป็น จึงขอให้ท่านที่สนใจไปอ่านต่อในหนังสือ ฝรั่งเขียนไทย แทน 

จะกลบัมาทีห่นงัสอื ศพัทานกุรมวฒันธรรมไทย ซึง่เปน็ตน้เหตใุหเ้ขยีนคำานยิม

หนังสือรวมคำาหรือรวมศัพท์แล้วอธิบายอย่างสั้นๆ ไปตามลำาดับอักษร



นั้น เราเรียกว่าพจนานุกรมบ้าง ปทานุกรมบ้าง (อนุกรม แปลว่า เรียงตาม

ระบบ เช่น เรียงตามลำาดับอักษร ก ข ค ง) หากอธิบายอย่างยาวพอสมควรก็

เรียกว่า สารานุกรม ส่วนหนังสือที่ท่านถืออยู่นี้ อธิบายคำาเกี่ยวกับวัฒนธรรม

ไทยแบบสั้นบ้างยาวบ้าง ทางบรรณาธิการคือ รองศาสตราจารย์ประพนธ์  

เรืองณรงค์ ได้ตั้งชื่อนำาหน้าให้ว่า “ศัพทานุกรม” 

อาจารย์ปรัชญา ปานเกต ุผูร้วบรวมศพัทม์าอธบิาย เปน็ชาวสพุรรณบรีุ 

เกิดเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๕ มคีวามสนใจเรือ่งภาษาและเร่ืองไทยๆ มาตัง้แตเ่รียนชัน้

มัธยม เมื่อจบการศึกษาจากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ในตัวเมืองสุพรรณบุรี

แล้ว ได้เข้ามาศึกษาวิชาภาษาไทย จนได้รับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต 

(ภาษาไทย) จากมหาวิทยาลัยศิลปากร (ทับแก้ว) และปริญญาศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต (วรรณคดีไทย) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สรุปว่าได้

ปริญญาตรีและโทด้านภาษาไทยมาทั้งสองระดับ ต่อจากน้ันก็มาเป็นอาจารย์

ประจำาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพชรบุรี ทำาการสอนนักศึกษาทั้งไทยและจีนอย่างตั้งอกตั้งใจมาโดย

ตลอด ระหว่างสอนนี้ เขายังสละเวลาพักผ่อนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันที่ว่าง

มาช่วยงาน “บ้านพิพิธภัณฑ์” ที่ผู้เขียนกับสมาคมกิจวัฒนธรรมดูแลอยู่หลาย

ปี ทำาให้สนิทสนมและรู้จักเจ้าตัวอยู่พอสมควร

เม่ืออาจารย์ปรัชญาเรียนอยู่นั้น เคยทำาวิทยานิพนธ์เร่ือง “การศึกษา

วิเคราะห์โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

เจา้ฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปกัษ”์ พ.ศ. ๒๕๕๑ กบัเมือ่สอนหนงัสอื

แล้วเคยทำางานวิจัยเรื่อง “วรรณกรรมประเพณีพิธีกรรม ๑๒ เดือน : บทบาท

และคุณค่าต่อสังคมไทย” ให้มหาวิทยาลัยใน พ.ศ. ๒๕๕๕ จากการศึกษาเรื่อง

ในหัวข้อดังกล่าวนี้เอง ทำาให้อาจารย์ปรัชญาคิดรวมศัพท์มาเขียนคำาอธิบาย

แยกออกเป็นเล่มอีกต่างหากด้วย

การทำาหนังสืออธิบายศัพท์ไม่ใช่เรื่องง่าย นานมาแล้วผู้เขียนเคยไป

ขอสัมภาษณ์คุณอุทัย สินธุสาร ที่ถนนเอกมัย เพราะอยากรู้ว่าท่านมีวิธีทำา

สารานุกรม ก ถงึ ฮ ดว้ยตนเองอยา่งไร จงึทำาสารานกุรม ๒๔ เลม่ไดส้ำาเร็จ เมือ่



ไปถงึกพ็บวา่คณุอทุยัต้องใช้ความอุตสาหะอยา่งใหญห่ลวงในการเกบ็คำาอธบิาย

จากหนังสือต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ จดลงในบัตรรายการ (กระดาษ) 

เรียงไปตามลำาดับอักษร แล้วทยอยพิมพ์ออกไปทีละเล่มอย่างต่อเนื่อง กว่าจะ

สำาเร็จก็กินเวลาหลายปี

ยุค ๒๕๓๐ เป็นยุคที่คนไทยเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลกันบ้างแล้ว 

แต่การทำาพจนานุกรมก็ยังเป็นเรื่องเฉพาะคนที่สนใจจริงเท่านั้น สู้เลือกเขียน

เฉพาะคำาที่ตนสนใจเป็นเรื่องๆ ไปไม่ได้ อาจารย์ปรัชญาเป็นคนรุ่นใหม่ เขา

ได้ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊ก เรียงศัพท์และทำาคำาอธิบายอย่าง

อุตสาหะไปทีละน้อย กระทั่งที่สุดก็สามารถรวมคำาได้หลายร้อยคำา คำาไหนที่

เขาพอหาภาพหรือถ่ายภาพมาประกอบได้ ก็พยายามใส่ภาพประกอบพร้อม

คำาบรรยายอีกต่างหาก ทำาให้หนังสือไม่ถึงกับหนักเกินไป และกลับชวนให้ 

น่าอ่านยิ่งขึ้นไปอีก

หลงัจากทำางานเสรจ็เรยีบรอ้ยแล้ว เขาสง่ตน้ฉบับใหพ้มิพค์ำาสำานกัพมิพ์

พิจารณาจัดพิมพ์ ต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลอยู่หลายระยะ ที่สุดสำานักพิมพ์จึง

ตกลงพิมพ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ถึงตอนเอาต้นฉบับมาตรวจแก้ครั้งสุดท้ายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๘ ผู้เขียนได้ทราบว่าเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึง คือเขาลืมเซฟข้อมูลล่าสุด 

และแถมยังเผลอเลื่อนนิ้วไปกดดีลีต (ลบ) ต้นฉบับแก้ไขล่าสุดเข้าโดยบังเอิญ 

หลังจากนั่งกุมขมับ และรวบรวมสติอยู่พักใหญ่ จึงกัดฟันทำางานซำ้าอีกครั้งจน

กระทั่งสำาเร็จในที่สุด

หนงัสอื ศพัทานุกรมวัฒนธรรมไทย เปน็หนังสือทีม่คีณุคา่ เพราะอาจารย์

ปรัชญาได้ใช้ความบากบั่นเรียบเรียงคำาอธิบายอย่างง่ายๆ และน่าอ่าน พร้อม

ทั้งสรรหาหลักฐานจากหนังสือเก่าที่สะสมไว้ มาอ้างอิงให้ผู้อ่านได้ทราบเป็น

ตวัอยา่งดว้ย เมือ่ผูเ้ขยีนทดลองนกึศัพทบ์างคำาขึน้มา แลว้พลกิหนงัสอืดวูา่มีคำา

อธิบายศพัทน้ั์นหรอืไม ่กพ็บวา่ม ีแสดงวา่อาจารยป์รชัญาทำางานไดค้รอบคลมุ

พอสมควร แม้ศพัทแ์ปลกบางคำาทีไ่มเ่คยรูม้ากอ่นกป็รากฏในหนงัสอืเลม่นี ้ยก

ตัวอย่างคำาที่พบโดยบังเอิญจริงๆ เช่นคำาว่า นาคลดา ซึ่งแปลว่า ของลับบุรุษ. 



[นาค (บาลี-สันสกฤต) = งู + ลตา (บาลี-สันสกฤต) = เถาวัลย์, ไม้เลื้อย] 

เป็นต้น (พจนานุกรมฉบับมติชนและฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมาย

ว่า เถาวัลย์ งู หรือเถาพลูเท่านั้น)

ภาษาและความรู้ของมนุษย์มีหลายระดับ การใช้คำาของคนต่างชั้น

วรรณะ ตลอดจนคนต่างภูมิภาค ต่างอาชีพ ทำาให้เกิดศัพท์เฉพาะหรือศัพท์ที่

คนทัว่ไปอาจไม่เขา้ใจมากมาย การทำาคำาอธบิายศพัทต์า่งๆ จงึเปน็เร่ืองจำาเปน็ 

การที่อาจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ตั้งใจทำาหนังสือ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย 

จากพลงัหนุ่มท่ีมีอยูจ่งึเปน็เรือ่งทีค่วรช่ืนชม และหวงัวา่ ศพัทานกุรมวฒันธรรม

ไทย จะเป็นหนังสือคู่มือที่ห้องสมุดและนักอ่านควรมีไว้ใช้เป็นอย่างยิ่ง 

	 	 	 	 	 				เอนก	น�วิกมูล

    บ้านพิพิธภัณฑ์ โทร. ๐๘ ๙๒๐๐ ๒๘๐๓

    วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 



คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์

ศพัทานกุรมวฒันธรรมไทย เล่มนี ้อาจารยป์รชัญา ปานเกต ุไดร้วบรวม

ศัพท์เกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ โดยนำาเสนอแบบ

พจนานุกรมและสารานุกรม ซึ่งค้นคว้าศึกษาจากเอกสารต่างๆ ดังที่บอกไว้

ในบรรณานุกรม เช่น พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง พระราชพงศาวดาร  

คำาให้การของชาวกรุงเก่า จดหมายเหตุรายวัน ราชกิจจานุเบกษา รวมทั้ง

วรรณคดี เช่น รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน อิเหนา ไตรภูมิพระร่วง ทวาทศ

มาส สมุทรโฆษคำาฉันท์ ลิลิตพระลอ ลิลิตตะเลงพ่าย ฯลฯ รวมทั้งวรรณกรรม

ปัจจุบันอีกหลายเล่ม ซึ่งผู้เขียนพยายามรวบรวมข้อมูลหลากหลาย เพื่อความ

ถกูตอ้งและสมบรูณข์องเนือ้หา นอกจากนี ้คำาศพัทบ์างคำามกีารยกวรรณกรรม 

ดังกล่าวมาเป็นตัวอย่าง เพิ่มความน่าสนใจ เช่น อธิบายคำาว่า “ยายมด” 

ย�ยมด แม่มด คือ ผู้หญิงที่ชำานาญในการทำาเสน่ห์ยาแฝด เช่น “...จึ่ง

แสวงหายายมด ไปจรดผู้ยายำา จำาเอาแต่ผู้สิทธี...” (ลิลิตพระลอ)

 หนังสือเล่มนี้เป็นการประมวลศัพท์วัฒนธรรมไทยหลากหลาย ทั้งที่

เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมในราชสำานัก และประเพณีวัฒนธรรมราษฎร เช่น 

นามราชสกุลต่างๆ ตัวอย่างเช่น ฉัตรชัย ชุมพล โสณกุล อาภากร กฤดากร 

ฯลฯ ศัพท์ตำาแหน่งข้าราชการฝ่ายใน เช่น ท้าวทรงกันดาล ท้าววรคณานันท์ 

ท้าววรจันทร ฯลฯ ศัพท์ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เช่น พระคลังในขวา 

พระคลงัในซ้าย ฯลฯ รวมทัง้ศพัทผ์า้โบราณ เชน่ ผา้เยยีรบบั โหมด ใยบวั ตาด 

ริ้วทอง ศัพท์ขนมต่างๆ เช่น ขนมกง เข่ง จ้าง ต้มขาว ต้มแดง ข้าวต่างๆ เช่น 

ข้าวขวัญ ข้าวยาคู ข้าวเหนียวแดง นอกจากนี้ ศัพท์เกี่ยวกับความเช่ือทาง



พุทธศาสนา โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ รวมทั้งศัพท์ภาษาต่างประเทศ ตัวอย่าง

ภาษามลายู เช่น ซ่าโบะ ตุนาหงัน แบหลา ฯลฯ ศัพท์ภาษาจีน เช่น เช็งเม้ง 

โป๊ยเซียน แซยิด เซี่ยวกาง ฯลฯ ล้วนเป็นศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทย

ทั้งสิ้น

ศพัทานุกรมวัฒนธรรมไทย เปน็ผลงานการคน้ควา้รวบรวมทางวชิาการ

ของอาจารย์ปรัชญา ปานเกตุ ที่น่ายกย่อง อย่างน้อยช่วยส่งเสริมความรู้ทาง 

วัฒนธรรมไทยให้แก่อนุชนและผู้ที่สนใจ ได้เข้าใจและภูมิใจในเนื้อหาและ 

เรื่องราวเกี่ยวกับมรดกลำ้าค่าของบรรพบุรุษที่ควรอนุรักษ์ไว้

      พิมพ์คำ�สำ�นักพิมพ์



คำ�นำ�

หนังสือ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มนี้ เป็นผลสืบเนื่องมาจากการ

เขียนวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์โคลงพระราชพิธีทวาทศมาส พระ

นพินธส์มเดจ็พระเจา้บรมวงศ์เธอ เจา้ฟา้มหามาลา กรมพระยาบำาราบปรปกัษ”์ 

ของภาควชิาวรรณคด ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วรรณคดเีร่ือง โคลงพระราช 

พิธีทวาทศมาส บรรจุคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ

พธีิกรรมไวเ้ปน็จำานวนมาก ในครัง้นัน้ผูเ้ขยีนไดพ้ยายามรวบรวม จดัหมวดหมู ่

บอกคำานิยาม และยกตัวอย่างประกอบให้มากที่สุดเท่าที่จะทำาได้ แต่เนื่องจาก

ตอ้งเขยีนแข่งกับเวลาอนัจำากดั ศัพทโ์บราณจำานวนมากทีไ่มอ่าจหาคำานยิามได้

ทนัจงึไม่มีโอกาสปรากฏในวิทยานพินธ ์ตัง้ใจว่าสกัวันหนึง่จะนำาคำาศพัทเ์หลา่นี้

มาให้คำานิยามอย่างละเอียด และหาตัวอย่างจากวรรณคดีเล่มอื่นประกอบเพื่อ

ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

หลังสำาเร็จการศึกษา ผู้เขียนเข้าปฏิบัติราชการที่สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับมอบ

หมายใหส้อนวชิาวรรณคดวีรรณกรรมตามศาสตรท์ีส่นใจและรำา่เรียนมา ผูเ้ขียน

พยายามหาตัวอย่างวรรณคดีโบราณที่มีคุณค่าด้านภาษาและสังคมมาสอน

นกัศึกษาอยู่เสมอ กุศลหนึง่ทีไ่ดร้บัคอืมโีอกาสทบทวนทำาความเขา้ใจวรรณคดี

ท่ีเคยอ่าน และพบคำาศัพท์โบราณที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมประเพณี 

นอกเหนือจากที่เคยเก็บไว้อีกเป็นจำานวนมาก ความคิดที่จะรวบรวมคำาศัพท์

ตามแนวทางที่ตั้งใจจึงเกิดขึ้นอีกครั้ง และครั้งนี้มีนำ้าหนักมากพอที่จะกระตุ้น

ให้เริ่มลงมือทำางานเสียที



ผู้เขียนเริ่มรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๓ จากท่ีตั้งใจว่าจะเก็บเฉพาะคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียม

ประเพณีและพิธีกรรมซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะด้าน ขอบข่ายของคำาศัพท์ได้ขยาย

ออกไปเป็นการเก็บศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยซึ่งครอบคลุมเนื้อหา

มากกวา่ และในทา้ยทีส่ดุเหน็วา่ศพัทบ์างคำาทีป่รากฏในวรรณคดโีบราณกค็วร

จะรวบรวมไว้ด้วย หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมคำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม

ไทยทั้งศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมทั้งพิธีราษฎร์และพิธีหลวง 

และโบราณิกศัพท์ในวรรณคดี โดยให้คำานิยามหรือคำาอธิบายอย่างสังเขป 

สำาหรบัผูอ้า่นทีต่อ้งการคำาจำากัดความอยา่งกระชับ และใชเ้ป็นฐานข้อมูลสำาหรับ

ค้นคว้าเรื่องที่ตนเองสนใจต่อไป โดยได้ดำาเนินการดังนี้

ก�รเก็บศัพท์	

เก็บรวบรวมคำาศัพท์จากวรรณคดีโบราณทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

จากเชิงอรรถ อรรถาธิบาย ปทานุกรม ศัพทานุกรม พจนานุกรม สารานุกรม 

ตำารา และเอกสารประวัติศาสตร์หลายร้อยเล่ม ที่นักวิชาการและผู้ใหญ่ใน

อดีตเรียบเรียงไว้ ดังปรากฏในรายชื่อหนังสืออ้างอิงท้ายเล่ม แล้วเรียงลำาดับ

คำาหลักตามตัวอักษรไทยตามวิธีใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 

๒๕๕๔ โดยเก็บทั้งคำาหลักที่มีรูปใกล้เคียงกันและมีความหมายอย่างเดียวกัน 

เชน่ จตรุพักตร,์ จัตรุพกัตร์ คำาหลักทีม่รีปูตา่งกนั เนือ่งจากออกเสยีงเหมอืนกนั

จึงเขียนได้ทั้งสองคำา เช่น เถ้าแก่, เฒ่าแก่ คำาหลักที่มีรูปต่างกันเพราะโบราณ

กับปัจจุบันเขียนต่างกัน เช่น กัลปพฤกษ์, กำามพฤกษ์, กรรมพฤกษ ์คำาหลัก

ที่มีรูปต่างกันเพราะเป็นศัพท์แผลง เช่น พิหาร, ไพหาร คำาหลักที่มีรูปต่างกัน

เพราะเกิดจากฐานกรณ์การออกเสียง เช่น กรวด, จรวด, ตรวด

ก�รเขียนคำ�อธิบ�ยและก�รอ้�งอิง

เขียนคำาอธิบายโดยเรียงลำาดับคำาหลักตามตัวอักษรไทย แล้วให้ความ

หมายของคำาหลักโดยตรวจสอบความสอดคล้องของคำาและความหมายจาก



พจนานุกรมฉบับต่างๆ เอกสารโบราณ และตำาราวิชาการ ทั้งนี้ได้พยายาม

รกัษาอตัราสว่นความสัน้ยาวและความสมำา่เสมอกลมกลนืใหเ้ป็นแบบแผนอยา่ง

เดียวกันตลอดเนื้อหา เช่น ยกตัวอย่าง บอกรากศัพท์ แสดงคำาเดิมในภาษา

บาล-ีสันสกฤต หรอืในภาษาอืน่ โดยบอกทีม่าของแหลง่อา้งองิไวท้า้ยคำานยิาม

ทุกครั้ง ส่วนบางคำาที่ความหมายของศัพท์มีความชัดเจนหรือเป็นคำาที่คนส่วน

ใหญ่รู้จักและใช้กันทั่วๆ ไปแล้ว ก็มิได้แสดงตัวอย่างไว้อีก

ภ�พประกอบ

ภาพประกอบคำาศัพท์เพื่อเสริมความเข้าใจมีทั้งที่ผู้เขียนถ่ายเอง และ

ภาพเก่าจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ภาพที่ผู้เขียนถ่ายเองจะมีคำาบรรยาย

ภาพเฉพาะคำาศพัทท์ีน่ำาภาพมาประกอบเทา่นัน้ สว่นภาพจากหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติจะบอกรายละเอียดของภาพและบอกรหัสอ้างอิงตามระบบของหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติทุกภาพ

หนังสือ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มนี้ ผู้เขียนทุ่มเทกำาลังสติ

ปัญญา ทำางานด้วยความวิริยะอุตสาหะมาก หลายครั้งที่การทำางานเกิดปัญหา 

และอุปสรรค ทั้งปัจจัยภายในคือสภาวทุกข์ประจำาตน และปัจจัยภายนอกคือ

ปกณิณกทกุข์ทีจ่รเข้ามาในชีวติ แตไ่มม่สีกัครัง้ทีผู่เ้ขยีนครัน่ครา้มหวัน่เกรงจน

คิดเลิกล้มหรือละทิ้งการเขียน ความปีติยินดีและอิ่มเอมเปรมใจเมื่อพบศัพท์ที่

ไม่เคยปรากฏในพจนานุกรมเล่มใดมาก่อน หรือเมื่อพบคำาอธิบายขยายความ

ศัพท์จากหนังสือเล่มต่างๆ ทำาให้ผู้เขียนมุมานะบากบั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค

ทั้งปวง และเคี่ยวกรำาตัวเองให้เขียนหนังสือเล่มนี้จนสำาเร็จให้ได้

ตลอดระยะเวลา ๕ ปีเต็มที่ทำางานด้วยความสุขและระทมทุกข์ไปพร้อม

กันนี้ ผู้เขียนได้รับความเมตตา ความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือเกื้อกูล และ

นำ้าใจไมตรีจากท่านผู้ใหญ่และมิตรสหายมากมาย ในปัจฉิมอนุเฉทแห่งการ

พรรณนากระบวนการทำางานหนังสือ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย ผู้เขียนขอ

กล่าวคำาขอบคุณทุกๆ ท่าน ดังนี้



ขอขอบพระคุณ คุณวรพันธ์ โลกิตสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท

สถาพรบุ๊คส์ จำากัด คุณสุภัคชญา โลกิตสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท

สถาพรบุ๊คส์ จำากัด ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ และขอขอบพระคุณ รอง

ศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์ บรรณาธิการต้นฉบับ ที่กรุณาตรวจทาน

ต้นฉบับทั้งหมด ให้คำาแนะนำาที่เป็นประโยชน์ ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด และแก้ไข

เพิ่มเติมข้อมูลให้หนังสือถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอกราบรำาลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการทุกแขนง ให้มีความรู้

สั่งสมเป็นฐานปัญญาและพัฒนาเป็นหนังสือเล่มนี้

ขอกราบรำาลึกถึงเจ้านาย ขุนนาง กวี นักปราชญ์ นักวิชาการ และ 

ผู้เขียนหนังสือจำานวนมากในอดีต ซึ่งผู้เขียนได้อ่านคำาอธิบายความหมายของ

คำาและเกบ็ตวัอยา่งการใชค้ำา ผูเ้รยีบเรยีงพจนานกุรมตา่งๆ รุน่กอ่น ซึง่ผูเ้ขยีน

ได้อาศัยสอบทานการให้ความหมาย

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน ภาควิชา

วรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สั่งสอนสรรพ

ศิลปวิทยาให้ศิษย์มีความรู้และภูมิปัญญาอย่างแท้จริง กรุณาให้คำาปรึกษา

และให้คำาแนะนำาอันมีคุณค่ายิ่งด้วยโวหารโกศล อนุเคราะห์ให้ยืมหนังสือและ

เอกสารเก่า กับมอบหนังสือวิชาการจำานวนมากให้ผู้เขียนใช้ค้นคว้าเรียบเรียง

และอ้างอิง ท่านสร้างเครื่องคุ้มกันภัยในสารทิศ คือสอนให้ศิษย์ปฏิบัติได้จริง 

จนสามารถนำาวิชาไปทำาการงานเลี้ยงชีพได้ ท่านเป็นครูต้นแบบที่ผู้เขียนจัก

รำาลึกถึงด้วยความเคารพบูชา และยึดมั่นศรัทธาในครรลองแห่งวิชาชีพครูไป

จนตลอดชีวิต

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ทองใบ แท่นมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและ

วรรณกรรม ที่กรุณาอ่านต้นฉบับอย่างละเอียด และตรวจแก้ไขการวิเคราะห์

รากศัพท์บาลี-สันสกฤต ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอาภา รัชตะหิรัญ คณะศึกษา

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาตรวจแก้ไขและขัดเกลาสำานวนภาษา 

ให้คำาแนะนำาและคำาปรกึษาอนัเปน็ประโยชน ์หว่งใยในการทำางาน และใหก้ำาลงั



ใจแก่ศิษย์เสมอมา ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

ขอขอบพระคุณ อาจารย์เอนก นาวิกมูล ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริม 

กระตุน้ใหเ้กดิความอตุสาหะในการสรา้งสรรคผ์ลงาน นบัแตผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาส

ร่วมเป็นอาสาสมัครของ “บ้านพิพิธภัณฑ์” เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ท่านสอน

ใหเ้หน็ประโยชนข์องการทำางานเพือ่ชาต ิและเมตตาใหผู้เ้ขยีนตดิตามไปศกึษา

หาความรูยั้งสถานท่ีตา่งๆ ตลอดจนแนะนำาเรือ่งการถา่ยภาพ การจดัระบบและ

การลงรหัสอ้างอิงภาพ เมื่อทราบว่าผู้เขียนเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ และต้องใช้

เอกสารอ้างอิงจำานวนมาก ท่านอนุญาตให้ใช้ห้องสมุดส่วนตัวของท่านในการ

ค้นคว้าข้อมูลอย่างไม่หวงแหน และมอบผลงานเขียนของท่านรวมถึงหนังสือ

เล่มอื่นๆ สำาหรับค้นคว้าอ้างอิงอีกมากมาย ท่านแนะนำาผู้เขียนให้ได้รับความ

เกื้อกูลจากนักวิชาการ และรับความอุปการะจากท่านผู้ใหญ่ จนมีความมั่นคง

ในวิชาชีพ และเมื่อหนังสือได้รับการจัดพิมพ์ ท่านได้เมตตาเขียนคำานิยมและ

มอบภาพจติรกรรมฝาผนงัจากคลังขอ้มลูสำาหรบัพมิพเ์ป็นภาพปก นบัเป็นขวญั

และกำาลังใจของการเริ่มต้นเขียนหนังสือของลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจัก 

ยึดมั่นและเจริญรอยตามวัตรปฏิปทาของท่านเป็นนิตย์นิรันดร์

ขอขอบพระคุณ อาจารย์วรรณา นาวิกมูล ครูผู้ประเสริฐ ที่เมตตา

อนุเคราะห์และเกื้อกูลชีวิตผู้เขียนด้วยเมตตาทิคุณยิ่ง ท่านสอนให้เข้าใจ

ศิลปวิทยาอย่างส้ินเชิง และสอนให้เข้าใจชีวิตอย่างแจ่มแจ้ง ฝึกฝนอบรม

คณุธรรมและจรยิธรรมใหเ้ปน็คนด ีหาทางใหศ้ษิยเ์ปน็สขุและเจริญกา้วหนา้ทัง้

ทางด้านวชิาการและการดำาเนนิชีวิต คอยระวังมใิหศิ้ษยต์กอยูใ่นความประมาท 

สงเคราะห์ทุนทรัพย์ให้ผู้เขียนสามารถดำารงตนได้ตามสมควรแก่ฐานะ ชื่นชม

ยินดีเมื่อผู้เขียนประสบกับอิฏฐารมณ์ ห่วงใยและให้กำาลังใจเมื่อต้องประสบกับ

อนิฏฐารมณ์ ผู้เขียนจักสำานึกในพระคุณของท่านชั่วกาลนาน

ขอกราบนมัสการ พระราชเวที (สุรพล ชิตญาโณ ป.ธ. ๙) ผู้ช่วยเจ้า

อาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน ป.ธ. ๔ 

ท่ีเมตตาใหห้นงัสอืทีร่ะลึกทีวั่ดจดัพิมพใ์นวาระโอกาสตา่งๆ สำาหรับศกึษาข้อมลู  

กราบขอบพระคุณ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ (ชวิน รังสิพราหมณกุล) 



ประธานพระครูพราหมณ์ ที่อนุญาตให้ผู้เขียนเข้าบันทึกภาพพระราชพิธี 

ตรีปวาย เมตตาตอบคำาถามและอธิบายข้อมูลอย่างละเอียด อันเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งในการเขียนหนังสือเล่มนี้

ขอขอบพระคณุ คณุธงชัย ลิขติพรสวรรค ์กรรมการผูจ้ดัการสำานกัพมิพ์

ต้นฉบับ นายกสมาคมกิจวัฒนธรรม และนายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ที่

เมตตาให้โอกาสผู้เขียนทำาหน้าที่บรรณาธิการหนังสือประชุมนิราศตั้งแต่ภาค

ที่ ๒ จนถึงภาคที่ ๔ และมอบหนังสือที่สำานักพิมพ์จัดพิมพ์และหนังสือเล่ม

อื่นๆ อีกมากมายให้ผู้เขียนใช้ศึกษาค้นคว้า และสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เขียน

ได้มีโอกาสทำางานร่วมกับพิมพ์คำาสำานักพิมพ์

ขอขอบคุณ คณุมารค์ ทพิยมาบตุร ทีก่รณุาใหย้มืหนงัสอืสว่นตวัและมอบ

สำาเนาหนังสือเก่าและพจนานุกรมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสำาหรับ

การค้นคว้าอ้างอิง คุณรัชนี ทรัพย์วิจิตร ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยสังคมศาสตร์ 

และคุณทิพพวรรณ บุญส่งเจริญ สำานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรม

ศิลปากร ที่กรุณาให้หนังสือสำาหรับค้นคว้า เรียบเรียง และการอ้างอิง และขอ

ขอบคุณ คุณโชตริส เกตแุกว้ ทีช่่วยแนะนำาการใช้เครือ่งมอืเรยีงลำาดบัอตัโนมตัิ

ในคอมพิวเตอร์ ช่วยร่นระยะเวลาการจัดเรียงศัพท์ได้เป็นอย่างดี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ 

หอสมดุดำารงราชานภุาพ กรมศิลปากร เจา้หนา้ทีห่อสมดุของสถาบนัการศกึษา

ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ และจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั และ

เจ้าหน้าที่ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ที่ช่วยอำานวย

ความสะดวกตลอดระยะเวลาของการค้นคว้าข้อมูล

ขอขอบคุณในมิตรไมตรีและกำาลังใจของอาจารย์นพวัฒน์ สุวรรณช่าง 

และอาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ ที่มีให้ตลอดระยะเวลาการค้นคว้าเรียบเรียง 

เยาวมิตรทั้งสองร่วมทบทวนการนิยามศัพท์ การยกตัวอย่าง และให้ข้อมูลอัน

เป็นประโยชน์ทุกครั้งที่ได้สังสรรค์เสวนา ขอบคุณ คุณสมชัย อำานวยเวโรจน์ 

ทีอ่นญุาตใหใ้ชภ้าพถา่ยจติรกรรมฝาผนงัพระวหิารหลวง วดัราชประดษิฐสถติ 



มหาสีมาราม และภาพพระราชพิธีตรีปวาย เป็นภาพประกอบหนังสือเล่มนี้ 

ขอบคุณ คุณวีระยุทธ คุณาศัย ปิยมิตรที่สละเวลาร่วมเดินทางไปถ่าย

ภาพประกอบกับผู้เขียนทุกครั้ง วีระยุทธเป็นเพื่อนผู้มีอุปการะ เพื่อนร่วมทุกข์

ร่วมสุข เพื่อนแนะนำาประโยชน์ และเป็นเพื่อนมีความรักใคร่ สมความหมาย

แห่งคำาว่ามิตรแท้ทุกประการ

ขอบคุณลูกศิษย์ที่ช่วยเหลืองานด้านต่างๆ ของครูมาตั้งแต่ต้น ได้แก่ 

นายพีระ สถานสถิตย์ นางสาววิชุดา กลิ่นจงกล นายยงยุธ ทิพย์วงษ์ โดย

เฉพาะนางสาวปยินุช แซห่ลาย ลูกศษิยผ์ูม้สีตปิญัญาและความรูค้วามสามารถ

ลึกซึ้งกว้างไกล ได้ช่วยคัดเลือกและจัดระบบข้อมูลให้มีระเบียบแบบแผนมาก

ขึ้น ช่วยสำาเนาเอกสารและสแกนภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติทุกภาพ

ด้วยความพากเพียร ครูขอประกาศความดีของลูกศิษย์ทุกคนให้ปรากฏเป็นที่

ยกย่องสืบไป

ขอกราบขอบพระคุณ พอ่สนิสมทุร แมส่มพศิ ปานเกต ุผูเ้ปน็บรุพาจารย์

และพระพรหมของลกู ลูกขออทุศิความดขีองหนงัสอืเลม่นีบ้ชูาพระคณุของพอ่

และแม่ผู้ให้ชีวิตและเลือดเนื้อ ขอบคุณ คุณณัฐชนก ปานเกตุ น้องสาวที่เป็น

กำาลังใจให้พี่เสมอ และขอขอบคุณ คุณรัชนี ปานเกตุ ผู้เป็นสขีภรรยา ที่อดทน

ตอ่ปญัหานานาและเสยีสละความสขุดแูลผูเ้ขยีนและครอบครัวตลอดระยะเวลา

แห่งการทำางานอันยาวนาน ผู้เขียนขอขอบคุณด้วยนำ้าใสใจจริง

ขอขอบคุณ คุณสุปรีดิ์ ณ นคร และคุณกลศ เอี่ยมอรุณ ที่ช่วยประสาน

งานตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นดำาเนินการจัดพิมพ์ คุณวสันต์ พร้อมมิตรญาติ และกอง

บรรณาธกิารพมิพค์ำาสำานกัพมิพท์กุคน ทีไ่ดร้บัภาระตรวจทานและพสิจูนอ์กัษร

ตลอดเล่มด้วยความตั้งใจและความพยายามอย่างเต็มที่ รวมถึงฝ่ายศิลป์ ฝ่าย

ขาย และฝ่ายผลิตทุกคน

ท้ายที่สุดขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนผลงานของผู้เขียน 

หากหนังสือ ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย เล่มนี้มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อน  

ผู้เขียนกราบขออภัยในความเขลาและเยาว์ปัญญาญาณอย่างสุดซ้ึง และหาก

ทา่นใดมขี้อมลูทีช่่วยเกื้อหนนุใหห้นังสอืมคีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ เปน็ประโยชน์



แก่การศึกษา ขอได้โปรดเมตตาส่งต่อข้อมูลกับผู้เขียนโดยตรงเพื่อปรับปรุง

แก้ไขต่อไป

ขอเดชานุภาพพระศรีรัตนตรัย เทพไทยในไกวัล พระบารมีของสมเด็จ

พระบรูพมหากษัตรยิาธริาช จงคุ้มครองรกัษาทกุทา่นทัง้ทีเ่อย่นามและมไิดเ้อย่

นาม ให้เจริญอายุ วรรณ สุข พล ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สรรพสิริสวัสดิพิพัฒน 

มงคล จิรัฏฐิติ วิรุฬหิไพบูลย์ ตลอดกาลเทอญ

	 ปรัชญ�	ป�นเกตุ
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{ ก	}

กกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภคอันเป็นเครื่องหมายของพระราชาธิบดี ที่

นับถือว่าสำาคัญในปัจจุบันมี ๕ สิ่ง เรียกรวมว่า เบญจราชกกุธภัณฑ ์คือ 

๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๒. พระแสงขรรค์ชัยศรี ๓. ธารพระกรชัยพฤกษ์ 

๔. พัดวาลวีชนีกับพระแส้จามรี ๕. ฉลองพระบาทเชิงงอน, บางแห่งว่า 

๑. พระมหาเศวตฉัตร ๒. พระมหาพิชัยมงกุฎ ๓. พระแสงขรรค์ชัยศรี 

๔. พัดวาลวีชนีกับพระแส้จามรี ๕. ฉลองพระบาทเชิงงอน; ตำาราปัญจ

ราชาภิเษก ว่ามี ๑. พระมหามงกุฎ ๒. พระภูษารัตกัมพล ๓. พระขรรค์ 

๔. พระเศวตฉัตร ๕. รองพระบาททองประดับแก้ว; พระคัมภีร์อภิธานัปป 

ทีปิกาฯ คาถาที่ ๓๕๘ กล่าวว่า ราชกกุธภัณฑ์ ๕ คือ พระขรรค์  

(ขคฺโค) ฉัตร (ฉตตฺ) อณุหสิ (มณุหฺสีำ) ฉลองพระบาท (ปาทกุา) วาลวชีน ี

(วาลวีชนี) โบราณเขียน กุกุธภัณฑ ์ก็มี. [กกุธ (บาลี) = เครื่องหมาย

ความเป็นพระราชา + ภณฺฑ (บาลี) = ของใช้].

กกุธภัณฑ ์ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ 003 หวญ 17/10



22     ศัพทานุกรมวัฒนธรรมไทย

กงเตก๊  การทำาบญุใหแ้กผู่ต้ายตามพธิขีองพระจนีและพระญวน ตรงกบัคำาวา่ 

ทักษิณานุปทาน ของพุทธศาสนาฝ่ายหินยาน กระทำานับจากวันตาย คือ

เมื่อครบ ๗ วัน ๒๑ วัน ๓๕ วัน ๕๐ วัน และ ๑๐๐ วัน มีการสวดอัญเชิญ

พระพุทธเจ้ามาสู่พิธี เชิญดวงวิญญาณของผู้ตายมารับบุญ เสร็จแล้วส่ง

กลับยังปรโลก และมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง กระดาษที่ทำาเป็น

รปูตา่งๆ มบีา้นเรอืน เครือ่งอุปโภคบรโิภค คนรบัใช ้ธนบตัรปลอม เปน็ตน้ 

เพื่อส่งไปให้ผู้ตายได้ใช้ในปรโลก.

กงเต๊กหลวง พิธีบำาเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายในงานพระศพเจ้านายตาม

พิธีของพระจีนและพระญวน.

กฎมนเทียรบ�ล กฎหมายหมวดหนึ่งในประมวลกฎหมายตราสามดวง 

เป็นกฎหมายส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์ มีสาระสำาคัญ ๓ แผนก คือ 

๑. พระตำาราว่าด้วยแบบแผน ประกอบด้วยตำาราพระราชานุกิจและการ 

พระราชพธิตีา่งๆ ในรอบป ี๒. พระธรรมนญูว่าด้วยตำาแหนง่หนา้ทีร่าชการ

ตา่งๆ และการปกครองหวัเมอืง ๓. พระราชกำาหนดทีเ่ป็นขอ้บงัคบัสำาหรับ

พระราชสำานกั, โบราณเขยีน กฎมณเฑยีรบาล หรือ กฎมณเทยีรบาล แปล

ตามศัพท์ได้ว่า กฎรักษาเรือนหลวง. [มณฺฑิร (บาลี-สันสกฤต) = เรือน

หรือเรือนหลวง + ปาล (บาลี-สันสกฤต) = รักษา].

กฐิน ผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำาพรรษากาล

ครบ ๓ เดือนรับมานุ่งห่มได้ในระยะเวลา ๑ เดือน คือตั้งแต่วันแรม ๑ คำ่า 

เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๒, คำาว่ากฐินแปลตามศัพท์ว่า ไม้

สะดึง คือกรอบไม้หรือไม้แบบสำาหรับขึงผ้าเพื่อตัดเย็บจีวร จึงเรียกผ้าที่

ขึงให้ตึงด้วยไม้สะดึงและเย็บเป็นจีวรว่าผ้ากฐิน.

กฐนิก�ล  ชว่งเวลาทีก่ำาหนดใหท้อดกฐนิได ้คอืตัง้แตว่นัแรม ๑ คำา่ เดอืน ๑๑
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ถึงวันขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๒, เรียกเป็นสามัญว่า เทศกาลกฐิน ฤดูกฐิน 

หรือ หน้ากฐิน.

กฐินจร,	 กฐินโจร กฐินที่ทอดโดยมิได้จองกฐิน เม่ือผ่านไปพบวัดใดวัด

หนึง่ทีย่งัไมไ่ดร้บักฐนิ ไมม่ผีูจ้องกฐนิ และจวนจะหมดเขตกฐนิแลว้ กจ็ูโ่จม

เข้าไปทอดถวายคล้ายกบัโจรปล้นมใิหเ้จา้ของทรพัยร์ูต้วั, การทีเ่รยีกกฐนิ

ทีท่อดในลกัษณะนีว่้า กฐนิจร เพราะเปน็กฐนิทีจ่รมาโดยไมม่กีารนดัหมาย 

ส่วนคำาว่า กฐินโจร อาจเกิดจากการล้อคำาว่า กฐินโจล ซึ่งแปลว่าผ้ากฐิน 

เพราะมีเสียงคล้ายกัน.

กฐินต้น กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดถวายยังวัด

ราษฎร์เป็นการส่วนพระองค์.

กฐินท�น การทำาบุญถวายผ้ากฐิน มีความสำาคัญพิเศษหรือข้อจำากัดพิเศษ

อย่างน้อย ๔ ประการ คือ ๑. จำากัดวัตถุ-สิ่งของที่จะทำากฐินทานต้องเป็น

ผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร นอกนั้นจัดเป็นบริวารกฐินทั้งหมด ๒. จำากัด

ภิกษุ-พระภิกษุที่จะรับกฐินทานต้องจำาพรรษาอยู่ที่วัดน้ันถ้วน ๓ เดือน 

และมีจำานวนอย่างน้อย ๕ รูป คือมี ๕ รูปขึ้นไป และต้องลงรับพร้อมกัน 

ทั้งหมด ๓. จำากัดกาล-กฐินทานมีกำาหนดระยะเวลาตั้งแต่วันแรม ๑ คำ่า  

เดือน ๑๑ ถึงวันขึ้น ๑๕ คำ่า เดือน ๑๒ และแต่ละวัดจะรับกฐินได้เพียง

ปีละ ๑ ครั้งเท่านั้น ๔. จำากัดเขตสังฆกรรม-เมื่อทำาพิธีอุปโลกน์ต่อสงฆ์ 

เพื่อขอความเห็นชอบและถวายผ้ากฐินนั้นแก่พระภิกษุรูปหนึ่งแล้ว  

จะต้องสวดญัตติทุติยกรรมวาจาให้ผ้ากฐินในท่ามกลางสงฆ์ภายในเขตสีมา

หรอืในโบสถใ์หส้ำาเรจ็ถกูตอ้งตามพระวนิยัอกีครัง้หนึง่ เชน่ “...เวลากลาง

คืนมีทรงธรรม พระราชาคณะผูใ้หญถ่วายเทศนากฐนิทาน อนโุมทนาพระ

ราชกศุลทีไ่ดเ้สดจ็ไปพระราชทานพระกฐนิกัณฑ ์๑...” (“การพระราชกศุล

ฉลองไตรปี” ใน พระราชพิธีสิบสองเดือน).
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กฐินทุสสะ ผ้าที่ถวายแด่พระสงฆ์ประจำาปีเพื่อทำาจีวร.

กฐินพระร�ชท�น กฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและ

เครื่องกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ บริษัท

ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เชิญไปถวายพระสงฆ์ที่จำาพรรษา ณ  

พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาลทุกปี นอกเหนือจากวัด

สำาคัญ ๑๖ วัด. (ดู กฐินหลวง).

กฐินร�ษฎร์ กฐินท่ีราษฎรหรือประชาชนท่ัวไปท่ีมีจิตศรัทธาจัดผ้ากฐินและ

เครือ่งกฐนิไปถวายยงัวัดราษฎรต์า่งๆ แบง่เปน็จลุกฐนิและมหากฐนิ (กฐนิ

สามัคคี).

กฐินส�มัคคี กฐินที่คนในชุมชนร่วมกันทอดถวาย ณ วัดใดวัดหนึ่ง

โดยไม่มีเจ้าภาพเฉพาะบุคคล.

กฐินหลวง กฐินที่พระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำาเนินไปทอดถวาย ณ วัด 

หลวงสำาคัญด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศ์ 

ชั้นผู้ใหญ่เสด็จแทนพระองค์ไปทอดถวาย ในกรุงเทพมหานคร ๑๒  

แหง่ คอื ๑. วดัพระเชตพุนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวหิาร ๒. วดัมหาธาตุ

ยวุราชรงัสฤษฎิร์าชวรมหาวิหาร ๓. วัดสุทศันเทพวรารามราชวรมหาวหิาร 

๔. วดับวรนิเวศราชวรวิหาร ๕. วัดเบญจมบพติรดสุติวนารามราชวรวหิาร 

๖. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ๗. วัดราชประดิษฐสถิต 

มหาสมีารามราชวรวหิาร ๘. วดัเทพศรินิทราวาสราชวรวหิาร ๙. วดัราชา 

ธิวาสราชวรวิหาร ๑๐. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ๑๑. วัดอรุณ

ราชวรารามราชวรมหาวิหาร ๑๒. วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร และวัด

ในต่างจังหวัด ๔ แห่ง คือ ๑. วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จังหวัด

นครปฐม ๒. วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๓. วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๔. วัด

พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก.

กฐินัตถ�รกรรม การกรานกฐิน เป็นพิธีฝ่ายภิกษุสงฆ์โดยเฉพาะ คือ

ภิกษุผูไ้ด้รบัมอบผา้กฐนินัน้นำาผา้กฐนิไปทำาเปน็ไตรจวีรผนืใดผนืหนึง่ ตดั 

เย็บ ย้อม แห้ง เรียบร้อยดีแล้ว ประชุมพระภิกษุร่วมกันในอุโบสถ ภิกษุ

ผูร้บัผา้กฐนิถอนผา้เก่า อธิษฐานผา้ใหมท่ีต่นไดร้บันัน้เขา้ชดุเปน็จวีรครอง.

กนกทัณฑ ์ พระเศวตฉัตรหรือพระกลดที่มีด้ามเป็นสีทอง.

กบ�ล, กระบ�ล	 หัว, กะโหลกหัว, เช่น “...ครานั้นขุนช้างฟังบ่าวบอก 

เหงือ่ออกโซมล้านกบาลใส...” (เสภาเรือ่งขนุชา้งขุนแผน); แผน่กระเบือ้ง; 

ลานกลางหมู่บ้าน; เครื่องเซ่นผี เช่น “...จะเสียผีพลีบัตรปัดกบาล กวาด

ข้าวเปลือกข้าวสารส่งไป...” (“เรื่องไกรทอง ตอนที่ ๒” ใน บทละครนอก

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ รวม ๕ เรื่องฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ), “...

พลายงามขุนแผนแสนสำาราญ เอาเหล้าข้าวใส่กระบาลออกเซ่นวัก...” 

(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กโบล, กำ�โบล แก้ม, กระพุ้งแก้ม, เช่น “...แนบกำาโบลปรางเปรม เปรียบ

แก้ม...” (โคลงทวาทศมาส), “...กำาโบลแนบแนมพักตร์ พูนเทวษ...” 

(“โคลงนิราศชุมพร” ใน โคลงนิราศพระพิพิธสาล)ี. [กโปล (สันสกฤต)].

กปิตถ� นามราชสกุลของผู้ท่ีสืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ พระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอัมพา [ธิดา

พระอินทร์อากร (เจ๊สัวเตากะทะ)].
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กมลครรภ์,	กมลภพ,	กมลภู,	กมลโยนิ	ผู้เกิดแต่ดอกบัว คือพระพรหม.

กมล�สน์	 นามราชสกุลของผู้ท่ีสืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเที่ยง 

พระสนมเอก [ธิดาพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิศ โรจนดิศ)].

กมัณฑลุ,	 กมัณฑลู	พระเต้านำ้า หม้อนำ้า หรือคนโทนำ้าขนาดเล็ก มีหลาย

รูปทรง เมื่อปรากฏในพระหัตถ์ของเทพเจ้า เช่น พระอิศวร พระพรหม 

พระแม่คงคา หรือพระลักษมี มักหมายถึงภาชนะบรรจุนำ้าอมฤตหรือ 

ยาอายุวัฒนะ เป็นสัญลักษณ์ของความรู้ ความมั่งคั่ง ความอุดมสมบูรณ์

ของชวีติ และความเปน็อมตะ เช่น “...พระนางกเ็ขา้ไปถวายอทุกวารี เป็น

ทีช่ำาระสรงพระพกัตร ์ซ่ึงตกัมาด้วยกมณัฑลุภาชน ์ทัง้ไมช้ำาระพระทนตอ์นั

สะอาดเปน็วตัรปฏบิตั.ิ..” (มหาเวสสนัดรชาดก), “...บดันีค้าวยีพุราชาชยั

ลีลา ก็เอากมัณฑลลูง...” (เสือโคคำาฉันท)์.

กมล�สน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร  
ต้นราชสกุล “กมลาสน์” ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 26-M-000110
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กรณฑ์,	 กรัณฑ์,	 กรัณฑก ภาชนะมีฝาปิด, หีบ, ขวด, ผอบ, ตลับ, 

เช่น “...คือโกศกรณฑ์รอง ธรรมศาสน์...” (โคลงสรรเสริญพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย)์, “...เปลื้องเครื่องเสร็จเรามา

กนิขา้ว วนันีห้ลวงศักดิน์ายเวรใหลู้กกระรอกเราตวัหนึง่ เราใสห่มอ้กรณัฑ์

ไว้...” (“จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้า

มหาวชิรุณหิศ” ใน จดหมายเหตุรายวันของสมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิ

บด ีเจา้ฟา้มหาวชริณุหศิ, พระบรมรปูรชักาลที ่๑-๔ ในปราสาทพระเทพ

บดิร, และสมุนชาตนิพินธ)์. [กรณฺฑ (บาลี); กรณฑฺก (สนัสกฤต) = ขวด].

กรมกองตระเวน ชื่อกรมสมัยโบราณ มีมาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา มีหน้าที่ 

ตรวจตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตนครหลวง.

กรมก�รศ�สน� ชื่อกรมหนึ่งในกระทรวงวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำานุบำารุง ส่งเสริมและให้ความ

อุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ที่ทาง

ราชการรับรอง ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม ส่งเสริมความ

เข้าใจอันดี และสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา 

รวมท้ังดำาเนินการเพื่อให้คนไทยนำาหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนดีมีคุณธรรม.

กรมเกณฑ์หัดอย่�งฝร่ัง ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่

ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นกรมทหารที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกทหารตามแบบฝร่ังหรือ

แบบยุโรป โดยคัดเลือกทหาร เช่น พวกอาสาญวน อาสามอญ อาสา

ลาว มาฝึกหัดวิชาให้ชำานาญตามแบบทหารฝรั่ง ในสมัยธนบุรีจนถึงสมัย

รัตนโกสินทร์ตอนต้น กิจการทหารกรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่งยังคงดำาเนิน

ต่อมา แต่มีหน้าที่เพียงแต่งกายแบบทหารฝรั่งเข้าในกระบวนแห่เท่านั้น.
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กรมเขนทองซ้�ยขว� ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่คร้ังกรุง

ศรีอยุธยา เป็นหนึ่งในกรมอาสาแปดเหล่า ที่ประกอบด้วยกรมอาสาใหญ่

ซ้ายขวา กรมอาสารองซ้ายขวา กรมเขนทองซ้ายขวา และกรมทวน

ทองซ้ายขวา ทำาหน้าที่เป็นกองทหารหน้ารักษาพระองค์และพระราช

อาณาเขต.

กรมคู่ชัก ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ เป็นกรมหนึ่งของทหารใน

พระราชวัง มีหน้าที่รักษาพระองค์เวลาเสด็จพระราชดำาเนินทางชลมารค 

โดยลงเรือ ๒ ลำานำาเสด็จเรือพระที่นั่งคอยระวังอุบัติเหตุ หากเสด็จทาง

สถลมารค เจ้ากรมและปลัดกรมมีหน้าที่ร่วมขบวนแห่สมทบกับกรม 

พระตำารวจ แตไ่มไ่ดว่้าความศาลรบัสัง่ และไมต่อ้งมเีวรประจำาในพระบรม

มหาราชวัง.

กรมเจ้�	 กรมท่ีตั้งให้พวกเจ้านายดูแลในสมัยอยุธยาตอนปลาย เป็นกรมที่

ไม่มีหน้าที่ในการบริหารงานราชการ มีหน้าที่เพียงแค่ควบคุมกำาลังคน

เท่านั้น.

กรมชะแม่	 ชื่อกรมสมัยโบราณ เรียกอีกอย่างว่า กรมโขลน (โขลนคือ

หญิงนายประตูซึ่งรับราชการอยู่ในพระราชวัง มีหน้าที่คล้ายตำารวจ) มี

ชะแม่หรือชาวแม่เป็นหัวหน้าโขลน เช่น “...นักสนมกรมชะแมแ่ม้น สาว

สวรรค์...” (“โคลงเร่ืองพาลีสอนน้อง” ใน พระราชนิพนธ์โคลงคร้ังแผ่นดิน 

สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อง พาลีสอนน้อง ทศรถสอนพระราม  

ราชสวัสดิ)์.

กรมช่�งสิบหมู่	 ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ เป็นกรมฝ่ายทหารแต่

ทำางานด้านช่างฝีมือฝ่ายพลเรือน สันนิษฐานว่าเดิมคงทำางานด้านการ

ทหาร เช่นหล่อปืนใหญ่หรือสร้างโรงเก็บสรรพาวุธรวมถึงป้อมค่ายต่างๆ 
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ชื่อกรมจึงสังกัดอยู่ในฝ่ายทหาร แต่ไม่ได้เกี่ยวข้องอันใดในราชการทหาร 

เปน็กรมฝา่ยทหารทีส่งักดัเจา้นายทีท่รงกำากบั มไิดอ้ยูใ่นบงัคบับญัชาของ

สมุหพระกลาโหม

 คำาว่า สิบ ในชื่อกรม ช่างสิบหมู่ น่าจะมาจากคำาว่า สิปฺป ในภาษา

บาลี ซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำาว่า ศิลปะ ในภาษาสันสกฤต มิใช่ว่า

ในประเทศจะมีช่างเพียง ๑๐ หมู่เท่านั้น เฉพาะที่ปรากฏในตำาแหน่งนา

พลเรือน ในกฎหมายตราสามดวง มีชื่อช่างต่างๆ ๒๒ หมู่ คือ ๑. ช่าง 

เลื่อย ๒. ช่างก่อ ๓. ช่างดอกไม้เพลิง ๔. ช่างไม้สำาเภา ๕. ช่างปืน  

๖. ช่างสนะ (จีน) ๗. ช่างสนะ (ไทย) ๘. ช่างขุนพราหมณ์เทศ ๙. ช่าง

รัก ๑๐. ช่างปากไม้ ๑๑. ช่างมุก ๑๒. ช่างเรือ ๑๓. ช่างทำาลุ ๑๔. ช่าง

เขียน ๑๕. ช่างแกะ ๑๖. ช่างสลัก ๑๗. ช่างกลึง ๑๘. ช่างหล่อ ๑๙. ช่าง

ปั้น ๒๐. ช่างหุ่น ๒๑. ช่างบุ ๒๒. ช่างปูน ในพระราชพงศาวดารรัชกาล

ที่ ๔ มีเพิ่มเติม คือ ๑. ช่างหุงกระจก ๒. ช่างประดับกระจก ๓. ช่างหยก 

๔. ช่างชาดสีสุก ๕. ช่างดีบุก ๖. ช่างต่อกำาปั่น ในพระราชบัญญัติรัชกาล

ที่ ๔ เล่ม ๑ มีเพิ่มเติมอีก ๑ หมู่ คือ ช่างทอง หรือในสมัยรัชกาลที่ ๕ ช่าง 

ในสังกัดกรมช่างสิบหมู่ มี ๑๓ หมู่ คือ ๑. ช่างเขียน ๒. ช่างกระดาษหรือ

ช่างฉลุกระดาษ ๓. ช่างแกะ ๔. ช่างหุ่น ๕. ช่างปั้น ๖. ช่างปูน ๗. ช่าง 

รัก ๘. ช่างบุ ๙. ช่างกลึง ๑๐. ช่างหล่อ ๑๑. ช่างไม้สูง ๑๒. ช่างสลัก  

๑๓. ช่างไม้ กรมช่างสิบหมู่จึงเป็นกรมที่รวบรวมคนที่เป็นช่างประเภท

ต่างๆ มาทำาราชการทางการช่างถวายตามพระราชประสงค์เท่านั้น

 กรมช่างสิบหมู่มีความเปล่ียนแปลงฐานะและสังกัดหลายครั้ง จน

ปัจจุบันสังกัดรวมอยู่กับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.

กรมช�วที่	 ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่เฝ้าพระที่นั่งอมรินทร

วินิจฉัย พระที่น่ังดุสิตมหาปราสาท กำากับพระบิณฑบาต กำากับหมอ 

(แพทย์) กำากับพระเทศน์ กำากับด้านสารวัด (ผู้ตรวจงานทั่วไป) เฝ้า

พระที่นั่งอนันตสมาคม ประนำ้าพระพุทธมนต์ ยกหม้อนำ้าพระพุทธมนต์ 
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กำากับทหาร พนักงานของกรมชาวทีเ่ปน็ผูท้ีอ่ยูใ่กลช้ดิกบัพระมหากษตัริย์

ที่สุดในฝ่ายพลเรือน.

กรมช�วที่ใหญ่	 ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่กำากับหมอ 

(แพทย์) เข้าในพระราชวัง กำากับด้านประนำ้าพระพุทธมนต์ ถวายนำ้า

พระพุทธมนต์ ส่องเทียนเวลาเสด็จออกขุนนาง (ตามระเบียบพระราชา 

นุกิจพระมหากษัตริย์เสด็จออกขุนนางวันละ ๒ ครั้ง คือ บ่าย ๑ ครั้ง และ

คำ่า ๑ ครั้ง) ตามเสด็จพระราชดำาเนิน สั่นกระดิ่ง เปิดพระทวารเวลาเสด็จ

ขึ้นจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย และเฝ้าพระทวารในพระที่นั่ง.

กรมดั้งทองซ้�ยขว�	 ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่คร้ังกรุง

ศรีอยุธยา เป็นกรมทหารมอญหนึ่งในห้ากรมใหญ่ ได้แก่ กรมดั้งทองซ้าย

ขวา กรมดาบสองมือ กรมอาทมาตซ้ายขวา ในพระไอยการตำาแหน่งนา

หัวเมือง ระบุว่าทำาหน้าที่เป็นกองทหารหน้าออกไปปราบปรามข้าศึก

ศัตรูเม่ือเกิดสงคราม ในยามสงบมีหน้าที่ลาดตระเวนตามชายแดนเพื่อ

สืบข่าวข้าศึก.

กรมเด็กช� ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่รักษาพระที่นั่ง

จกัรมีหาปราสาท สง่นำา้มนัและจดุแตง่ตะเกยีงในพระบรมมหาราชวงั เมือ่

มกีารพระราชพธิตีอ้งไปแตง่ประทปีโคมไฟ ตกแตง่พระทีน่ัง่ พระตำาหนกั

ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อมีงานจรต้องดูแลรักษาราชพัสดุต่างๆ ที่เป็น

ของสำาหรับพระที่นั่ง มีหน้าที่ยกของต่างๆ ในเวลากลางคืน และหากมี

ราชการประชุมก็ต้องคอยรับใช้ในที่ประชุมด้วย.

กรมทน�ยเลือก ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีหน้าที่กำากับดูแลนักมวย

หรือนักสู้ที่มีความชำานาญในการใช้อาวุธต่างๆ ให้ทำาหน้าที่ป้องกัน 

พระเจ้าแผ่นดิน เช่น ทนายเลือกหอก หรือนักสู้ที่ชำานาญการใช้หอก.
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กรมทห�รใน	 ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ เป็นกรมช่างไม้ในพระบรม

มหาราชวัง เป็นนายช่างตรวจงานที่มีนายด้าน (หัวหน้าคนทำางานให้

ราชการ) รับไปทำา และมีหน้าที่รักษาการณ์ในที่ใกล้ชิดฝ่ายใน รวมทั้งลง

รักษาการณ์ในเรือบัลลังก์เวลาเสด็จลอยพระประทีปเป็นต้น.

กรมท่� ชือ่กรมฝ่ายพลเรอืนสมยัโบราณ เปน็หนว่ยงานทีต่ัง้ขึน้เพือ่รบัผดิชอบ

ด้านการค้าต่างประเทศโดยเฉพาะ มีฐานะเป็นกรมหน่ึงในสังกัดกรม 

พระคลัง.

กรมท่�กล�ง ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ ตั้งข้ึนภายหลังกรมท่า

ซ้ายและกรมท่าขวา มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในสังกัดกรมพระคลัง ทำาหน้าที่

ตดิตอ่กบัตา่งชาตเิรือ่งการค้าและการตา่งประเทศ เชน่ โปรตเุกส ฮอลนัดา 

อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เว้นแต่แขกและจีน.

กรมท่�ขว� ช่ือกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีฐานะเป็นกรมหนึ่งใน

กรมทน�ยเลือก
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สังกัดกรมพระคลัง ทำาหน้าที่เกี่ยวกับประเทศทางด้านขวาหรือทางตะวัน

ตกของอา่วไทย เชน่ เปอรเ์ซยี อาหรบั อนิเดยี รวมทัง้ชาตทิีเ่ขา้มาตดิตอ่

ทางด้านนั้น มีพระยาจุฬาราชมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา.

กรมท่�ซ้�ย ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีฐานะเป็นกรมหนึ่ง

ในสังกัดกรมพระคลัง ทำาหน้าที่เกี่ยวกับประเทศทางด้านซ้ายหรือทาง

ตะวันออกของอ่าวไทย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งชาติที่เข้ามาติดต่อ

ทางด้านนั้น มีพระยาโชฎึกราชเศรษฐีเป็นผู้บังคับบัญชา.

กรมนคร�ทร ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

มหีน้าทีท่ำาความสะอาดพระนคร ปจัจบุนัคอืกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มี

ภารกิจดา้นการผงัเมอืง การโยธาธกิาร การออกแบบกอ่สร้างและควบคมุ

การก่อสร้างอาคาร ดำาเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการพัฒนาเมือง พื้นที่ และชนบท กำาหนดและกำากับดูแลนโยบายการ

ใชป้ระโยชนท์ีด่นิ การตัง้ถิน่ฐานและโครงสรา้งพืน้ฐาน รวมทัง้การกำาหนด

คณุภาพและมาตรฐานการกอ่สรา้งดา้นสถาปตัยกรรม วศิวกรรม และการ

ผังเมือง เพ่ือให้มสีภาพแวดล้อมทีด่ ีเกดิมาตรฐานความปลอดภยั มคีวาม

เป็นระเบียบเรียบร้อย และจัดการสิ่งปลูกสร้างตามระบบการผังเมืองที่

ดี. [นคร (บาลี-สันสกฤต) = เมือง + อาทร (บาลี-สันสกฤต) = ความ

เอ้ือเฟ้ือ, ความเอาใจใส่ สนธิเป็น นคราทร แปลว่าผู้เอาใจใส่ในเมือง  

หมายถึงผู้ทำาความสะอาดเมือง].

กรมน� ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เป็นหนึ่งในจตุสดมภ์ มีหน้าที่

ตรวจตราและสง่เสรมิการทำานา เชน่ หาพนัธุข์า้วและควายใหร้าษฎร เกบ็

ภาษีที่นาและตัดสินคดีความเกี่ยวกับที่นา ออกกรรมสิทธิ์ที่นาแก่ราษฎร 

รักษานาหลวงและเสบยีงอาหารของประเทศทัง้ยามสงบและยามสงคราม 

และมีหน้าที่เกณฑ์สัตว์พาหนะจากราษฎรเวลามีศึกสงคราม เช่น “...ให้
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กรมนาจ่ายข้าวสารให้แก่วิเสทกลาง วิเสทฉ้อทานหุงเลี้ยงพระสงฆ์เวลา

เพลถงั ๒ ทะนาน ขนุนางขา้วขาว ๒ ถงั ขนุหมืน่คนงาน ๕ ถงั...” [“หมาย

รบัสัง่รชักาลที ่๒ เรือ่งพระราชทานเพลิงศพ พระบวรญาณมุน ีวดัราชบรุณ 

ปีกุน จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)].

กรมพระกล�โหม ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ ทำาหน้าที่บังคับบัญชา

กิจการฝ่ายทหาร ต่อมาได้บังคับบัญชาหัวเมืองภาคใต้ทั้งกิจการฝ่าย

ทหารและพลเรือน ในปลายสมัยอยุธยาอำานาจการบังคับบัญชาหัวเมือง

ภาคใต้ถูกโอนไปให้กรมพระคลัง ในสมัยรัชกาลที่ ๑ โปรดให้โอนหัวเมือง 

ภาคใต้ส่วนใหญ่คืนให้กรมพระกลาโหมปกครอง และให้ปกครองหัวเมือง

ประเทศราชในแหลมมลายูด้วย ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ยกฐานะขึ้นเป็น 

กระทรวงกลาโหมและมีอำานาจหน้าที่เหมือนเดิม ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๗ 

มีหน้าที่ด้านการทหารเพียงอย่างเดียวมาจนปัจจุบัน.

กรมพระคชบ�ล ช่ือกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เป็นกรมใหญ่ขึ้นตรง

ต่อพระมหากษัตริย์ แบ่งเป็นกรมช้างซ้ายและกรมช้างขวา มีหน้าที่เกี่ยว 

กับชา้งทีข้ึ่นระวางเปน็ชา้งหลวง เชน่ เสาะหาจบัชา้งมาใชใ้นราชการ เล้ียงดู 

และฝึกหัดช้าง รวมทั้งดูแลโขลงช้างหลวงในเขตทุ่งหลวง หรือไปจับช้าง

สำาคัญในป่าอื่นๆ ในราชอาณาจักร มีกรมย่อยในสังกัด ได้แก่ กรมเชือก 

กรมหมอ และกรมโขลง ต่อมารัชกาลที่ ๖ โปรดให้รวมราชการในกรม

ดังกล่าวอยู่ในกรมช้างต้น สังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ข้ึนระวางช้างต้น

และเลี้ยงดูช้าง ปัจจุบันการดูแลช้างต้นเป็นหน้าที่ของพนักงานเล้ียงช้าง 

สังกัดกองพระราชพาหนะ สำานักพระราชวัง มีสัตวแพทย์เป็นผู้ควบคุม.

กรมพระคลังวังไชย ช่ือกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

เรือหลวง.
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กรมพระคลังสินค้� ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เป็นกรมย่อยสังกัด

กรมพระคลงั มีหนา้ทีเ่กบ็รกัษาสว่ยสิง่ของและซือ้ขายสนิคา้ของหลวงกบั

ชาวต่างประเทศ ปรากฏหลักฐานว่ามีการจัดตั้งกรมพระคลังสินค้าตั้งแต่

รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมในสมัยอยุธยาหรือก่อนหน้านั้นแล้ว จน

กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงยกเลิกกรมพระคลังสินค้า เมื่อมีการปฏิรูป

การคลังในรัชกาลที่ ๕.

กรมพระตำ�รวจ ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

เป็นกรมสำาคัญฝ่ายทหาร คือเป็นส่วนหนึ่งของทหารรักษาพระองค์ที่ข้ึน

ตรงต่อพระมหากษัตริย์ มิได้อยู่ในบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม 

ประกอบด้วยกรมพระตำารวจหน้าแปดกรม กรมพลพัน กรมทนายเลือก 

กรมคู่ชกั กรมทหารใน และกรมรกัษาพระองค ์กรมเหลา่นีเ้ป็นทหารรักษา

พระองค์ ต้องนอนประจำาเวรในพระบรมมหาราชวัง เมื่อพระมหากษัตริย์

เสด็จพระราชดำาเนินทางสถลมารคและชลมารคทั้งในการสงครามหรือ

การประพาส พนักงานในกรมพระตำารวจมีหน้าที่แห่ห้อมประจำาการในที ่

ใกล้เคียงพระองค์ และเมื่อเสด็จออกท้องพระโรง ขุนนางในกรมเหล่านี้

ต้องเข้าเฝ้าก่อนขุนนางกรมอื่นๆ และเป็นขุนนางพวกเดียวที่ถืออาวุธเข้า

มาในท้องพระโรงได้.

กรมพระตำ�รวจหน้�แปดกรม ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ ขึ้นตรง

ต่อพระมหากษัตริย์ ประกอบด้วยกรมพระตำารวจในขวา กรมพระตำารวจ

ในซ้าย กรมพระตำารวจนอกขวา กรมพระตำารวจนอกซา้ย กรมพระตำารวจ

ใหญ่ขวา กรมพระตำารวจใหญ่ซ้าย กรมพระตำารวจช่างทหารใน และกรม

พระตำารวจสนมทหารซ้าย นอกจากมีหน้าที่ในการถวายความปลอดภัย

แด่พระมหากษัตริย์แล้ว ยังทำาหน้าที่เป็นศาลรับสั่งชำาระความเหมือนกับ

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้พิพากษาเอง.
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กรมพระร�ชบัณฑิต ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เป็นกรมย่อย

ขึ้นกับกรมพระอาลักษณ์ มีหน้าที่เขียนบันทึกหนังสือราชการ.

กรมพระสุรัสวดี ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่จัดส่งเจ้าหน้าที่

สัสดีไปประจำาหัวเมืองต่างๆ เพื่อจ่ายเลก (ชายฉกรรจ์, พลเมืองชั้น

สามัญ) ขึ้นทะเบียนคนเป็นไพร่ ควบคุมบัญชีไพร่พลทั่วประเทศ กำากับ 

เจ้าขุนมูลนายทุกกรมกอง ทั้งฝ่ายกลาโหมและฝ่ายมหาดไทย ให้ต้องส่ง

บัญชียอดจำานวนไพร่ในสังกัดพร้อมเลก ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบเกณฑ์

ไพร่พลเพื่อจัดกองทัพ เมื่อต้องการกำาลังพลเข้าทำาศึกสงคราม.

กรมพระอ�ลักษณ์ ช่ือหน่วยงานราชเลขานุการด้านหนังสือของ

พระมหากษัตริย์ มีผู้บังคับบัญชารับผิดชอบเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ สมัย

เมื่อยังไม่มีวิทยาการด้านการพิมพ์นั้น การคัดลอก การจารึกหรือบันทึก

ข้อความต่างๆ ต้องใช้วิธีชุบหมึกเขียน จำาเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีลายมือ

สวยงามและต้องรักษาความลับในราชการได้ เพราะเรื่องราวที่บันทึก

ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องปกปิด กรมพระอาลักษณ์จึงเป็นหน่วยงานของผู้ที่รู้

หนังสือแตกฉาน มีลายมือสวยงาม และเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย.

กรมพลพัน ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ เป็นกรมรักษาพระองค์กรมหนึ่ง 

มหีนา้ทีอ่ยูเ่วรประจำาพระราชฐานช้ันนอกเช่นเดยีวกบักรมพระตำารวจหนา้.

กรมพิธีก�รทูต  ชื่อกรมหนึ่งในกระทรวงการต่างประเทศ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

พิธีการ ระเบียบแบบแผนและประเพณีปฏิบัติทางการทูต การให้การ

รับรองการเยือนของแขกสำาคัญต่างประเทศในทุกระดับ และการกำากับ

ดูแลเอกสิทธิแ์ละความคุม้กนัทางการทตูเพือ่เสริมสร้างภาพลกัษณท์ีด่ตีอ่

คนไทยและประเทศไทย.
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กรมภูษ�ม�ล� ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ สังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่

ดูแลเครื่องต้นและเครื่องทรงทั่วไปของพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเคร่ือง

ราชกกธุภณัฑ ์อาวุธ เครือ่งหอม สิง่จำาเปน็ในพระราชพธิมุีรธาภเิษก ถวาย

ทรงพระเครือ่งใหญ ่ถวายพระกลด ถวายและเปล้ืองเครือ่งสกุำาพระบรมศพ  

พระศพ และศพผู้ที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น และดูแลช่างฝีมือ

ที่สังกัดกรมเล็กๆ หลายกรม เช่น ช่างสนะ ช่างย้อม ฯลฯ มีพระยา 

อุไทยธรรมเป็นผู้บังคับบัญชา.

กรมมห�ดไทย  ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีเจ้าพระยาภูธราภัยเป็น

ผูบ้งัคบับญัชา มหีนา้ทีป่กครองหวัเมอืงฝา่ยพลเรอืนทัว่พระราชอาณาจกัร 

ต่อมาบังคับบัญชาเฉพาะหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งทหารและพลเรือน แล้ว 

กลับไปบังคับบัญชาหัวเมืองทั่วพระราชอาณาจักรอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน

คือกระทรวงมหาดไทย.

กรมเมือง ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ เรียกอีกอย่างว่า กรมเวียง หรือ 

กรมนครบาล มหีนา้ทีร่กัษาความสงบเรยีบรอ้ยภายในบา้นเมอืง ซอ่มแซม

สถานที่สำาคัญ เช่น ป้อม ค่าย กำาแพง ฯลฯ บังคับบัญชาและตัดสินคดี

ความร้ายแรง เช่น ปล้นฆ่า ลักทรัพย์ มีเจ้าพระยายมราชเป็นผู้บังคับบัญชา.

กรมรักษ�พระองค์ ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีหน้าที่ประจำารักษา

พระมหากษัตริย์เวลาเสด็จที่ต่างๆ และภายในพระราชวัง รักษาพระราช

มนเทียรที่ประทับ ปัดกวาด จุดตะเกียง เป็นพนักงานจัดการให้เป็นที่

สำาราญพระราชหฤทัย ดูแลรักษาต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ (นก) ตีตุ๊กแก รักษา

ชั้นในใกล้ชิดพระมหากษัตริย์รองลงมาจากกรมชาวที่.

กรมรักษ�พระองค์ปืนปล�ยหอก ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ เดิม

คือเลกข้าในกรมของพระมหากษัตริย์ก่อนจะเสวยราชสมบัติ เม่ือเสด็จ
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ข้ึนครองราชยแ์ลว้จงึโอนขา้หลวงเดมิมาตัง้เปน็กรมรกัษาพระองค ์เพราะ

เป็นข้าเก่าที่ไว้วางพระราชหฤทัย แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นประเพณีเกิดข้ึน

เมื่อใด ในสมัยรัชกาลที่ ๓ เมื่อโอนข้าหลวงเดิมมาเป็นกรมรักษาพระองค์

แล้ว โปรดให้นุ่งเขียวคาดพุงลาย สะพายปืนทองปราย แห่กระบวนหลัง

ในกระบวนเสดจ็พระราชดำาเนนิ เรยีกวา่ กรมรกัษาพระองคป์นืทองปราย 

ส่วนข้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๔ โปรดให้ถือพลองสวมหอกปลายปืนตาม

เสด็จกระบวนหลังในกระบวนเสด็จ.

กรมลอ้มพระร�ชวัง ช่ือกรมฝา่ยทหารสมยัโบราณ มหีนา้ทีรั่กษาพระราชวงั

คล้ายกรมวังนอก คือ รักษาป้อมกำาแพงวัง เป็นพนักงานยิงปืนรุ่ง (ปืน

ที่ยิงเวลายำ่ารุ่งเพื่อบอกเวลา) ปืนไฟไหม้ (ปืนที่ยิงเพื่อบอกเหตุไฟไหม้

ในพระนคร) ปืนอาฏานา (ปืนที่ยิงเวลาพระสงฆ์สวดอาฏานาฏิยสูตร

ในพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์) บังคับศาลมรดก และทำางานช่างด้วยใน

บางครั้ง เมื่อมีราชการสงครามจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องไปราชการทัพ 

จำานวนคนในกรมนี้เก็บเป็นความลับ ห้ามคนนอกรู้โดยเด็ดขาด จึงไม่มี

ผู้รู้จำานวนแน่นอน.

กรมวัง ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี

เปน็ผูบ้งัคบับญัชา เปน็กรมใหญท่ีส่ดุในบรรดาจตสุดมภ ์เนือ่งจากมหีนา้ที่ 

เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ จำาเป็นต้องอารักขาพระองค์ให้ปลอดภัยและ

ต้องสนองความสะดวกสบายแก่พระองค์ ทั้งยังต้องเทิดทูนพระเกียรติ

และพระบรมเดชานภุาพซึง่ถอืวา่เปน็สมมตเิทพใหส้มบรูณอ์กีดว้ย ฉะนัน้

กรมวงัจึงแบง่ออกเปน็กรมยอ่ยหลายสบิกรม เชน่ กรมฉางขา้วบาตร กรม

สวนหลวง กรมล้อมพระราชวัง กรมราชบัณฑิต กรมธรรมการ กรมสังฆ

การี กรมพระแสงต้น กรมม้าต้น ฯลฯ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ได้ทรงยกฐานะ

จากกรมวงัข้ึนเปน็กระทรวงวัง และยบุเปน็สำานกัพระราชวงัในรัชกาลที ่๘.
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กรมวังนอก ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบ

เรียบร้อยในเขตพระราชวัง แบ่งเป็นกรมวังนอกซ้ายและกรมวังนอกขวา 

ในสมยัรชักาลที ่๖ โปรดใหต้ัง้กรมวังนอกเปน็กรมทหารเรยีกวา่ กรมทหาร

รักษาวัง สังกัดกระทรวงวัง มีสมุหราชองครักษ์เป็นผู้กำากับการ เมื่อวันที่ 

๒ พฤษภาคม ๒๔๕๔.

กรมวังผู้ใหญ ่ ตำาแหน่งข้าราชการพลเรือนในพระองค์ระดับสูง สังกัดสำานัก

พระราชวัง ผู้ดำารงตำาแหน่งนี้มักจะเป็นผู้ที่พระมหากษัตริย์ทรงไว้วาง 

พระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง.

กรมสนมพลเรือน ชื่อกรมย่อยในสังกัดกรมวัง มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

มีหน้าที่ลงโทษกักขังผู้กระทำาความผิดภายในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่

พระบรมวงศานุวงศ์จนถึงข้าทาส ต่อมามีหน้าที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับเครื่อง

นมัสการและเครื่องโกศหีบ เช่น “...ใหส้นมพลเรือนเอาตารางเหล็ก พล้อ 

ขอ คีม ไปเผาศพ แล้วให้เบิกผ้าขาวต่อชาวพระคลังวิเศษไปทำาผ้าโยง

ศพ แล้วให้จัดคนโยง ๑ คนโปรยข้าวตอก ๑ รวม ๒ คน...” [“หมาย

รับสั่งรัชกาลที่ ๒ เรื่องพระราชทานเพลิงศพ พระบวรญาณมุนี วัดราช 

บุรณ ปีกุน จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ (เล่ม

จบ)]; ปจัจุบนัมีฐานะเปน็แผนกสนมพลเรอืน สงักดักองพระราชพธิ ีสำานกั

พระราชวงั มหีนา้ทีแ่ตง่ตัง้เครือ่งพธิ ีเช่น โตะ๊หมูบ่ชูา เตยีงพระสวด เครือ่ง

บูชา ในการพระราชพิธี พระราชกุศล และพิธีต่างๆ ปฏิบัติงานในพิธีศพ

ที่ได้รับพระราชทานหีบหรือโกศประกอบเกียรติยศตั้งแต่เชิญนำ้าหลวง

ไปพระราชทานอาบศพจนพระราชทานเพลิงศพ ปฏิบัติการเลี้ยงพระชั้น 

พระราชาคณะในงานพระราชพธิแีละงานพระราชกศุล ตลอดเชญิเครือ่งราช 

สักการะและธูปเทียนท่ีทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระรัตนตรัยตามพระอาราม 

หลวงและปูชนียสถานสำาคัญต่างๆ.
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กรมสังฆก�รี ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับภิกษุ

และวดั กรมสงัฆการเีกดิขึน้พรอ้มๆ กบักรมธรรมการและกรมราชบณัฑติ 

ซึ่งต่างก็ทำาหน้าที่เกี่ยวกับพระศาสนาและสังกัดกรมวังมาด้วยกัน ต่อมา 

กรมทั้งสามนี้แยกออกมารวมกับกรมศึกษาธิการและกรมอื่นๆ อีกหลาย

กรมทีต่ัง้ข้ึนใหม ่และตัง้เปน็กระทรวงใชช้ือ่วา่ กระทรวงธรรมการ โดยมกีรม 

ธรรมการและกรมศกึษาธกิารเปน็กรมใหญ ่กรมราชบณัฑติแยกไปขึน้กบั

กรมศกึษาธกิาร ภายหลังกรมธรรมการเปล่ียนเปน็กองสงัฆการใีนกรมการ

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีชื่อในปัจจุบันว่า กองศาสนูปถัมภ.์

กรมแสง ชื่อกรมฝ่ายพลเรือนสมัยโบราณ มีหน้าที่เก็บรักษาปืน กระสุน 

และดินปืนของหลวง เช่น “...ใหก้รมแสงเอาหน้าเพลิงส่งให้มหาดเล็ก ให้

มหาดเลก็รบัหนา้เพลิงกรมแสงทลูเกล้าฯ ถวายทรงตดิเพลงิ ใหรั้บเพลงิใส่

โคมแก้ว ส่งให้หมื่นเทวาทิตย์เอาเพลิงไปพระราชทาน...” [“หมายรับสั่ง

รัชกาลที่ ๒ เรื่องพระราชทานเพลิงศพ พระบวรญาณมุนี วัดราชบุรณ  

ปีกุน จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)].

กรมอ�ทม�ต ช่ือกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา 

เป็นกรมทหารมอญหนึ่งในห้ากรมใหญ่ ได้แก่ กรมดั้งทองซ้ายขวา กรม

ดาบสองมือ กรมอาทมาตซ้ายขวา ทำาหน้าที่เป็นกองทหารหน้าออกไป

ปราบปรามข้าศึกศัตรูเมื่อเกิดสงคราม ในยามสงบมีหน้าที่ลาดตระเวน

ตามชายแดนด้านตะวันตกของไทยเพื่อสืบข่าวข้าศึก, โบราณเขียน กรม

อาทมาท กรมอาทมาฏ กรมอาตมาท หรือ กรมอาตมาต ก็มี.

กรมอ�ส�ญี่ปุ่น ชื่อกรมฝ่ายทหารสมัยโบราณ มีมาแต่คร้ังกรุงศรีอยุธยา 

เป็นทหารประเภทเดียวกันกับทหารกรมอาสาจาม กรมฝรั่งแม่นปืน กรม

เกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง กรมแตรสังข์ และกรมกลองชนะ ทำาหน้าที่เป็นทหาร

เข้ากระบวนเสด็จพระราชดำาเนินในพระราชสงคราม.
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กรมอ�ส�ใหญ่ซ้�ยขว� กรมอ�ส�รองซ้�ยขว� ช่ือกรมในสังกัดกรม

อาสาแปดเหลา่ ทีป่ระกอบดว้ยกรมอาสาใหญซ่า้ยขวา กรมอาสารองซา้ย

ขวา กรมเขนทองซ้ายขวา และกรมทวนทองซ้ายขวา ทหารสองกรมนี้มี

มาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ทำาหน้าที่เป็นกองทหารหน้ารักษาพระองค์และ

พระราชอาณาเขต.

กรรชิง เครื่องประกอบยศของเจ้านาย ขุนนาง และพระราชพาหนะ ลักษณะ

เป็นร่มขอบกว้างรูปทรงกระบอก มีระบายติดที่ขอบร่มซ้อน ๒ ชั้น หลัง

ร่มแบนราบ คันร่มยาว สำารับหนึ่งมี ๔ คัน ใช้ตั้งแต่งประจำามุมทั้ง ๔ ของ

ผู้ครองยศ หรือเป็นเครื่องสูงถือเข้ากระบวนแห่ในการพระราชพิธี เช่น ใน

กระบวนแห่ของพระยาแรกนา พระยายืนชิงช้า หรือรับช้างเผือก เช่น “...

เครื่องสูงครบสิ่งกรรชิงราย แถวฉัตรธงชายพรายตา...” (บทละครเร่ือง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

มหาราช), โบราณเขียน กชิง กรชิง กรรฉิ่ง กระฉิ่ง กระชิง กะชิง กันฉิ่ง 

หรือ กันชิง ก็มี เช่น “...ถือตระบองอยู่ประตูโรงช้าง ๒๖ ถือแซ่หางม้า ๑๐ 

โตะ๊กลว้ย โตะ๊ออ้ย ๒ หมอ้นำา้ ๑ กชงิ ๒ (รวม) ๕ (รวม) ๔๑...” (“หมาย

รับสั่ง เรื่อง ให้เกณฑ์นั่งกลาบาตถืออาวุธต่างๆ ในการต้อนรับแขกเมือง

มะริกัน” ใน ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอนที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. ๑๑๘๖-๑๒๐๓), “...

กลดกลิง้กรชงิมยรุฉตัร จรลูแสงจรสัสม...” (บณุโณวาทคำาฉนัท)์, “...เมือ่

พิศดูพลโยธาอันแห่แหน ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังแน่นเป็นขนัด ประดับด้วย

เครือ่งอภิรมุรตันอ์นัเรอืงรอง กลดกล้ิงกรรฉิง่ทองประเทอืงเนตร บงัแทรก

บังพระสรุเิยศแลจามร...” (มหาเวสสนัดรชาดก), “...กลดกลิง้กระชงิรัตน

พราย มยุรฉัตรจรัสจรัญ...” (บุณโณวาทคำาฉันท)์, “...กระชิงหุ้มผ้าแดง

ได้แต่หลานหลวงอยู่ในวัง อยู่นอกวังกระชิงหุ้มผ้าขาวเลว...” (“กฎมณ

เทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒), 

“...อนึ่งเครื่องอุประโภคทังปวง ให้เรียกว่ามาลาธรงว่าผ้าธรงเจียดหมาก
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เสวยเจียดนำ้าเสวยแป้งธรง ช้างธี่นั่งม้าธี่นั่งเรือธี่นั่ง กันชิงคานหามยา

นุมาศกันภิรุม...” (“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒).

กรรชิง เจ้าพนักงานถือกรรชิงเข้ากระบวนแห่พระยาแรกนา ในพระราชพิธีจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๔ ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส  
ภ 003 หวญ 70-4
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กรรชิงเกล็ด ร่มขอบกว้างรูปทรงกระบอก มีระบายติดที่ขอบร่มซ้อน ๒ 

ชั้น และมีผ้าหลายชิ้นห้อยเรียงสลับเป็นเกล็ดโดยรอบ หลังร่มแบนราบ 

คันร่มยาว เป็นเครื่องสูงถือเข้ากระบวนแห่ในการพระราชพิธี เช่น “...ให้

จ่ายเลขให้กรมช้างถือแส้หวาย ๔ แส้ห้างม้า ๔ (รวม) ๘ ถือกระบองกลึง 

๑๖ คน (รวม) ๒๔ จ่ายให้อภิรมถือกรรชิงเกล็ด ๒ ราชมันถือโต๊ะ กล้วย 

อ้อย ๕ รวม ๓๑ คนยังหาพอไม่นั้น ให้พันพุฒอนุราช พันเทพราช จ่าย

เลขเพิ่มขึ้นอีก ให้กรมช้างถือแส้หวาย ๘ คน ถือแส้หางม้า ๒ คน (รวม) 

๑๐ กับถือกระบองกลึง ๑๔ คน (รวม) ๒๔ ให้แก่อภิรมถือกรรชิงเกล็ด 

๑๐ คน ให้แก่ราชมันถือเครื่องยศ กล้วย อ้อย หญ้า หม้อนำ้า ๑๙ คน 

รวม ๕๓ คน ให้เร่งจ่ายแต่ ณวันอาทิตย์เดือน ๕ แรม ๖ คำ่าเพลาบ่าย

ให้ทันกำาหนด...” (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๒ เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุง

รัตนโกสินทร)์, โบราณเรียก กระชิงเกล็ด ก็มี เช่น “...กระชิงเกล็ดคู่คน

มือ ถือเทิด เคียงแฮ...” (“โคลงพิธีถือนำ้าแลคเชนทรัศวสนาน” ใน โคลง

เรื่อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕).

กรรชิงเกล็ด กระบวนเชิญกรรชิงเกล็ด ของนักเรียนโรงเรียนประจำาจังหวัดนราธิวาส ขณะ
ผา่นหนา้มสัยดิประจำาจงัหวดันราธวิาส ในการซอ้มใหญร่ิว้กระบวนแหช่า้งสำาคญัไปสูบ่รเิวณ
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่ง
ชาติ รหัส ฉ/จ/4070
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กรรบ�สิกพัสตร์,	 กรรบ�สิกพัสตร,	 กัปป�สิกพัสตร์,	 กัปป�สิก	

พัสตร	ผ้าที่ทำาด้วยฝ้าย คือผ้าฝ้าย เป็นผ้าเครื่องบรรณาการ เช่น “...กปฺ

ปาสิกญฺจ คือพระภูษากัปปาสิกพัสตร ์เกิดแต่กรุงกาสิกรัฐบุรีรมย์ กปฺปา

เสน กตำ อันนายช่างทอด้วยด้ายอุดมดูละเอียดอ่อน...” (มหาเวสสันดร

ชาดก). [การฺปาสิก (สันสกฤต); กัปฺปาสิก (บาลี) = อันทอด้วยฝ้าย + 

วสฺตฺร (สันสกฤต) = ผ้า].

กรรบิด มีด, มีดโกน, มีดเจียนหมาก, เช่น “...แล้วหยิบกรรบิดพระแสงทรง 

เปลีย่นปลงเกศเล่มละสามหน...” (บทละครเรือ่งอเิหนา), ใชเ้ป็นราชาศพัท์

ว่า พระกรรบิด หรือ พระแสงกรรบิด. [กำาบิต (เขมร) = มีด].

กรรภิรมย ์ ฉัตร ๕ ชั้น ทำาด้วยผ้าขาวลงยันต์ต่างๆ ด้วยเส้นทอง คันฉัตร

เป็นไม้ปิดทอง ปรกติสวมคลุมด้วยถุงผ้าปัศตูสีแดง เมื่อตั้งในมณฑลพิธี

จะไม่กางใบฉัตร แต่จะถอดออกจากถุงตั้งไว้เท่านั้น สำารับหนึ่งมี ๓ องค์

และมีนามเฉพาะทุกองค์ องค์ที่ ๑ เรียกว่าพระเสมาธิปัต องค์ที่ ๒ เรียก

ว่าพระฉัตรชัย องค์ที่ ๓ เรียกว่าพระเกาวพ่ายหรือพระเกาวพ่าห์ เป็น

เครือ่งสงูอันเปน็สริมิงคลยิง่ ใชก้างเชญินำาพระราชยานเวลาเสดจ็พระราช 

ดำาเนินโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่ โดยเชิญพระเกาวพ่าห์อยู่ระหว่าง 

ธงกบี่ธุช ธงครุฑพ่าห์ เชิญพระเสมาธิปัตอยู่ข้างซ้าย เชิญพระฉัตรชัยอยู่

ขา้งขวา และใช้เชิญนำากระบวนแหช้่างเผอืกขึน้จากแพเขา้สูโ่รงสมโภช แต่

มิได้ถอดออกจากถงุ กบัใช้ผกูเสาพระแทน่มณฑลในพระราชพธิใีหญ ่เชน่ 

เสาประธานหนา้แพรบัช้างเผอืก ไมไ่ดถ้อดถงุเชน่เดยีวกนั พนกังานผูเ้ชญิ

กรรภิรมย์สวมเครือ่งแตง่กายประกอบดว้ยกางเกงขายาวสขีาวมขีลบิ เสือ้

เสนากฎุพืน้ขาว สวมหมวกทรงประพาสสีขาวมขีลบิ เชน่ “...เนาวพา่หผ์า้ย

หว่างธวัช เสมาธิปัตทักษิณ ฉัตรชัยผินอุดร แลสลอนกรรภิรมย ์แห่บรม

นฤบาล...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...แล้วมีพระบันทูลโปรดเกล้าฯ ให้เชิญ

พระกรรภิรมยม์าตั้งในแพ ภูดาษชูเชิญพระเสมาพิบัติอัฏนามหาชัยมหา
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ฤกษ ์หม่ืนอำาพลเชญิพระฉตัรชยั ภดูาษอูเ่ชญิพระเกาวภามหามงคลสาม

องค์มาตั้งที่เสาในประธานหน้าแพ ๒ องค์ หลังองค์ ๑...” (จดหมายเหตุ

เรื่องรับพระยาเศวตกุญชรช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. 

๒๓๕๕), โบราณเขียนเป็น กรรภิรุม กรรม์ภิรมย์ กันพิรุณ กันภิรมย์ กัน

ภิรุม หรือ กันภิรุมย์ เช่น “...กรรภิรุมชุมสายราย กลาดกลุ้ม...” (ลิลิต

พยุหยาตราเพ็ชร์พวง), “...ที่เสาพระแท่นมณฑลมีพระมหาเศวตฉัตร

พระกันภิรมย ์ ธงชัยราชกระบี่ธุช พระครุฑพ่าห์ ธงมหาราช ธงมหาไพ

ชยนต ์พระเตา้นำา้พระพทุธมนตรต์า่งๆ...” (“พระราชพธิ ีบรมราชาภเิษก

เฉลิมพระราชมณเฑียร ปีฉลูสัปตศก พุทธศักราช ๒๔๖๘” ใน ราชกิจจา

นุเบกษา ๒๔๖๘), “...อนึ่งเครื่องอุประโภคทังปวง ให้เรียกว่ามาลาธรง

ว่าผ้าธรงเจียดหมากเสวยเจียดนำ้าเสวยแป้งธรง ช้างธี่นั่งม้าธี่นั่งเรือธี่นั่ง 

กนัชงิคานหามยานมุาศกนัภริมุ...” (“กฎมณเทยีรบาล” ใน กฎหมายตรา

สามดวง ฉบบัราชบณัฑติยสถาน เล่ม ๒), “...เครือ่งสงูครบสิง่กรรชงิรตัน ์

กนัภิรมุย์มยุรฉตัรประภสัสร...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธ์

ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช).

กรรภิรมย ์พระกรรภิรมย์ผูกติดกับเสาประธาน ในพลับพลาประกอบพระราชพิธีขึ้นระวาง
สมโภชนางพระยาช้างต้น ณ สนามกีฬาเทศบาล จังหวัดนราธิวาส วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๒๐ ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ฉ/จ/4128
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กรรมขัย การตายเพราะสิ้นกรรม เป็นหนึ่งในสี่ของสาเหตุแห่งการตายใน

ทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. อายุขัย-การตายเพราะสิ้นอายุ ๒. กรรม

ขัย-การตายเพราะสิ้นกรรม ๓. อุภยขัย-การตายเพราะสิ้นอายุและสิ้น

กรรม และ ๔. อุปัจเฉทกรรมขัย-การตายเพราะประสบอุปัทวเหตุโดย

อายุและกรรมยังไม่สิ้น เช่น “...อันว่าอายุยังมิควรที่ตายแลมาตายดั่งนั้น

ชื่อว่ากรรมขัยแล...” (ไตรภูมิกถา).

กรรมชว�ต,	 กรรมัชว�ต,	 กัมมัชว�ต,	 ก�มมัชว�ต ลมเกิดแต่

กรรม คือลมเบ่งของผู้หญิงเวลาจะคลอดลูก โบราณเชื่อว่าในร่างกาย 

ผูห้ญงิมีลมชนดิหนึง่ทีพ่ดัเวลาจะคลอดลกู เมือ่ลมนีพ้ดัจะทำาใหเ้ดก็ซึง่แต่

เดิมนั่งตั้งขึ้นกลับหกหัวลงเพื่อสะดวกแก่การคลอด เช่น “...เสียวสวาดิ์ 

ดังกรรมัชวาตจะรอนจิตร ปิ้มจะปลิดชีพิตเด็ดด้วยแรงศัลย์...” (“เพลง 

ยาวกรมศักดิ์” ใน บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางเบญจกายหึงนาง

สุวรรณกันยุมา กับเพลงยาวกรมศักดิ์ฯ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระบวร

ราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศกัดพิลเสพย)์, “...คร้ันทอ้งโตใหญไ่ดส้บิ

เดือน บญุเตอืนจะคลอดลูกสบืสาย ลมกมัมชัวาตพดักลบักลาย ทารกบา่ย

ศรีษะลงทวาร...” (เสภาเรือ่งขนุช้างขนุแผน), “...พอถ้วนกำาหนดทศมาส 

ลมกัมมัชวาตพัดกล้า...” (บทละครเรื่องอุณรุท).

กรรมว�จ�จ�รย์ พระอาจารย์ผู้สวดกรรมวาจาประกาศในท่ามกลางสงฆ์

เวลาทำาพธิอีปุสมบท เพือ่ใหส้งฆท์ราบรายละเอยีดเกีย่วกบัตวัอปุสมัปทา

เปกขห์รอืผูข้อบวช และถามมตขิองสงฆว่์าจะยอมรับผูข้อบวชใหเ้ป็นภกิษุ

หรอืไม ่ดว้ยการขอมตคิอืการยอมรบัจากคณะสงฆ ์การขอมตนิีจ้ะกระทำา 

๓ ครั้งเพ่ือให้คณะสงฆ์พิจารณาลงมติ หากไม่มีการคัดค้านคณะสงฆ์ก็

จะกล่าวพร้อมกันว่า สาธุ, คู่กับพระอนุสาวนาจารย์ ซึ่งทำาหน้าที่บอก

อนุศาสน์หรือคำาสอนเกี่ยวกับระเบียบวินัยเบ้ืองต้นแก่ผู้บวชที่เป็นภิกษุ

ใหม่, เรียกอย่างสามัญว่า คู่สวด หรือ พระคู่สวด.
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กรวดนำ้� การอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วยการหลั่งนำ้า โดยเร่ิมรินนำ้า

จากคนโทลงในขันรองคนโทเมื่อประธานสงฆ์เร่ิมกล่าวอนุโมทนากถา

อุทิศว่า ยถาฯ แล้วรินนำ้าให้หมดเมื่อจบบทนี้ จากนั้นวางคนโทนำ้าลงและ

ประนมมือรับพรต่อไป, คำากรวดนำ้าอย่างสั้นว่า “อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ” 

แปลวา่ “ขอสว่นบญุนีจ้งสำาเรจ็แก.่..(ออกชือ่ผูล่้วงลบั) และญาตทิัง้หลาย

ของข้าพเจ้าเถิด” หรือกล่าวต่ออีกก็ได้ว่า “สุขิตา โหนตุ ญาตะโย” แปล

ว่า “ขอญาตท้ัิงหลายจงเปน็สขุเถดิ”, สมยัโบราณแผลงเป็น ตรวดนำา้ หรือ 

ตรวจนำา้ ก็มี เชน่ “...พีน่อ้งอนัตายไป ตรวดนำา้ใหพ้น้เวทนา...” (สงัขศ์ลิป์

ชัยกลอนสวด), “...จะไปบวชตรวจนำ้าให้บิตุเรศ อยู่ขอบเขตเขารุ้งริมกรุง

ศรี...” (พระอภัยมณีฉบับหอสมุดแห่งชาต)ิ.

กรวยคู่สวด กระทงใบตองหกมุมมีกรวยใบตองครอบ ข้างในใส่หมากพลู

บุหรี่ สำาหรับผู้ที่จะรับการอุปสมบทถวายแด่พระคู่สวด.

กรวยซอง  กรวยใบตองใสด่อกไมธ้ปูเทยีนหมากพล ูใชใ้สม่อืคนใกลจ้ะถงึแก่

ความตาย สำาหรับดวงวิญญาณสักการะพระจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้น

ดาวดึงส์.

กรวยอปุชัฌ�ย ์ กระทงใบตองหกมมุมกีรวยใบตองครอบ ขา้งในใสห่มากพลู

บุหรี่ สำาหรับผู้ที่จะรับการอุปสมบทถวายแด่พระอุปัชฌาย์หรือพระเถระ 

ผู้เป็นประธานในการบวช.

กรวิกว�ล ขนนกการเวก เช่น “...มาลาลักษณะผจง กรวิก วาลแฮ...”

 (ลิลิตตะเลงพ่าย).

กรองทอง  ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นผ้าโปร่งที่ทอหรือถักเป็นตาข่าย

เล็กๆ ด้วยไหมทอง เงินแล่ง หรือทองแล่งเป็นลวดลายต่อกันทั้งผืน ส่วน
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มากนำามาใช้เป็นผ้าสไบ ผ้าห่ม ผ้าทรงสะพัก และผ้าคาด เช่น “...นุ่งยก

อย่างดสีม่ีวงตอง หม่สไบกรองทองผอ่งใส...” (บทละคอนเร่ืองรามเกยีรติ ์

พระราชนพินธใ์นพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลัย), “...ครัน้แลว้

ลุกออกมานอกห้อง นุ่งยกห่มกรองทองดูเฉิดฉาย...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน), “...นางทรงสะพักกรองทองพราย สะอิ้งองค์เลิศลายกระหนก

พัน...” (บทละครเรื่องอุณรุท), “...สองข้างห้อยโกลนพนัง ขุนข่ีหลัง 

อำาอาตม์ กรองทองคาดโพกพัน เสื้อสุวรรณกรวมกราย...” (ลิลิตตะเลง

พ่าย).

กระจับปี่ เครื่องดนตรีโบราณประเภทดีดชนิดหนึ่ง มีสาย ๔ สาย มี

ลกูบดิ ๔ ลกู มนีมรบันิว้ ๑๑ นมเทา่กบัจะเข ้ตวักระพุง้เสยีงทำาดว้ยไมเ้ปน็

รูปแบนรีทั้งหน้าและหลัง มีคันทวนทำาด้วยไม้ลักษณะแบนต่อจากกระพุ้ง

เสยีงขึน้ไปประมาณ ๓ ฟุต ปลายคันโค้งงอนออ่นชอ้ยไปดา้นหลงั ตรงดา้น

หนา้กะโหลกมช้ิีนไมท้ำาเปน็หยอ่งคำา้สายใหต้งุขึน้ เวลาบรรเลงใชน้ิว้หวัแม่

มือกับนิ้วชี้จับไม้ดีดเขี่ยสายให้เกิดเสียง, คำาว่า กระจับปี่ สันนิษฐานว่า 

นา่จะมาจากคำาภาษาชวาว่า กจัฉป ิซึง่ชวายมืคำามาจากคำาภาษาสนัสกฤต

ว่า กัจฉปะ แปลว่า เต่า เนื่องจากลักษณะกระพุ้งเสียงของกระจับปี่เป็น 

รูปกลมรีแบนทั้งหน้าหลังคล้ายกับกระดองเต่า เช่น “…บ้างหัดซอกระจับ

ปีต่ีโทนทับ สำาหรับบำาเรอพระธิดา…” (บทละครเรื่องอิเหนา).

กระจับปี่
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กระแจะ ผงเครื่องหอมต่างๆ ที่เกิดจากการนำาไม้จันทน์ แก่นไม้หอม 

ชะมดเชียง หญ้าฝรั่น เป็นต้น มาบดเข้าด้วยกันให้เป็นผงแล้วผสมนำ้า

สำาหรับทาหรือเจิม เช่น “...เครื่องอานเรียกหาเอามาพลัน แป้งนำ้ามัน

กระแจะเจิมเฉลิมพักตร์...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน), “...ล้วนผัดหน้า

ทาจนัทนก์ระแจะแปง้ ซดัสแีสงแสดยอ้มออกหอมฉยุ...” (นริาสพระปถว)ี.

กระโจมทอง กูบช้างพระที่นั่ง เขียนลายปิดทองรดนำ้า เช่น “...กูบกั้ง

กระโจมทอง วสิตูรปอ้งกำาบงัตา สำารวมพระไนยนา อยา่แหวกมา่นรเมยีล 

มอง...” (ฉันท์กฤษณาสอนน้อง).

กระแชง เครื่องจักสานชนิดหนึ่งสำาหรับบังลมหรือกันแดดฝน ทำาด้วยใบเตย

หรอืใบจากเย็บเขา้เปน็แผง สมยัโบราณใช้ทำาเปน็ฝาโรงพธิหีรือทำาหลงัคา

คลุมเรือหรือคลุมเกวียน เช่น “...ผ้าขาวรองวาลุกะ ๑ ผ้าขาวปกเชือก

ต้น ๑ ผ้าขาวรองเชือกต้น ๑ เป็น ๒ รวม ๒๔ ด้ายจับสายสิญจน์ ๓ เข็ด 

กระแชงบงัสถลทนิ ๔ ผนื เสือ่ออ่นรองกณุฑ ์รองนัง่ รองหมอ้นำา้ ๕ ผนื...” 

(“รายงานรับและสมโภชพระยาเศวตกุญชร” ใน จดหมายเหตุรัชกาลที่ 

๒ เล่ม ๓ จุลศักราช ๑๑๗๑ - ๑๑๗๔), “...อนึ่งให้ ๔ ตำารวจ ให้สนม

ตำารวจเอาเตียงมีเสาโครงเพดานดาดผ้าขาวไปตั้งพระพุทธรูปที่เรือเสา 

๒ ลำาๆ ละเตียง แล้วให้เบิกยืมกระแชงเตยต่อชาวคลังราชการให้พอทำา

หลังคาในเรือเสา ๒ ลำา...” (“หมายรับสั่ง เรื่อง ให้ตั้งพระราชพิธีโขลน

ทวาร ที่หน้าพระตำาหนักแพ” ใน ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอนที่ ๑ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ศ. 

๑๑๘๖-๑๒๐๓); เชอืกหนงัสำาหรบัตดิกบัสายรดัประโคนของชา้ง สำาหรบั

ใหค้วาญชา้งจบัยดึในเวลาคบัขนั เชน่ “...ประโคนพานหนา้หลงัหนงัชนกั 

อานจำาหลกัทัง้แหยง่กระแชงขอ...” (เสภาเรือ่งขนุชา้งขุนแผน); เชอืกบาศ

สำาหรบัคลอ้งชา้ง เช่น “...จบัสายกระแชงชด กรเทดิ ทายแฮ...” (“โคลงพธิี

ถือนำ้าแลคเชนทรัศวสนาน” ใน โคลงเรื่อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕).
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กระด�ษเงินกระด�ษทอง กระดาษฉาบสีเงินสีทองที่ใช้เผาไฟในพิธี

ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ ไหว้วิญญาณเร่ร่อน เป็นต้น มีหลายรูปแบบ เช่น 

กิมจั้ว-กระดาษทองและเงินในแผ่นเดียวกัน ใช้ไหว้บรรพบุรุษและเจ้าที่  

ต่ัวกิม-กระดาษทองขอบส้ม ใช้ไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ กิมเต้า ง้ึงเต้า-ถังเงิน 

ถังทอง บนฝาถังมีกระดาษสีแดงฉลุคำามงคล ใช้ไหว้เจ้าท่ีและเทพยดาฟ้าดิน.

กระได เคย, คุ้นเคย, เช่น “...ข้ากระไดกระแหน่ แต่งแง่แผ่ตนท่า สอง

พระธดิาจอมราช ขึน้ช้างคลาดไคลคลา...” (ลลิติพระลอ), “...เรยีมกระได

เชยชวน ชิดเคล้า...” (โคลงนิราสนรินทร)์, “...เรียมกระไดล้างหน้า ไก่

แก้วกับสมร...” (โคลงนิราสกรุงเก่า).

กระทงใหญ ่กระทงขนาดใหญ่ที่ทำาขึ้นสำาหรับการลอยพระประทีปของหลวง

ในเดือน ๑๒ ประดิษฐ์ด้วยหยวกกล้วยและดอกไม้สดเป็นรูปต่างๆ ขนาด

ใหญ่โตงดงาม บางกระทงมีเครื่องจักรกลไกหรือมีมโหรีขับร้องเป็นที่

ประกวดประขันกันมากในสมัยโบราณ เช่น “...พิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้

โปรดให้ขอแรงพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้าฝ่ายใน และข้าราชการที่มี

กำาลังพาหนะ มาทำากระทงใหญ่ ผู้ต้องเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำาเป็นแพ

หยวกบ้าง กว้าง ๘ ศอกบ้าง ๙ ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด ๑๐ ศอก 

๑๑ ศอก ทำาประกวดประขันกันต่างๆ ทำาอย่างเขาพระสุเมรุ ทวีปทั้ง ๔ 

บ้าง และทำาเป็นกระจาดชั้นๆ บ้าง วิจิตรไปด้วยเคร่ืองสด คนทำาก็นับ

ร้อย คิดในการลงทุนทำากระทงทั้งค่าเลี้ยงคนเลี้ยงพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 

๒๐ ชั่งบ้าง หย่อนกว่า ๒๐ ชั่งบ้าง กระทงนั้นวัน ๑๔ คำ่า เครื่องเขียว 

วัน ๑๕ คำ่า เครื่องขาว แรม ๑ คำ่า เครื่องแดง ดอกไม้สดก็เลือกหาตามสี

กระทงและมีจักรกลไกต่างกันทุกกระทง มีมโหรีขับร้องอยู่ในกระทงนั้นก็

มีบ้าง เหลือที่จะพรรณนาว่ากระทงผู้นั้นทำาอย่างนั้นๆ คิดดูการประกวด

ประขันกันจะเอาชนะกัน คงวิเศษต่างๆ กัน...” (พระราชพงศาวดารกรุง

รัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓).
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กระทั่ง ตี, กระแทก, รัว; ทำาให้มีเสียงหรือให้สัญญาณ, ใช้กับเครื่องตี

บางชนิดเชน่มโหระทกึ หรอืเครือ่งเปา่บางชนดิเชน่แตรสงัข,์ เชน่ “...เสดจ์

มาพระธีน่ัง่ แลว้เน่งอยูบ่าทหน่ึง จึง่ตกีรบักระทัง่แตรสงัขช์กัมา่นไขลอ่ง...” 

(“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

เล่ม ๒).

กระทำ�คุณ ประกอบพิธีเสกสิ่งของเข้าตัวหรือใช้เวทมนตร์คาถาทำาร้าย

ฝ่ายตรงข้าม.

กระทุ้งเส้� เอาไม้เส้ากระทุ้งเรือเพื่อให้จังหวะฝีพายในกระบวนเรือพระที่นั่ง

เวลาเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค.

กระบวนจีน วิธีการนำาแบบอย่างศิลปะของจีนมาดัดแปลงใช้กับงาน

ศลิปะของไทย เชน่ งานจติรกรรมใชล้วดลายดอกไมจ้นี เครือ่งมงคล หรอื

เครื่องบูชาอย่างจีนประกอบ งานสถาปัตยกรรมนิยมทำาอาคารแบบเก๋ง

จนี หน้าบนัเปน็งานกอ่อฐิถอืปนู ประดบัดว้ยกระเบือ้งเคลอืบเป็นลวดลาย

ธรรมชาติหรือทิวทัศน์แบบจีน ไม่มีเครื่องลำายอง คือ ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา 

และหางหงส ์งานพสัตราภรณ์นยิมทำาลวดลายบนผา้แพรเป็นรูปประแจจนี 

กะแปะ มงักร เชน่ “...ดอกมาศกระบวนจนีลาย เลอศลน้...” (ลลิติกระบวน

แห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคแลชลมารค), “...กระบวนจีน

เจียระบาดคาดพุง ใส่แหวนก้อยพลอยหุงมีราคา...” (บทละคอนเรื่อง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย).
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กระบวนพยุหย�ตร�ท�งชลม�รค ริ้วกระบวนเรือที่จัดสำาหรับ

พระมหากษัตริย์เมื่อจะเสด็จพระราชดำาเนินโดยทางเรือ เช่น กระบวน

พยุหยาตราทางชลมารคไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดอรุณราชวรารามราช

วรมหาวิหาร.

กระบวนพยุหย�ตร�ท�งสถลม�รค ริ้วกระบวนทางบกที่จัดข้ึน

สำาหรบัพระมหากษตัรยิเ์มือ่จะเสดจ็พระราชดำาเนนิไปทางบก มทีัง้จดัแยก

เปน็กระบวนใดกระบวนหนึง่ เฉพาะกระบวนชา้ง กระบวนมา้ หรอืกระบวน

เดินเท้า หรือจัดรวมเป็น ๑ กระบวน มีทั้งกระบวนช้าง กระบวนม้า และ

กระบวนเดินเท้า เช่น กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปนมัสการ

พระพุทธบาท เมืองสระบุรี กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปถวาย

ผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร.

กระบวนจีน
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กระบองเพชร ใบตาลหรือใบลานยาวประมาณศอกเศษ ขมวดปลาย

เป็นปมคล้ายหัวนกแล้วลงอักขระ “สพฺเพเทวา ฯลฯ ปลายนฺติ” สำาหรับ

ให้ผู้ที่เข้าพิธีตัดจุกถือ หรือให้คนทั่วไปไว้กันภูตผีปิศาจในพระราชพิธี

สัมพัจฉรฉินท์, ตะบองเพชร ก็เรียก.

กระบวนพยหุย�ตร�ท�งสถลม�รค พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยูห่วั เสดจ็พระราชดำาเนนิ
โดยกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารคไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 
พุทธศักราช ๒๔๐๙ ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 54-M-00025
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กระบ�นผี,	 กะบ�นผี	ภาชนะใส่เครื่องเซ่นผี ทำาด้วยกาบกล้วยหักเป็น ๓ 

หรือ ๔ มุม เช่น “...ผู้ใดเสียเคราะห์แลเอากระบานผไีปทิ้งไว้ในบ้านท่าน

ให้พลีที่บ้าน หัวหมูเมี่ยงหมากพลูกล้วยอ้อยไบศรีสำารับหนึ่ง..” (“พระ 

อายการเบดเสรจ” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

เล่ม ๒), “...มหาเทพมหามนตรีตั้งรักษากำา หฤไทยราชภักดีเบีกหมอผี

หลวง หลวงโขมดเอากะบานผเีสีย...” (“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมาย

ตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒).

กระบี่ อาวุธชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นมีดแบนยาว ปลายแหลม มีทั้งแบบคม

เดียวและสองคม ด้ามสั้น ที่ด้ามถือมีโกร่ง (โลหะรูปโค้งที่ด้ามสำาหรับ

ป้องกันไม่ให้อาวุธถูกมือ) มีฝัก เช่น “...ขุนพลตรวจเตรียมพลไกร บ้าง

กระบองเพชร เจ้านายที่จะเข้าพิธีเกศากันต์ถือกระบองเพชร ภาพจากหอจดหมายเหต ุ
แห่งชาติ รหัส 55-M-00004
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ถือปนืไฟกระบีก่รชิ...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธพ์ระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช), ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระแสง

กระบี่ เช่น “...จ่าหุ้มแพรนายรอง ต้องเข้ามาเฝ้าระวังราชการ ตาม 

พนักงานของตัวตามท้องเวรท้องยาม แลเชิญเครื่องแลทอดเครื่องๆ นั้น

มีต่างๆ กัน คือ...พระแสงต่างๆ คือ พระแสงปืน ๑ พระแสงดาบญี่ปุ่น ๑ 

พระแสงกระบี ่๑...” (ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก).

กระบี่ธุช,	 กบี่ธุช ธงประจำาองค์พระมหากษัตริย์สมัยโบราณ ลักษณะ

เป็นแผง ๓ ชายหุ้มสักหลาดแดงปักด้ินทองลาย ปลายยอดเป็นหอก  

มีรูปหนุมานหล่อด้วยโลหะสำาริดยืนก้าวเท้าออกไปข้างหน้าข้างหนึ่งติด

ที่คอคันธง เรียกเต็มว่า ธงชัยราชกระบี่ธุช หรือ ธงชัยราชกระบี่ธุชใหญ ่ 

ใช้เชิญแห่นำาเสด็จในกองทัพ หน้าพระที่นั่งราชยาน และใช้ผูกในมณฑล

พระราชพิธีปราบดาภิเษก บรมราชาภิเษก พระราชพิธีสำาคัญต่างๆ, ใช้

เข้าคู่กับธงชยัพระครฑุพา่ห ์โดยธงชัยราชกระบีธ่ชุอยูข่า้งซา้ย ธงชยัพระ

ครุฑพ่าห์อยู่ข้างขวา.

กระบี่ฝักเงิน กระบี่ที่ฝักทำาด้วยเงินสำาหรับสะพายในกระบวนแห่ เช่น 

“...เสื้อเข้มขาบสวมสะพาย กระบี่ฝัก เงินเฮย...” (โคลงพระราชพิธีทวา

ทศมาสฯ).

กระบี่ฝักทองเหลือง กระบี่ที่ฝักทำาด้วยทองเหลืองสำาหรับขัดในกระบวน

แห่ เช่น “...กระบี่ฝักทองเหลืองห้อย เหมาะแม้นทหารหาญ...” (โคลง

พระราชพิธีทวาทศมาสฯ).

กระพัด,	 กระพัตร สายรัดกูบบนหลังช้าง ทำาหน้าที่ ร้ังสายรัดประคน

มใิหส้ปัคบัเลือ่นไปทางทา้ยชา้งเมือ่เดนิขึน้ทีล่าดชนั, โบราณเขยีน กรพดั 

ก็มี เช่น “...กรพัดทองทาบถ้วน แถวสน สอดแฮ...” (ลิลิตยวนพ่าย).
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กระย่อน,	 กระหย่อน ขยับขึ้นลง, ยวบยาบ, แกว่ง, เช่น “...โยนเยือก

กระหย่อนสอง สายเสียด พี่แม่...” (โคลงนิราศสมเด็จกรมพระยาเดชา 

ดิศรเสด็จไปทัพเวียงจันท)์.

กระย�คชว�ง ข้าวสำาหรับเซ่นเชือกบาศในพิธีรับช้างเผือก เช่น “...ณ 

วันพุธ เดือน ๓ แรม ๙ คำ่า ปีวอกจัตวาศก พระหมอเถ้าตั้งราชพิธีธนญ

ชัยบาศ โรงพระราชพิธี ๒ ห้อง...กระยาสังแวงหุงเข้าเภาอยู่ทิศบูรพ์

เพดานผ้าขาว กระยาคชวางเชือกบาศอยู่ทิศประจิมเพดานผ้าขาว...” 

(จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชรช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๒ 

เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕).

กระย�ท�น อาหารและสิ่งของที่ให้เป็นทาน.

กระย�บวช เครื่องกินที่ไม่เจือด้วยของสดคาว ใช้เป็นเครื่องเซ่นสรวงเทวดา

และฤๅษี พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ในงานมงคล เช่น พิธียก

เสาเอกในการปลูกบ้าน ตั้งศาลพระภูมิ วางศิลาฤกษ์อาคาร ขนมสำาคัญที่

ใช้เป็นเครื่องกระยาบวชมาแต่โบราณ คือ ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง และ

ขนมอื่นที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น ขนมถ้วยฟู ขนมชั้น ส่วนผลไม้ที่ใช้เป็น

เครือ่งกระยาบวช คือ มะพรา้วอ่อน กล้วยนำา้ไทยหรอืกลว้ยนำา้วา้ ออ้ยควัน่  

ส้มโอหรือส้มเขียวหวาน และผลไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล เช่น ขนุน นอกจากนี้

มี นม เนย งาคั่ว มันต้ม เผือกต้ม ข้าวตอก ฯลฯ เช่น “...พระวรบุตรพุทธ

ชิโนรสในพระสาสนา จะจำาพระวรรษาเป็นมหาสันนิบาตทุกพระอาราม 

ฝา่ยพราหมณาจารยก็์จะเขา้พรตสมาทานศีลบรโิภคกระยาบวชบชูากณูฑ์

พิธีกึ่งเดือน...” (เรื่องนางนพมาศฯ), เครื่องกระยาบวช ก็เรียก เช่น “...

เข้าตอกดอกไม้สิ่งละ ๒ พาน หมากซีกพลูจีบวันละ ๓๐ คำา ถวายพระ 

๓ วัน เข้าเหนียวสุก เข้าจ้าวสุก ขนม กล้วยอ้อย ผักซ่าพล่ายำา กระทง

เปล่าวันละ ๒๗ ใบ ใส่นพวัก โหมกุณฑ์ หม้อกุมภ์ถวายพระสงฆ์ ๓ วัน 
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เครื่องกระยาบวชวันละ ๓ สำารับ ๓ วัน ๙ สำารับ...” (จดหมายเหตุเรื่องรับ

พระยาเศวตกญุชรช้างเผอืกแรกได้ในรชักาลที ่๒ เม่ือปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕).

กระย�บูช� เครื่องบูชา เช่น “...แต่งสรรพกระยาบูชา นานุประการนา 

สการเสรจ็ถว้นการ...” (สมทุโฆษคำาฉนัท)์, เครือ่งกระยาบชูา กเ็รียก เชน่ 

“...ครัน้ถงึณวนัเดอืนสบิเอด็แรมคำา่หนึง่เปน็วันปวารณาทำาบญุใหท้าน วนั

แรมสองคำ่าแต่งเครื่องกระยาบูชาเทพยดา วันแรมสี่คำ่าแต่งการบวงสรวง

แข่งเรือ...” (“ตำานานเมืองนครจำาปาศักดิ์ ฉะบับ พระยามหาอำามาตยา 

ธิบดี” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๐ เรื่องเมืองนครจำาปาศักดิ)์.

กระย�สน�น เครื่องสรง เช่น “...กปฺปกา ฝ่ายชาวพนักงานเครื่องต้น

ก็ถวายเจริญพระเกศามัสสุมงคลควรแก่ราชกิจ แล้วเชิญบรมบพิตรสรง

พระกระยาสนาน อันปรุงด้วยสุคนธ์ธารกลิ่นตลบ ชำาระพระสรีราพยพ

ฟุ้งขจร...” (มหาเวสสันดรชาดก), เครื่องสำาหรับถวายสรงนำ้าเจ้านายใน 

พระราชพิธี เช่น พระราชพิธีโสกันต์ เรียกว่า เครื่องกระยาสนาน.

กระย�สังเวย เครื่องเซ่น, เครื่องบวงสรวงเทวดา, เช่น “...ทุยิฏฐนฺเต นวมิยำ 

หรอืวา่เจา้อมิตตดาไดบ้ชูาเชิญโชคชยั ทัง้ธปูเทยีนดอกไมธ้งทนุทศยา จะ

เชือ้เชญิเทวดาประเดยีงเคย ครบเครือ่งกระยาสงัเวยวางไวน้ีพ่ร้อมเพรียง 

กระย�บวช
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เป็นทีทางจะแสร้งเสี่ยงแสวงหาผัว แต่ว่าบูชาของเจ้านั้นมันชั่วมันไม่ต้อง

ตำารา ปะเปน็วันทีฤ่กษพ์าพานจะไม่สู้ด.ี..” (มหาเวสสนัดรชาดก), เครื่อง

กระยาสังเวย ก็เรียก.

กระย�สังแวง ข้าวปั้นเป็นก้อนๆ คลุกด้วยสีเหลือง สีแดง ใช้ในพิธี

รับช้างเผือกของพราหมณ์ เช่น “...ณวันพุธ เดือน ๓ แรม ๙ คำ่า ปีวอก

จัตวาศก พระหมอเถ้าตั้งราชพิธีธนญชัยบาศ โรงพระราชพิธี ๒ ห้อง...

กระยาสงัแวงหงุเขา้เภาอยูท่ศิบรูพเ์พดานผา้ขาว กระยาคชวางเชอืกบาศ

อยู่ทิศประจิมเพดานผ้าขาว...” (จดหมายเหตุเรื่องรับพระยาเศวตกุญชร

ช้างเผือกแรกได้ในรัชกาลที่ ๒ เมื่อปีวอก พ.ศ. ๒๓๕๕), ข้าวเภา ก็เรียก.

กระย�ส�รท ขนมทำาด้วยถั่วลิสง ข้าวเม่ารางคั่ว ข้าวตอก งาขาวคั่ว 

กวนกับนำ้าตาลมะพร้าวที่เคี่ยวกับหัวกะทิและแบะแซด้วยไฟอ่อนจนเกาะ

ติดกันเป็นปึก รับประทานกับมะพร้าวขูดหรือกล้วยไข่ นิยมทำาถวายพระ

ในเทศกาลสารทไทย คือช่วงวันแรม ๑๕ คำ่า เดือน ๑๐ เช่น “...ถึงเดือน

สบิเหน็กันเมือ่วนัสารท ใสอ่งัคาสโภชนากระยาหาร กระยาสารทกลว้ยไข่

ใส่โตกพาน พวกชาวบ้านถ้วนหน้ามาธารณะ...” (นิราศเดือน).

กระล� สังเวียนหรือปริมณฑลสำาหรับประกอบพิธีกรรมหรือศาสนกิจ เช่น 

“...กระลาตระบะกุณ ฑกระลาจำาอืนอาย อับทิศตระหลบพราย พนมารค

ดาษโดม...” (สมุทโฆษคำาฉันท์), “...เมื่อศักราชได้ ๗๖๘ จอนักษัตร 

เดือนอ้าย แรม ๑๐ คำ่า วันอาทิตย์ ตราพระราชโองการ เสด็จมหาธรรม

ราชาธิราชในพระพิหารสีมากระลาอุโบสถอันมีในทะเลฉางนั้นพอประถม

ยามดังนี้...” [“จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ ๓)” ใน จารึกล้านนาภาค ๑ เล่ม 

๑]; บริเวณหวงห้าม เช่น กะลาบรรทม เช่น “...รฦกกระลาแถง เจียรจาก 

เจ็บนา...” (ประวัติและโคลงกำาศรวลศรีปราชญ์ พร้อมด้วยบันทึกสอบ

ทานและหมายเหต)ุ. [กรฺฬา (เทียบเขมรโบราณ) = ห้อง, ลาน, ตาราง, 
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พระแท่น, บัลลังก์].

กระล�กิจ กิจพิธีบูชา เช่น “...ทั้งพระเวทวิทยากระลากิจ จะปั้นรูป

สรุาฤทธิใ์สไ่ฟเผา...” (บทละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธใ์นพระบาท

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช).

กระลี โทษ, ส่ิงชั่วร้าย, เรื่องเลวร้าย, เช่น “...เกิดการกระลี กลัมพรมี 

อบุตัวิอดวาย...” (เสอืโคคำาฉนัท)์, “...บเ่หน็คูค่วร แสนสาวจกัสรวล เยาะ

เย้ยมากมี เสด็จไปในไพร ได้นางกระลี ติฉินจะมี ข้าพระมากมาย...”  

(โสวัตกลอนสวด). (แผลงมาจาก กลี).

กระลึง จับ, ถือ, กวัดแกว่ง, เช่น “...บกลัวตายเท่าเผ้า กรกระลึงตาวเต้า ต่อ

ข้างดัสกร แลนา...” (ลิลิตพระลอ), “...ทหารในง่าง้าวกราย กระลึงเล่น 

ประลองเฮย...” (ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสถลมารค

แลชลมารค).

กระหน วุ่นวายใจ, เร่าร้อนใจ, เช่น “...กระหนห่วงถึงน้อง ทอดหน้าลง

ใครร่อ้ง ซอ่นหนา้ใครเหน็...” (“ลิลิตเสดจ็ไปขดัทพัพมา่เมอืงกาญจนบรีุ” 

ใน พระบวรราชนิพนธ์ เล่ม ๑). (เขมร ว่า กฺรหล่).

กระหม่อม โครงสร้างทางกายวิภาคของกะโหลกศีรษะทารก มีรูปร่างคล้าย

สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อยู่บริเวณส่วนกลางของศีรษะค่อนมาทางหน้า

ผาก กระหม่อมนี้จะเปิดจนกระทั่งทารกมีอายุประมาณ ๒ ปี ภายหลัง

กะโหลกจึงงอกจนเต็ม, ขม่อม ก็เรียก; คำาสรรพนามบุรุษที่ ๑ แทนตัว 

ผูพ้ดู (ชาย) สามญัชน ใชแ้กพ่ระอนวุงศช์ัน้พระวรวงศเ์ธอทีม่ไิดท้รงกรม 

และพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า.
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กระหม่� ประหม่า, หวั่นใจ, เกรงกลัว, พรั่นพรึง, เช่น “...มวญหมู่อมิตร

หมาย เมอลกระหม่า ขวัญเอย...” (ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตรา

ทั้งทางสถลมารคแลชลมารค).

กระแหน่ ชั้นเชิง, เล่ห์กล, เล่ห์เหลี่ยม, อุบาย, เช่น “...เป็นฝ่ายในสนิท

แล้ว กระแหน่นายขวัญแก้ว กล่าวเกล้ียงคำาหวาน...” (ลิลิตพระลอ), 

“...ไต่ถามความลับ ถ้อยคำาลำาดับ ลบองคลองธรรม์ บ่ายเบี่ยงเลี่ยงถาม  

กระแหนแ่งค่วาม แยบคายผายผนั ถามตามความอนั อยา่ยำาสำาคญั จำานง

จงหมาย...” (กาพย์ขับไม้เรื่องพระรถ).

กระอ,ุ	กระอกุ	รอ้นระอุ, คุกรุน่, เดือดดาล, เช่น “...อาดรูกระออุก เรียมราส...” 

(โคลงทวาทศมาส), “...แรมเชยเสวยทุกข์ระทม ระทวยอารมณ์ กระอุ

อุระประปราน...” (“นิราศเมืองนครศรีธรรมราชคำาฉันท์” ใน พระบวร

ราชนิพนธ์ เล่ม ๒).

กรัก แก่นขนุนใช้สำาหรับย้อมผ้าสบงและจีวรให้มีสีนำ้าตาลอมเหลือง สีเหลือง

เจือแดงเข้ม หรือสีเหลืองหม่น เช่น “...เมื่อน้ันพระครู ได้ฟังโฉมตรู ดี

เนื้อดีใจ จึ่งจัดแจงผ้า ให้แก่จอมไตร เอากรักมาให้ ต้มข้ึนด้วยพลัน...” 

(พระสี่เสาร์กลอนสวด), เรียกสีของจีวรลักษณะนี้ว่า สีกรัก หรือ สีแก่น

ขนุน และเรียกโรงต้มจีวรในวัดว่า โรงกรัก เช่น “...มีทั้งที่จงกรมที่สบาย

กลางคืนกลางวัน หอฉันหอปริตรหอสัทธรรมมนเทียรโรงควงโรงกรักโรง

นำ้าร้อนนำ้าเย็น ซุ้มนำ้าสรงนำ้าชำาระเท้า...” (เร่ืองนางนพมาศฯ). [กราก่ 

(เขมร) = แก่นขนุน].

กร�ง เกลาให้เรียบเนียน เช่น “...ทองแท่งแกล้งขัดกราง ทาผิวเนื้อเยื่อใย

นวล...” (กาพย์ห่อโคลงนิราศเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร์).
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กร�น ไฟ เช่น “...ค่อนพวนขาดเป็นทุ่น เถกิงกรานกรุ่นพลวกเผา อย่า 

ให้เขาจับได้...”, “...เสมอมฤครอสีห์ เฉกสกุณีโหมกราน ลาญชีวาตม์ 

ทุกครั้ง...” (ลิลิตตะเลงพ่าย).

กร�ว ชื่อเพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงในการแสดงโขนละครหรือการแสดง

ชนิดอ่ืนๆ เพ่ือแสดงกิริยาว่าเกิดเสียงโห่ร้องหรือการไปมา เช่น กราว

นอก-บรรเลงประกอบบทยกทัพตรวจพลเทวดา มนุษย์ หรือวานร และ

การไปมาของวานรในบางโอกาส เพราะมทีำานองและจงัหวะไมก้ลองคอ่น

ขา้งกระชัน้ กราวใน-บรรเลงประกอบการยกทพัตรวจพลของยกัษแ์ละการ

ไปมาของยกัษใ์นบางโอกาส บางครัง้ใช้บรรเลงในพธิเีม่ือพระสวดมนตห์รือ

เทศนจ์บ เพราะมทีำานองและไมก้ลองหนกัแนน่ กราวรำา-บรรเลงประกอบ

การแสดงกิริยารื่นเริง หรือบรรเลงเป็นสัญญาณว่าเลิกงานหรือลาโรง.

กร�สิก,	ก�สิก,	ก�สิกพัสตร์,	ก�สิกพัสตร	ผ้าโบราณชนิดหนึ่งทอด้วย 

ฝ้ายแกมไหม ทำาจากแคว้นกาสี ประเทศอินเดีย เช่น “...เจ้าเคยทรงผ้า 

กาสกิพสัตร ์โอแ้ตน้ี่แมจ่ะกลัดใบพฤกษาทรง จะระคายคนัองคโ์อเ้วทนา...” 

(มหาเวสสันดรชาดก).

กริช มีด ๒ คม รูปคดปลายแหลม เป็นของชาวชวา-มลายู เช่น “เทเวศร์

ใหก้รชิเปน็ของขวัญ เหมอืนกนักบัอเิหนาเชษฐา” (บทละครเร่ืองอเิหนา), 

ใชเ้ปน็ราชาศพัทว่์า พระแสงกรชิ เช่น “...เครือ่งทัง้หา้นีต้ามเสดจ็แลว้แบง่

เป็น ๖ ส่วน ให้หุ้มแพรยามเชิญเสด็จพระราชดำาเนิน...พนักงานรวมกัน

เชญิ พระแสงกัน้หยัน่ ๑ พระแสงกรชิ ๑...” (ขอ้ราชการในกรมมหาดเลก็).

กรินทร์,	กรินทร,	กเรนทร์,	กเรนทร พญาช้าง เช่น “...นายกรินทรค์ช

ประสิทธขิอ ทา้ยเกีย่ว ทา้ยเฮย...” (ลิลิตกระบวนแหพ่ระกฐนิพยหุยาตรา

ทั้งทางสถลมารคแลชลมารค), “...เกิดแก้วกรินทรอำานวย ชำานิจักรพรรดิ
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พูล...” (อุเทนคำาฉันท)์, “...อลงกตกาญจนาภรณ์ อลงกรณ์กเรนทรศักดิ์ 

ล้วนคชลักษณ์คชเลิศ...” (ลิลิตตะเลงพ่าย). [กรินฺ (สันสกฤต) + อินฺทฺร 

(สันสกฤต) = กรินทร์ = ช้างใหญ่, ช้างศึก, ช้างพระอินทร์].

กร ีช้าง เช่น “...บัดธเห็นขุนกรี หนึ่งไสร้...” (ลิลิตตะเลงพ่าย).

กรีธ� เดินเป็นแถวเป็นกระบวนไปข้างหน้าอย่างสมำ่าเสมอ เช่น กรีธาทัพ 

คือยกกระบวนทัพ กรีธาพล คือรวมพลเข้าเป็นกระบวน เช่น “...ประจวบ

ฤกษ์ดิถกีรีธาทัพ ต้องตำารับว่าประเสริฐเลิศหลาย...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน), “...ถึงวันจันทร์ แรม ๒ คำ่า เดือน ๓ พระบาทสมเด็จบรมบพิตร

พระเจ้าชา้งเผอืก กเ็สดจ็พระราชดำาเนนิกรธีาพลแตเ่มอืงพระพษิณโุลกไป

ยังเมืองสุโขทัย และเสด็จอยู่ตำาหนักตำาบลธานี...” (พระราชพงศาวดาร

กรุงสยาม จากต้นฉบับที่เป็นสมบัติของบริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน).

กร ุ ช่องว่างหรือห้องภายในหรือภายใต้สิ่งก่อสร้าง เช่น พระปรางค์ มณฑป 

สถูปเจดีย์ สำาหรับบรรจุพระบรมธาตุ พระพุทธรูป พระบูชา พระพิมพ์ 

และสมบัติอื่นๆ เป็นพุทธบูชา และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้

ล่วงลับไปแล้ว.

กฤด�กร นามราชสกุลของผู้ที่สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดากลิ่น  

พระสนมเอก [ธิดาพระยาดำารงราชพลขันธ์ (จุ้ย คชเสนี)].
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กฤด�ภินิห�ร,	 กฤษฎ�ภินิห�ร อภินิหารหรือบุญบารมีที่ทำาไว้ เช่น 

“...ก่อนที่ข้าพระพุทธิเจ้าจะเข้ามาอาศัยในร่มโพธิ์ทองของฝ่าละอองธุลี

พระบาทนั้น ได้ยินหนักต่อหนักว่าจะไปเฝ้าพระมหากษัตราธิราช ผู้ทรง

พระกฤดาภินิหารเป็นอันเลิศยิ่ง บัดนี้ ข้าพระพุทธิเจ้าก็ได้มีโชคลาภมา

ได้แลเห็นด้วยตาของตนเองก็สมกับข่าวเล่าลือทุกอย่างแล้ว และยิ่งกว่า

นั้นคำาเล่าลือยังแพ้แก่ความเป็นจริงเสียอีก...” (ประชุมพงศาวดาร ภาค

ที่ ๖๐ โกศาปานไปฝรั่งเศสภาค ๔), “...ปจฺจูสกาเล ครั้นเมื่อราตรีภาค

ปัจจุสมัย จึงทรงพระปริวิตกว่า สฺว เวลาพรุ่งนี้นี่ฝูงยาจกทั่วทั้งปวง แจ้ง

วา่อาตมะเสด็จคนืยงัเมอืงหลวงจะชวนกนัปรดีา ตา่งๆ กจ็ะแตกตืน่กนัมา

คอยรับพระราชทาน จะพูนเพิ่มบวรกฤษฎาภินิหารมหาบริจาค เออไฉน

จะไดท้รพัยอ์นัใดโดยมากมาแจกจา่ย ใหอ่ิ้มพระกมลทีมุ่ง่หมายในครัง้นี.้..” 

(มหาเวสสันดรชาดก).

กฤด�ยุค ชื่อยุคที่ ๑ แห่งยุคทั้ง ๔ ตามความเชื่อในคัมภีร์ไตรเพทที่แบ่งโลก

ออกเป็น ๔ ยุค คือ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาบรยุค และกลียุค (ยุคที่เรา

อยู่ในปัจจุบัน) ในกฤดายุคมนุษย์มีความสุขที่สุด มีอายุยืนถึง ๔,๐๐๐ ปี 

กฤด�กร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์
เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วร
ฤทธิ์ ต้นราชสกุล “กฤดากร” ภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 13-M-
000073
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นึกสิ่งใดก็ได้สมปรารถนา ไม่มีความโกรธ ความกลัว การรำ่าไห้ การหยิ่ง

ยโส การทะเลาะวิวาท ทกุคนตา่งปฏบิตัติามคัมภรีพ์ระเวท เปน็ยคุทีธ่รรมะ

ยังครองโลกอยู่เป็นนิจ.

กฤดิย�,	 กฤตย�,	 กฤติย�	 การกระทำาด้วยเวทมนตร์ เช่น “...ถ้าผู้ใด

บังอาจฟันแทงทุบตีกันให้ตายก็ดี ทำาฉมบกฤดิยาให้ตายก็ดี ใส่ยาให้กัน

ตายก็ดี...” (“พระไอยการพรมศักดิ” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒), “...แม้วรักด้วยฤทธิ์ประสิทธิมน ตรวิกล

กฤตยา พลันหน่ายบังวายสวาดิอา ดุรร้างบรางนาน...” (ฉันท์กฤษณา

สอนน้อง), “...หาแม่มดถ้วนหน้า หมู่แกก้ฤติยา...” (ลิลิตพระลอ).

กฤษฎ�ธ�ร พระที่นั่ งที่สร้างขึ้นเพื่อแสดงพระกฤษฎาภินิหารและ

พระเกียรติยศแห่งพระมหากษัตริย์.

กฤษณปักษ์ ,	 กษัยปักษ์,	 กัณหปักษ์,	 ก�ฬปักษ์	 ซีกมืด คือ

เวลาข้างแรม นับช่วงเวลาตั้งแต่แรม ๑ คำ่าไปจนถึงแรม ๑๕ คำ่า เป็นปักษ์

ท่ีพระจันทรโ์คจรเขา้หาพระอาทติย ์เหน็ดวงจนัทร์คอ่ยๆ เวา้แหวง่มดืมาก

ข้ึนทีละน้อยๆ จนมดืมดิหมดดวง เช่น “...ครัน้ถงึวนักาฬปกัษด์ถิทีีส่บิสอง

นับเบื้องน่าแต่โปฐบทบุรณมี มีอาทิตยวารเปนกำาหนดจึงได้ประสูตรพระ

ธิดาพระองค์หนึ่ง ซึ่งได้นับโดยลำาดับว่าเปนที่ ๔ คือสมเด็จพระศรีสุริเยน

ทรามาตย์...” (“พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๔ เรื่องปฐมวงษ์” ใน ประชุม

พงษาวดาร ภาคที ่๘), โบราณเขยีน กาลปกั กาลปักข กาลปักษ กาลปักษย  

หรือ กาฬะปักขะ ก็มี เช่น “...อันว่าพระจันทรมณฑลนั้น เมื่อไปพร้อม

กันกับด้วยพระอาทิตยในวันกาลปักษอุโบสถ...” (จันทสุริยคติทีปนี),  

“...ศุภมัศดุศักราช ๙๕๕ พยัฆสังวัจฉระ มาฆมาศกาลปักษยเอกาทัศ

มีดฤษถีคุรุวารกาลบริเฉทกำาหนด พระบาทสมเดจ์เอกาทธรฐอิศวรบรม 

นารถบรมบพิตรพระพุทธิเจ้าอยู่หัว เสดจ์ออกณพระธินั่งมงกุฎพิมาน
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สถานภมิขุไพชนมหาปราสาท...” (“พระไอยการกระบดศกึ” ใน กฎหมาย

ตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๑), ตรงข้ามกับ ชุณหปักษ์ 

ชุษณปักษ์ ศุกลปักษ ์หรือ สุกกปักข์.

กลด,	 พระกลด	 เครื่องสูงอย่างหนึ่ง ลักษณะเป็นร่มขนาดใหญ่คล้าย

ฉัตรชั้นเดียว องค์พระกลดทำาด้วยผ้าชุบขี้ผึ้ง โหมดตาด หรือเยียรบับ มี

คันด้ามยาว พระกลดสำาหรับถวายอยู่งานพระมหากษัตริย์ยอดเป็นรูป

พรหมพักตร์ ส่วนพระกลดองค์อื่นๆ ของเจ้านายยอดเป็นรูปหัวเม็ดทรง 

มัณฑ์ ใช้เป็นเครื่องกันแดดกันฝน เช่น “...พนักงานกั้นกลดรจนา บังแสง

สุริยาตรัสไตร...” (บทละครเรื่องอิเหนา), “...กลดอีกทานตะวันบัง แดด

เช้า...” (โคลงพระราชพิธีทวาทศมาสฯ), “...เจ้าเณรน้อยเสด็จมาดูน่ารัก 

พระกลดหักทองขวางกางถวาย...” (นิราสพระบาท).

กลบบัตรสุมเพลิง ชื่อพิธีแก้เสนียดตามลัทธิพราหมณ์ เช่น ถ้าหญิง

สามัญชนไปคลอดลูกหรือมีคนตายในเขตพระราชฐานชั้นใน ถือว่าโลหิต

กลด,	พระกลด ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส (2) ภ 004 หวญ 50/15
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ตกลงในพระราชฐานชั้นใน ทำาให้พื้นดินไม่บริสุทธิ์ เป็นเสนียด ต้องทำา

พิธีกลบบัตรสุมเพลิง ณ ที่นั้น มีขั้นตอน คือ ขุดพื้นดินในที่ซึ่งคะเนว่ามี

เสนียดกว้างยาวประมาณ ๒ ศอก กลบด้วยแกลบสูง ๑ ศอก และปลูก

ศาลเพียงตา สุมเพลิงในหลุมนั้น แล้วหย่อนกระทงใส่เครื่องบัตรพลีลงใน

หลุม ๗ หน อ่านโองการแล้วเกลี่ยดินกลบหลุมเป็นเสร็จการ.

กล้วยไม้ นามราชสกุลของผู้ที่สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากล้วยไม ้กรมหมืน่สนุทรธบิด ีพระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาสวน.

กลศ หม้อนำ้าเทพมนตร์ของพราหมณ์ ลักษณะรูปทรงคล้ายคนโทนำ้า มีพวย

และมีฝาปดิ สว่นใหญท่ำาดว้ยโลหะ สำาหรบัหลัง่นำา้เทพมนตร์เวลาประกอบ

พิธี สมัยสุโขทัยมีลักษณะเป็นคนทีรูปหงส์ เมื่อปรากฏในพระหัตถ์ของ

เทพเจา้ เชน่ พระอศิวร พระพรหม หมายถงึการชำาระร่างกายและวญิญาณ

ให้บริสุทธิ์ เช่น “...สังข์กลศแว่นเวียนเทียนชัย แต่งไว้เสร็จถ้วนทุกสิ่ง

อัน...” (บทละครเรื่องอิเหนา), กรด ก็เรียก เช่น “...เมื่อจะผัดช้างนั้นให้ชี

พ่อพราหมณไ์ปตัง้โรงพธิ ีเอานำา้สงัขน์ำา้กรดรดชา้งตน้มา้ตน้ตามประเพณี

บุราณสืบๆ มา...” (“พระราชพิธีคเชนทร์สนาน” ใน ตำาราพระราชพิธี

เก่า). [กลส (บาลี) = หม้อนำ้า].

กลศ
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กลศึก อุบายในการทำาศึกสงครามสมัยโบราณ มี ๒๑ ประการ ได้แก่ กลฤทธี 

กลสีหจักร กลลักษณ์ซ่อนเงื่อน กลเถื่อนกำาบัง กลพังภูผา กลม้ากินสวน 

กลพวนเรือโยง กลโพงนำ้าบ่อ กลล่อช้างป่า กลฟ้างำาดิน กลอินทรพิมาน 

กลผลาญศัตรู กลชูพิษแสลง กลแข็งให้อ่อน กลยอนภูเขา กลเย้าให้ผอม 

กลจอมปราสาท กลราชปัญญา กลฟ้าสนั่นเสียง กลเรียงหลักยืน กลปืน

พระราม เช่น “...จะว่าเราลวงด้วยอันใด เป็นวิสัยกลศึกบุราณมา...” (บท

ละครเรือ่งรามเกยีรติ ์พระราชนพินธพ์ระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุา

โลกมหาราช).

กล้องแกล้ง อ้อนแอ้น, แบบบาง, เช่น “...พระองค์กลมกล้องแกล้ง เอวอ่อน

อรอันแถ้ง ถ้วนแห่งเจ้ากูงาม บารนี...” (ลิลิตพระลอ), “...วันนี้พี่พอพบ 

มาบรรจบสบสมนาง กล้องแกล้งแต่งสรรพางค จะวายเจ้าเปล่าไปฤา...” 

(กาพยห์อ่โคลงพระศรมีโหสถ), “...ชาตทิหารเหมือนพอ่ไม่ยอ่แยง ดกูลอ้ง

แกล้งนึกรักเฝ้าทักทาย...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กลองชนะ กลองหนัง ๒ หนา้ หนา้หนึง่ใหญ ่อกีหนา้หนึง่เลก็ ตดีว้ยหวายหรอืไม้

งอๆ ทางด้านหนา้ใหญ ่มสีายสะพาย เดมิใช้ในกองทพั ตอ่มาใชเ้ป็นเคร่ือง

ประโคมในริ้วกระบวนแห่ และใช้ประโคมพระบรมศพ พระศพ และศพที่

เปน็งานหลวง จำานวนทีใ่ชบ้รรเลงมตีัง้แต ่๑ คูข่ึน้ไป เชน่ “...นฤนาทศพัท์

สำาเนียง เสยีงกลองชนะโครมครกึ เสยีงพลฮกึเหอ่งึ...” (ลลิติตะเลงพา่ย), 

กลองเปิงพรวด ก็เรียก.

กลองประจำ�เมือง กลองสำาคัญบนประจำาเมืองชุดหนึ่ง ประกอบด้วย

กลองยำ่าสุริย์ศรี เป็นกลองขนาดใหญ่ ใช้ตีบอกเวลายำ่าคำ่าประจำาวัน กลอง

อัคคีพินาศ เป็นกลองขนาดกลาง ใช้ตีบอกสัญญาณเมื่อเกิดไฟไหม้ และ

กลองพิฆาตไพรี เป็นกลองขนาดเล็ก ใช้ตีแจ้งเหตุร้ายเมื่อมีข้าศึกศัตรูมา

ประชิดติดเมืองหรือเมื่อบ้านเมืองเกิดจลาจลระสำ่าระสาย.
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กลองปูจ� กลองสองหน้าขนาดใหญ่ประจำาวัด ใช้ตีเป็นพุทธบูชาในวัน ขึ้น/

แรม ๗ คำ่า, ๑๔ คำ่า (วันดา-วันก่อนวันพระ ๑ วัน) และตีวันขึ้น/แรม ๘ 

คำ่า, ๑๕ คำ่า (วันพระ) ตีเป็นสัญญาณเมื่อพระเทศน์จบ ตีในวันสลากภัต 

หรือตีในวันเพ็ญเดือน ๑๒ (ยี่เป็ง). (ถิ่นเหนือ).

กลองเพล กลองสองหน้าขนาดใหญ่พิเศษประจำาวัด หุ่นกลองเป็นรูปทรง

กระบอกปอ่งกลาง ใชต้บีอกเวลาฉนัภตัตาหารเพลของพระภกิษสุามเณร 

คือเวลา ๑๑ นาฬิกา บางวัดใช้ตีคู่กับระฆังหลังจากพระสงฆ์ในวัดทำาวัตร

เย็นจบแล้ว.

กลองประจำ�เมือง

กลองเพล
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กลองมโหระทึก กลองสำาริดขนาดใหญ่ พบแพร่หลายในประเทศจีน

ตอนใตแ้ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉยีงใตห้ลายประเทศ มีหลายขนาด

และหลายแบบ ส่วนมากทำาเป็นรูปทรงกระบอกมีหูจับทั้ง ๒ ข้าง หน้า

กลองและด้านข้างตลอดจนหูกลอง มักสลักเป็นรูปสิ่งของ คน หรือสัตว์ 

กลองบางใบมีรูปประติมากรรมโลหะหล่อติดไว้ด้วย เช่น รูปกบตัวเดียว

หรือหลายตัวขี่กันบนขอบของหน้าหรือหูกลอง

 ชาตพินัธุต์า่งๆ ใช้กลองมโหระทกึในโอกาสและรปูแบบตา่งกนัไป บา้ง

ใช้ประกอบพิธีทางศาสนา บ้างเชื่อว่าสามารถตีเรียกฝนและไล่ผีได้ บ้าง

ใช้เล่นเป็นดนตรีในงานศพ ส่วนประเทศไทยใช้ตีให้สัญญาณในพิธีเกี่ยว

กับพระมหากษัตริย์ เช่น ตีพร้อมกับแตรสังข์ในการพระราชพิธีหรือขณะ

เสด็จออกมหาสมาคม ตีที่สนามไถในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล 

เป็นต้น.

  

กล่อมช้�ง การทำาขวัญช้างเผือกที่ได้มาใหม่ตามพิธีพราหมณ์ เป็นส่วน

หนึง่ของพระราชพธิสีมโภชขึน้ระวางชา้งสำาคญัอนัประกอบดว้ยพธิถีวาย

ช้างสำาคัญ พิธีจารึกชื่อช้างสำาคัญลงในอ้อยแดง แห่ช้างสำาคัญเข้าสู่โรง

พระราชพิธี พระมหากษัตริย์พระราชทานนำ้าพระพุทธมนต์ พระราชทาน

เครือ่งคชาภรณ ์(เครือ่งแตง่ตวั) พราหมณอ์า่นฉนัทด์ษุฎสีงัเวยกลอ่มชา้ง  

ศิลปินขับไม้ ช้างสำาคัญอาบนำ้า ตักบาตร เลี้ยงพระ และเวียนเทียน.

กลองมโหระทึก
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กลมัพก,	กลมัพัก ผกับุง้ เช่น “...เสดจ็เหนอือาสนแ์กว้ พระเขนยพรายแพร้ว 

แทน่ประดบัมกุดา บงัอวดยอ่มแกน่กลมัพกั ทองแทง่ทำาพนกั มาแลง่แกว้

เปนฝา เพดานดาวดา พรหมภักตร์ช่อฟ้า ปรลีเวดจุวัน...” (กาพย์ขับไม้

เรื่องพระรถ).

กล�งช้�ง ทหารที่นั่งในตำาแหน่งกลางหลังช้างศึก ทำาหน้าที่ให้สัญญาณและ

ส่งอาวุธที่อยู่บนสัปคับ เช่น ง้าว หอก โตมร หรือหอกซัด และเครื่อง

ป้องกันต่างๆ เช่นโล่ให้แก่คอช้าง เช่น “...กลางช้างหางมยุรฟ้อน เยียรยง...” 

(“โคลงของหมอ่มเจ้าสวุรรณ ในพระเจ้าบรมวงศเ์ธอชัน้ ๑ กรมหม่ืนไกรสร

วิชิต” ใน กลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จฯ พระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว ภาคที่ ๑).

กล�งหน	กลางทาง เช่น “...ยังจะจริงดังปากว่า แล้วข้าจะค้างในกลางหน...” 

(บทดอกสร้อยสวรรค์ครั้งกรุงเก่า), “...ทั้งหัวท้ายกรายแจวกระชากจ้วง 

ครรไลล่วงเลยทางมากลางหน...” (นิราศภูเขาทอง).

กล�งห�ว บนฟ้า, กลางแจ้ง, เช่น “...รดูดูว่าวคว้าง กลางหาว...” (โคลง

ทวาทศมาส), “...แต่ตรอมตรอมผอมร่างก็บางไป ด้วยทางไกลกลางหาว

เมื่อคราวปอง...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กล�ธร ผู้ทรงไว้ซึ่งส่วนเสี้ยวแห่งดวงเดือน คือพระศิวะ.

กล�น�ถ ผู้เป็นเจ้าแห่งส่วนเสี้ยว คือพระจันทร์.

กล�นิธ ิผู้เป็นคลังแห่งส่วนเสี้ยว คือพระจันทร์.

กล�บ�ต เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่อยู่ยามตามไฟเพื่อรักษาความปลอดภัย
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ในบริเวณมณฑลพิธี โดยนั่งริมทางหลังราชวัติออกไป เจ้าพนักงานหมู่นี้

สวมเสื้อเสนากุฎ นั่งรวมกันเป็นรูปสามเหลี่ยม คือ แถวแรกนั่งเรียงกัน 

๙ คน แถวต่อไปนั่งเรียงกันแบบสลับฟันปลาลดหลั่นลงมาเป็นลำาดับ จน

เหลือแถวคนเดียวเป็นแถวสุดท้าย เรียกการนั่งลักษณะนี้ว่า นั่งกลาบาต 

หรือ นั่งริ้วกลาบาต, เช่น “...รายกลาบาตเป็นชั้น กั้นเป็นหมู่เป็นกอง...” 

(ลิลิตตะเลงพ่าย), “...พวกเหล่านั่งกลาบาตนั้นจัดแจง เอาเสื้อแดงหมวก

แดงมาให้ใส่...” (บทละครเรื่องอิเหนา), “...(ริ้ว) เสด็จออกแขกเมือง 

(คน) ยืนสองข้างประตู ประตูพิมานเทเวศร์ ๕๐ ประตูพิมานไชยศรี ๕๐ 

รวม ๑๐๐ คน ยืนริมสองข้าง ๒๐๐ คน คนนั่งริ้วกลาบาต ๔ กองๆ ละ 

๒๐๐ รวม ๘๐๐ คน...” [“ตำาราแบบธรรมเนียมในราชสำานัก” ใน ลัทธิ

ธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)].

กลิ้ง,	กลึ้ง เครื่องสูงอย่างหนึ่ง เป็นร่มคันยาว สำาหรับเชิญไปในริ้วกระบวน

แห่สมัยโบราณ เช่น “...เมลืองมล่านกลิ้งเพรื้อม เพรอศพราย...” (ลิลิต

ยวนพ่าย), “...๒ นาลิกาเรียกพระราเชนทรยานเทวียานพระยานุมาศ 

พระราเชนทร เสวตรฉัตร ๙ ชั้นแล ๗ ชั้น ๕ ชั้น ๔ ชั้น ๓ ชั้น ๒ ชั้น 

กลึ้งแลพรหม ๓๒ สมเดจ์พระอรรคมเหสี ๕ ชั้น ๔ ชั้น ๓ ชั้น กลึ้งแล

พรหม ๑๖...” (“กฎมณเทียรบาล” ใน กฎหมายตราสามดวง ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒).

กลิ้งกลด เครื่องสูงอย่างหนึ่ง เป็นร่มคันยาว สำาหรับเชิญไปในริ้วกระบวน

แห่สมัยโบราณ เช่น “...กลิ้งกลดชดชูสลอน เรียบไว้...” (โคลงถวายพระ

เพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงฯ), “...กลิ้งกลดบดบังจุม พลผ่าน ภพ

นา...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...ประดับด้วยอภิรุมชุมสาย เศวตฉัตรพัชนี

พรรณ กลิ้งกลดจามรมาศทั้งปวง และเครื่องมหาเบญจราชกกุธภัณฑ์ 

อนนัตเรอืงรตันราชูปโภค อันเปน็เครือ่งราชาภิเษกสำาหรบัพระมหากษตัรา

ธริาชเจา้...” (พระราชพงศาวดารกรงุสยาม จากตน้ฉบบัทีเ่ปน็สมบตัขิอง
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บริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน).

กลี ่ ภาชนะรปูสีเ่หล่ียมผนืผา้สำาหรบัใสห่มากพลูบหุรี ่เชน่ “...กลีก่ลอ่งกระวาน

เขียน มือย่ี ปุน่เฮย...” (“บทเหเ่รอืพระราชนพินธรั์ชกาลที ่๒” ใน ประชมุ

กาพย์เห่เรือ), “...หีบหมากเครื่องนากอยู่ในกลี่ ซองบุหรี่ย่ามใหญ่ใส่ผ้า

ผ่อน...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กลียุค ชื่อยุคที่ ๔ แห่งยุคทั้ง ๔ ตามความเชื่อในคัมภีร์ไตรเพทที่แบ่งโลก

ออกเป็น ๔ ยุค คือ กฤดายุค ไตรดายุค ทวาบรยุค และกลียุค (ยุคที่เรา

อยู่ในปัจจุบัน) ในกลียุคธรรมะลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสี่ มนุษย์ละเลยไม่

ปฏบิตัติามพระเวทและสมัมาปฏบิตั ิเกิดหายนะ ความยากลำาบาก หวิโหย 

อายุสั้นลง เกิดการรบราฆ่าฟันกัน.

กวดเกล้� หวีผม เช่น “...กวดเกล้าเปลาปลายพระฉายส่อง ผัดพักตร์

 นวลละอองผ่องผิว...” (บทละครเรื่องอิเหนา).

กวักไกวโพยม ชื่อม้าในทำาเนียบม้าต้น มีความหมายว่า ไปมาอย่างรวดเร็ว

ในท้องฟ้า เช่น “...สำ่าแสะเหิรหาวเห็จ สำ่าแสะเตร็จไตรจักร กวักไกว 

กวักไกวโพยม จู่โจมกลางรณมุข...” (อนิรุทธคำาฉันท)์.

กว้�น เครื่องสำาหรับฉุด ยก หรือเคล่ือนของที่มีนำ้าหนักมากจากพื้นขึ้นสู่

ที่สูง เช่น กว้านเกรินบันไดนาคอัญเชิญพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาศ.

กษ�ยพัสตร์,	 กษ�ยพัสน์,	 กษ�ยพ�ส ผ้าที่มีสีแดงอ่อน หรือแดงเจือ

เหลืองดังสีจีวร คือผ้าจีวรของพระภิกษุสงฆ์.

กหังป�ย� เลข ๑๑๘๑ ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์สำาหรับลบพุทธศักราชเป็นจุลศักราช 
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และบวกจุลศกัราชเปน็พทุธศกัราช เช่นตอ้งการทราบวา่ปีพทุธศกัราชนัน้

จลุศกัราชเท่าใด เอาปพีทุธศักราชตัง้แล้วลบดว้ย ๑๑๘๑ จะไดปี้จลุศกัราช 

ตอ้งการทราบวา่ปจีลุศกัราชนัน้พทุธศกัราชเทา่ใด เอาปจีลุศกัราชตัง้แลว้

บวกด้วย ๑๑๘๑ จะได้ปีพุทธศักราช; วิธีการใช้การลำาดับพยัญชนะแทน

ตัวเลข.

กเฬวระ,	 กเฬวร�ก อัตภาพ, ร่างกาย, ซากศพ, ปรกติใช้ในความหมาย

ว่า ซากศพ, เช่น “...อกเอ๋ย จะอยู่ไปไยให้ทนเวทนา อุปมาเสมือนหนึ่ง

พฤกษาลดาวลัย ์ยอ่มจะอาสญัลงเพราะลูกเปน็เทีย่งแท ้ถ้าแมพ้ระองคไ์ม่

ทรงเลี้ยงมัทรีไว้ จะเฝ้านิ่งมัธยัสถ์ตัดเยื่อใยไม่โปรดบ้าง ก็เห็นแตก่เฬวระ 

ร่างซากศพของมัทรี อันวายชีวีโทรมกลิ้งอยู่กลางดง เสียเป็นมั่นคงใน

ครัง้นีแ้ลว้แล...” (มหาเวสสนัดรชาดก), “...กเฬวรากซากกลิง้กบัดนิดอน 

สายสมรรื้อคิดถึงสามี...” (“จันทโครบ” ใน นิทานคำากลอนสุนทรภู่เรื่อง 

โคบุตรและจันทโครบ).

กองก�รกุศล บุญสิกขาหรือการฝึกฝนปฏิบัติอบรมในเรื่องความดี ได้แก่ 

การบริจาคทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนาท่ีกระทำาในวันนักขัตฤกษ์ 

หรือในโอกาสสำาคัญ เช่น “...ถ้าผู้ใดถือพุทธศาสน์ด้วยก็ตกแต่งมธุ 

ปายาศยาคูอังคาสพระภิกษุสงฆ์ ทั้งยกธงบูชาพระรัตนตรัยและเลี้ยง

พราหมณ์ ตั้งแต่วันภัทรบทจนบัญจบสิ้นเดือน ชนประชาชนชายหญิง

ชาวพระนครทุกตระกูล กระทำากองการกุศลด้วยมธุปายาศยาคูติดต่อกัน

ไปมิได้ขาดวัน เป็นที่บันเทิงเริงรื่นต่างคนต่างอุทิศส่วนกุศลผลบุญของ

ตนด้วยนำ้าจิตต์โสมนัสศรัทธา ไปให้แก่โบราณญาติกาทั้งหลายอันจุติไป

กำาเนดิในภพตา่งๆ มปีรทตัตปูชีวีเปรตน้ันเปน็ตน้...” (เร่ืองนางนพมาศฯ); 

ชื่อหน่วยงานระดับกรมสมัยโบราณ เช่น “...วัน ๗ เดือน ๑๒ แรม ๕ คำ่า 

ปกุีนนพศพ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เสดจออกพระทีน่ัง่จกัรกรมีหา

ปราสาท ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสญัญาบตัรใหห้ลวงบรม
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นาฏภกัดปีลดักรมกองการกศุล เปนพระยาสดุารตันร์าชประยรู เจา้กรมใน

กรมสมเดจพระสุดารัตนราชประยูร ถือศักดินา ๑๖๐๐...” (“พระราชทาน

สัญญาบัตร และเครื่องยศ” ใน ราชกิจจานุเบกษา ๒๔๓๐ ก).

กองเกียรติยศ  กองทหารหรือตำารวจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่

พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระบรมราชินี รัชทายาท ผู้สำาเร็จราชการแทน

พระองค์ นายกรัฐมนตรี ประมุขของรัฐต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลต่าง

ประเทศ และแขกผู้มีเกียรติของรัฐบาล ศพของทหารซึ่งเสียชีวิตในขณะ

ประจำาการ ศพนายตำารวจช้ันสัญญาบัตรยศตั้งแต่พลตำารวจตรีขึ้นไป 

หรือศพตำารวจที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือสิ่งอื่น เช่น 

พระบรมราชานุสาวรีย์ อนุสาวรีย์ผู้ประกอบคุณความดีแก่ประเทศชาติ

เป็นอย่างยิ่ง ธงชัยเฉลิมพล ธงประจำากองตำารวจ เช่น “...เสด็จโดยขบวน

ราบแตเ่กยหนา้พระทีน่ัง่บรมพมิาน หวัหมืน่พระยามานพนรศิร ์มหาดเลก็

เชิญพระแสงฝักทองเกลี้ยงตามเสด็จ และเปนผู้เชิญตามเสด็จต่อไปทุก

เวลา ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ตั้งกองเกียรติยศหน้ากระทรวงวัง

พร้อมด้วยแตรวงธงประจำากอง...” (“พระราชพิธี บรมราชาภิเษกเฉลิม

พระราชมณเฑียร ปีฉลูสัปตศก พุทธศักราช ๒๔๖๘” ใน ราชกิจจา

นุเบกษา ๒๔๖๘).

กองขัน กองทหารที่ทำาหน้าที่ระวังป้องกัน เช่น “...อันโยธาอาสาหกเหล่า 

ทั้งเกณฑ์หัดจัดเข้าเป็นกองขัน...” (บทละครเรื่องอิเหนา).

กองขัน
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กองข้�ว พิธีเซ่นผีตามป่าในหน้าแล้งของชาวชนบท มีห่อข้าวพร้อมด้วย

ของหวานเป็นเครื่องเซ่น.

กองตระเวน กองทหารที่ทำาหน้าที่ลาดตระเวน เช่น “...แต่งกองล้อม

กองแล่น แต่งกองแกว่นกองตระเวน...” (มหาชาติคำาหลวง), “...ถ้าได้

ขา่ววา่เมอืงแขกมไิดต้ัง้อยูใ่นสจุรติ คบคดิกนัจะยกเขา้มาทำาประทษุฐรา้ย

ประการใด พอกำาลังข้าหลวงกองตระเวนจะรบพุ่งจับกุมเอาตัวได้ ก็ให้รบ

พุ่งจับกุมเอาตัวจงได้...” [“สำาเนากฎ เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช 

(พัฒน์)” ใน ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ ๒].

กองทุน,	 กองทุนสิน ประเพณีที่ผู้ปกครองฝ่ายเจ้าบ่าวและฝ่ายเจ้าสาว

ให้เงินทุนพิเศษจำานวนเท่ากันแก่เจ้าบ่าวเจ้าสาวในวันแต่งงาน สมัย

โบราณใชเ้ปน็เงนิตัง้ตน้ประกอบอาชีพหรอืสรา้งเรอืนหอของคูแ่ตง่งานใหม ่

เช่น “...ท่านเลี้ยงมาว่าจะให้เปนหอห้อง หมายจะกองทุนสินกินขนม...” 

(สุภาษิตสอนสตร)ี.

กองล้อม กองทหารที่ทำาหน้าที่ล้อมรักษาการณ์ เช่น “...แต่งกองล้อม

กองแล่น แต่งกองแกว่นกองตระเวน...” (มหาชาติคำาหลวง).

กองแล่น กองทหารหน่วยเคลื่อนที่เร็ว มีหน้าที่ดูแลปืนใหญ่หามแล่น เช่น 

“...แต่งกองล้อมกองแล่น แต่งกองแกว่นกองตระเวน...” (มหาชาติ

คำาหลวง).

ก่อฤกษ์ พิธีที่ทำาเมื่อเริ่มการก่อสร้างวัตถุสถานที่สำาคัญ เช่น พระที่น่ัง 

พระตำาหนกั พระเจดยี ์ทำาเมือ่วางโครงสรา้งของฐานรากแลว้ ผูเ้ป็นเจา้ของ

หรือผู้เป็นประธานในการก่อสร้างจะวางอิฐที่สมมติว่าเป็นอิฐเงิน อิฐทอง 

และอิฐนากลงบนพืน้เปน็ประถมฤกษ ์แล้ววางแผน่ศลิาจารกึฤกษข์องการ
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ก่อสร้างทับบนอิฐ เช่น “...คือถ้าเสด็จพระราชดำาเนินก่อฤกษ์ ตั้งกรม รับ

ชา้งก็ดี ถา้ทรงเรอืพระทีน่ัง่ศร ีเครือ่งทอดทีโ่ตะ๊พระโธรนขา้งขวา คอืพาน

พระขันหมากกลมประดับพลอยหนึ่ง...” (ข้อราชการในกรมมหาดเล็ก).

กะระตะ กระตุ้นให้ม้าเดินหรือว่ิง เช่น “...ต่างรีบกะระตะพาชี ออกยืนที่

ประจำาโยธา...” (บทละครเรื่องอิเหนา).

กะละแม ขนมทำาด้วยข้าวเหนียวทั้งเมล็ดหรือแป้งข้าวเหนียว กวนกับ

กะทิและนำ้าตาลจนข้นเหนียวเป็นเนื้อเดียวกันสีดำา นิยมทำาถวายพระใน

เทศกาลตรุษสงกรานต์.

กะไหล่,	 ก�ไหล่	 เคลือบ, ชุบ, เช่น “...เสร็จแล้วกาไหล่สิ้น ทองคำา...” 

(โคลงเรื่องพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว).

กังสด�ล เครื่องตีชนิดหนึ่ง หล่อด้วยสำาริดหรือทองเหลืองเป็นแผ่นแบนรูป

ก่อฤกษ์	พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงก่อฤกษ์พระที่นั่งอนันตสมาคม  
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ร.ศ. ๑๒๗ ตรงกับจันทรคติกาล เดือน ๑๒ แรม ๓ คำ่า ปีวอก  
สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๗๐ เวลาชั่วโมงหนึ่ง กับ ๒๙ นาที ๘ วินาที ภาพจากหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ รหัส ภ 003 หวญ 3/13/4
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วงเดือน มีขอบยกเป็นคิ้วน้อยๆ รอบตัว ด้านบนเจาะรูแขวน ใช้ตีเพื่อให้

สัญญาณในกิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น เตรียมตัวรับศีล นำาพระสงฆ์

ออกบิณฑบาต เช่น “...ตามประเพณีโบราณสังฆการีตีระฆังกังสดาลเป็น

สญัญาใหค้นเตรยีมตวัรบัศีลก่อนแล้วอาราธนาศีล ระฆงักงัสดาลของหลวง

สำาหรบัการเชน่นัน้มอียูใ่นพพิธิภณัฑส์ถานหลายใบ...” (ตำานานพธิตีรษุ). 

(บาลี ว่า กำสตาฬ).

กังสะ สำาริด (โลหะผสมชนิดหนึ่ง ส่วนใหญ่ประกอบด้วยทองแดงกับ

ดีบุก บางชนิดอาจมีสังกะสีหรือตะกั่วปนอยู่ด้วย).

กังหัน ดอกไม้ไฟชนิดหน่ึง สร้างเป็นต้นเสาสูงและมีใบพัดคล้ายกังหันติด

กระบอกดินเชื้อเพลิงที่ปลายปีกทั้งสองข้าง เมื่อจุดแล้วใบพัดจะหมุนเป็น

วงกลมคลา้ยกงัหนัลม เช่น “...กังหนัผะกากล เพนยีงชอ่ แจม่นา...” (โคลง

ถวายพระเพลงิพระบรมอฐัพิระเจา้หลวงฯ), โบราณเรยีกเพีย้นเปน็ จงัหนั 

ก็มี เช่น “...โรงโขนโรงหนัง โรงเทพทองตั้ง ระทาดอกไม้ โรงหุ่นโรงละคร 

ทั้งมอญทั้งไทย ทวายรำาปรบไก่ ตะไลจังหัน...” (พระสี่เสาร์กลอนสวด).

กังสด�ล	กังสดาล (กลางภาพ) พร้อมเครื่องดนตรี ได้แก่ ตะโพน ซอสามสาย แคน กลอง
แขก กลองทัด และกลองชาตรี ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภอ. กต. 2/61
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กัจฉ� เข็มขัด, ผ้าเคียนพุงหรือรัดสะเอว, ปลายแขน, สายรัดเอว, สายรัด

ท้องช้าง. [กจฺฉา (บาลี); กกฺษา, กกฺษฺยา (สันสกฤต)].

กัญจุก,	 กัญจุก�ร� เสื้อ, เกราะ, เช่น “...สวมกางเกงกัญจุก ปัศตูสุก

แดงศรี...” (ลิลิตกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค).

กัณฐกะ ชื่อม้าที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ เป็นม้า

ลกัษณะดี กายสขีาวผดุผอ่งดงัหอยสงัข ์มคีวามยาวจากคอจนถึงหาง ๑๘ 

ศอก สว่นสงูเหมาะสมกับสว่นยาว เปน็หนึง่ในเจด็สหชาตคิอืผูเ้กดิวนัเดอืน

ปีเดียวกันของเจ้าชายสิทธัตถะ ได้แก่ ๑. พระนางพิมพาหรือพระนางยโส

ธรา ๒. พระอานนท์ ๓. นายฉันนะ ๔. อำามาตย์กาฬุทายี ๕. ม้ากัณฐกะ 

๖. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ๗. ขุมทรัพย์ทั้งสี่มุมเมือง.

กัณฐัศ,	 กัณฐัศว์	 ม้า เช่น “...ขับขี่กาฬกัณฐัศว์ ออกอ้าง...” (ลิลิต

กระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทางสถลมารคแลชลมารค).

กัณเฐก�ล ผู้มีคอดำา คือพระศิวะ, นิลกัณฐ ์ก็ว่า.

กัตติกม�ส,	 ก�รัตติกม�ส เดือนที่ ๑๒ เมื่อนับตามจันทรคติ คือช่วง

เวลาทีพ่ระจนัทรเ์พญ็โคจรผา่นกลุ่มดาวนกัษตัรกฤตตกิาหรอืกตัตกิาหรอื

ดาวลกูไก่ ตกในราวเดอืนตลุาคมถงึพฤศจกิายน นบัเปน็เดอืนสดุทา้ยแหง่

ฤดูฝน, โบราณเขยีน กตกิมาศ กตกิมาส กตกิะมาศ กตกิมาส กะตกิะมาศ 

หรือ กรรติกมาศ ก็มี เช่น “...กติกมาศถ้อง แถวโคม...” (กาพย์ห่อโคลง

นิราศเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)์, “...ศุภมัศดุ จุลศักราช ๑๒๑๓ ศุกรสังวัจฉะระ 

กติกมาสสุกรปักษฉัษฐีดฤถีครุวารปริเฉทกาลกำาหนด พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรมหามงกฎุ สมมตเิทพยพงศ ์วงศาดศิวรกษตัรยิ ์วรขตัยิราช 

นิกโรดม จาตุรันตบรมมหาจักรพรรดิราชสังกาศ ราชาธิราช บรมนารถ
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บพิตร พระจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ผูท้รงทศพธิราชธรรม ์อนนัตควุบิลุยปรีชา

อนัมหาประเสรฐิ เสด็จออกเหนือสุพรรณบลัลังก์ภายใตพ้ระมหาบวรเศวตร

ฉัตร...” (“ประกาศพระราชบัญญัติมรดกสินเดิมแลสินสมรส” ใน ประชุม

ประกาศรชักาลที ่๔), ในวรรณคดไีทยใชว้า่ กตัตกิา กฤตกิา หรอื กรรดกึ  

เชน่ “...โรหิณสีสีดบรสิทุธิ ์กตัตกิาโลกสมมตุดิาวลกูไก.่..” (บทละครเร่ือง

อิเหนา), “...หมู่สามสมมุติ์กุกกุฏโบ- ดกกฤติกาขาน...” (สรรพสิทธิ์คำา

ฉันท์), “...ดลเดือนกรรดึกตั้ง จองเปรียง...” (โคลงพระราชพิธีทวาทศ

มาสฯ). [กตฺติก (บาลี); การฺติก (สันสกฤต) = เดือนสิบสอง].

กัตติเกย� ชื่อพิธีตามเพลิงในบาตรแก้ว ๓ ใบตามลัทธิพราหมณ์ ทำาเพื่อ

คอยรับพระเป็นเจ้าเสด็จลงมาในพิธีตรียัมปวาย กำาหนดเร่ิมประกอบ

พิธีเม่ือพระจันทร์เสวยฤกษ์กฤตติกาเต็มบริบูรณ์ มีการปลูกเกยที่หน้า

เทวสถาน ๓ เกย สูง ๖ ศอกเท่ากัน ที่ข้างเกยเอามูลโคก่อเป็นเขาสูงศอก

หนึ่งทั้ง ๔ ทิศ เรียกว่าบัพโต ครั้นเวลาคำ่าพราหมณ์บูชาไม้เทพทัณฑ์และ

บาตรแก้ว ราชบณัฑติเอาปลายไมเ้ทพทณัฑท์ีหุ่ม้ผา้ชบุนำา้มนัจดุไฟพุง่ไป

ที่บัพโตทั้ง ๔ ทิศ เป็นการเสี่ยงทาย โดยพุ่งไปทางทิศตะวันออกก่อน พุ่ง

เกยที่ ๑ แล้วพุ่งเกยที่ ๒ ที่ ๓ ต่อไปจนครบทั้ง ๓ เกย เป็นไม้ ๑๒ อัน 

แลว้ตามเพลงิในบาตรแกว้ไวอ้กี ๓ คนื เมือ่พุง่ไมแ้ลว้กลบัเขา้ไปสวดบชูา

ข้าวตอก. (พระราชพิธีสิบสองเดือน).

กั่น แกนอาวุธที่หยั่งลงไปในด้าม เช่น “...ด้ามนั้นทำาด้วยไม้ชัยพฤกษ์ จารึก

ยันต์พุทธจักรที่เหล็กกั่น...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กันแซง,	 กรรแซง กองทหารสำาหรับป้องกันรักษาพระองค์และประดับ

พระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่แซงเสด็จ คือเดินหรือขี่ม้าหรือ

ลงเรือขนาบเบื้องขวาและเบื้องซ้ายเวลาเสด็จพระราชดำาเนินในกระบวน

พยุหยาตรา, คู่กับ กันแทรก หรือ กรรแทรก.
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กันด�ล กลาง, ตรงกลาง, ท่ามกลาง, เช่น “...มถุเรนทรโกรธานนต์ เรียบรี้

พลกล กันดาลสมรคืนคง...” (สมุทโฆษคำาฉันท)์. (เขมร ว่า กณฺฎาล).

กันไตร,	กรรไตร กรรไกร, ตระไกร, เช่น “...กันไตรครำ่าเลขา ลายกนก...” 

(“ลิลิตของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล (กรมหลวงพิชิตปรีชากร)” ใน  

คำากลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว). 

[กรฺตรี (สันสกฤต) = กรรไกร].

กันโถง เครื่องยศอย่างหนึ่ง เช่น “...กลิ้งทองกันโถงทอง ลังลองอาสน

ไอศวรรย์ ศรีสาวตระกูลพรร ณสุพรรณมาลา...” (อนิรุทธคำาฉันท)์.

กันแทรก,	 กรรแทรก กองทหารสำาหรับป้องกันรักษาพระองค์และ

ประดับพระเกียรติยศพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่แทรกเสด็จ คือเดินแทรก

เคียงพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตรา, คู่กับ กันแซง หรือ กรรแซง.

ก้ันประตู พิธีที่ญาติพี่น้องฝ่ายเจ้าสาวถือสร้อยคอ หรือเข็มขัด คนละข้าง

ยืนขวางประตูไว้ตามธรรมเนียม ๓ ช้ัน ไม่ให้เจ้าบ่าวขึ้นบ้านเจ้าสาว  

เจ้าบ่าวจะต้องให้เงินกับคนกั้นประตูเพื่อขอผ่านทาง.

กัน้หยัน่  มีดสัน้แบบจนี ใบมดีมสีองคมสองคลา้ยกรชิ ปลายมดีแหลม มฝีกัเกบ็

ใบมีดเพราะเป็นอาวุธสำาหรับเหน็บเอว เล็กและเบากว่าดาบไทย เช่น “...

กั้นหยั่นบ่เหมาะเหม็ง โอ่อ้าง...” (ลิลิตพยุหยาตราเพ็ชร์พวง), “...ถัดไป

เสื้อกำามะหย่ีแดง ทองพรายลายแย่งเหน็บกั้นหยั่น...” (บทละครเร่ือง 

อุณรุท), ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระแสงกั้นหยั่น เช่น “...พระแสงกั้นหยั่น

ขดั สรอ้ยสอด งามพอ่...” (โคลงแลรา่ยยอพระเกยีรติ์); คนจนีนยิมใชภ้าพ

สิงโตคาบก้ันหยั่นเป็นเครื่องหมายป้องกันเสนียดจัญไร. (มาจากภาษา

อาหรับหรือภาษาเปอร์เซีย ว่า khanjar).
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กัปปพินทุ จุดดำาเล็กๆ ที่ภิกษุทำาบนจีวรก่อนใช้เพื่อให้เสียสีหรือเป็น

เครื่องหมายให้จำาได้ เป็นธรรมเนียมของภิกษุที่จะต้องทำาเมื่อนุ่งห่มผ้า

ใหม่ หากไม่ทำาพินทุกัปปะก่อนนุ่งห่ม มีสิกขาบทปรับปาจิตตีย์ ผ้าผืน

หนึ่งทำาพินทุกัปปะครั้งเดียว เมื่อใช้นุ่งห่มซักย้อมแล้วพินทุเลือนหายไป

ก็ไม่ต้องทำาอีก.

กัปปิยก�รก คนรับใช้หรือผู้อุปัฏฐากพระภิกษุ มีหน้าที่จัดของที่สมควร

แก่ภิกษเุพ่ือมิใหต้อ้งอาบตัหิรอืผดิพระวนิยั เพราะมกีารหลายอยา่งทีพ่ระ

เณรทำาเองไมไ่ด ้เช่น ก่อไฟหงุตม้อาหาร จบัเงนิทอง ฯลฯ เชน่ “...คร้ันแลว้

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เรียกใบ้เบี้ยหวัดพระสงฆ์แด่พระศรีสุนทร

โวหาร ทรงพระราชทานพระสงฆ์เปนมูลค่าสำาหรับกัปปิยการกจะได้จัด

ซื้อของที่ควรแก่สมณะ...” (“พิธีแจกเบี้ยหวัด” ใน หนังสือ COURT ข่าว

ราชการ เจ้านาย ๑๑ พระองค์ ทรงช่วยกันแต่ง เล่ม ๑). [กปฺปิย (บาลี) 

= สิ่งอันควรแก่ภิกษุ + การก (บาลี-สันสกฤต) = ผู้ทำา].

กัปปิยก�รก พระสงฆ์และกัปปิยการก ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
รหัส 37-M-000062
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กัปปิยกุฎี,	กัปปิยกุฏิ	กุฏินอกวิหารใช้เก็บของตามพุทธานุญาต คือโรงครัว

หรือโรงเก็บอาหารของภิกษุ เพราะมีพุทธบัญญัติห้ามภิกษุเก็บอาหาร

และหุงต้มในที่อยู่ แต่ให้ทำาโรงเก็บอาหารและหุงต้มไว้ต่างหาก เช่น “...

ส่วนอนาถบณิฑกิคหบดไีดใ้หส้รา้งวิหารหลายหลงั ไวใ้นพระเชตวนั สร้าง

บรเิวณ สรา้งซุม้ประต ูสรา้งศาลาหอฉนั สรา้งโรงไฟ สร้างกปัปิยกฎุ ีสร้าง

วัจจกุฎีสร้างที่จงกรม สร้างโรงจงกรม...” (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับ

หลวง เล่ม ๗).

กัปปิยจังหัน อาหารที่พระฉัน เช่น “...เมื่อนั้นบันดาคนทั้งหลาย ได้ฟัง

อภิปราย พระมาลัยเจ้าบอกพลัน เขาจึงแต่งกัปปิยจังหัน ใส่บาตรคราม

ครัน แล้วอุทิศบุญส่งมา...” (“สมุดมาลัย” ใน สมุดมาลัยและสุบินกลอน

สวด).

กัปปิยภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่สมควรแก่พระภิกษุสามเณร เป็นของที่

ใชไ้ด้ไม่ผดิพระวินยั เช่น “...ดกูรภกิษทุัง้หลาย เราอนญุาตใหย้นิดขีองอนั

เปน็กปัปยิะจากกัปปยิภัณฑ์นัน้ได้ แตเ่รามไิด้กลา่ววา่ พงึยนิด ีพงึแสวงหา

ทองและเงินโดยปริยายไรๆ เลย...” (พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับหลวง 

เล่ม ๕). [กปฺปิย (บาลี) = สิ่งอันควรแก่ภิกษุ + ภณฺฑ (บาลี) = สิ่งของ].

กัปปิยโวห�ร ถ้อยคำาที่เหมาะสมแก่พระภิกษุสามเณร เช่น อาตมา (ผม) 

อาพาธ (ป่วย) สรงนำ้า (อาบนำ้า) สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า 

(พระมหากษัตริย์), ถ้อยคำาที่เหมาะสมแก่กาลเทศะ หมายถึงวจีสุจริต ๔ 

คือเว้นจากการพูดเท็จ เว้นจากการพูดส่อเสียด เว้นจากการพูดคำาหยาบ 

และเวน้จากการพดูเพอ้เจอ้ และหมายถงึคำาพดูอนัเหมาะสมแกค่วามนยิม

ของสังคม.

กัมพล ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ทอด้วยขนสัตว์ มีหลายชนิด ชนิดที่ดีที่สุดมีสีแดง 
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เรียกว่า รัตกัมพล เป็นผ้าหายากมาจากอินเดีย ใช้เป็นผ้าคลุมกายหรือ

คาดเอวเหมือนรัดประคด และสำาหรับพระมหากษัตริย์ทรงใช้เป็นผ้าโพก

พระเศียรหรือผ้าทรง เช่น “...ฉุดชิงกัมพลพัสตร วรกษัตริยคลุมองค์...” 

(อุเทนคำาฉนัท์), “...เบือ้งอรูนุัน้เปน็รอยเวยีนวงทกัษณิาวรรต เกสรสร้อย

ศอดั่งผ้ารัตกัมพล ย่อมสถิตในคูหาเหมไหรณไพโรจน์รัตนผลึกเลื่อมมโน

ศลิาลาย...” (มหาเวสสนัดรชาดก), ผา้กัมพลเปน็หนึง่ในผา้ทีพ่ระพทุธเจา้

ทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์ทำาจีวรนุ่งห่มได้.

กัลปน� ที่นาที่สวนหรือสิ่งอื่นที่เจ้าของบริจาคไว้เพื่อเก็บผลประโยชน์เป็น

ค่าบำารุงสงฆ์และพระศาสนา แต่กรรมสิทธิ์ในที่ดินสิ่งของยังเป็นของ

เจ้าของที่ดินสิ่งของนั้นอยู่ จัดเป็นอารามวัตถุอย่างหนึ่ง; เจาะจงให้, สิ่งที่

เจาะจงให้, เช่น กัลปนาที่ดินและข้าพระโยมสงฆ์ให้แก่วัด.

กัลปพฤกษ์ ต้นไม้จำาลองที่ทำาขึ้นเพื่อติดลูกกัลปพฤกษ์ หรือลูกมะนาว

บรรจุเงินเหรียญสำาหรับโปรยทานให้แก่ราษฎรในงานออกพระเมรุและ

การบำาเพ็ญพระราชกุศลในพระราชพิธีต่างๆ เช่น “...แล้วให้พระคลัง 

มหาสมบัติเกณฑ์ผลมะกรูด มะนาว ขุนหมื่นเข้าส้มทิ้งทาน ตำารวจรักษา

ตน้กลัปพฤกษใ์หพ้รอ้มวันละ ๔ ตน้...” [“หมายรบัสัง่รัชกาลที ่๒” ใน ลทัธิ

ธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)], โบราณใช้ว่า กำามพฤกษ ์หรือ กรรมพฤกษ ์ 

ก็มี เช่น “...หน่ึงแถวไม้กำามพฤกษ์ที่นึกทิพ จะนับแสนแทนสิบก็

เกินถวิล...” [“สมบัติอมรินทร์คำากลอน” ใน วรรณคดีเจ้าพระยาพระ

คลัง (หน)], “...พวกประจำากำามพฤกษ์บังคมไหว้...” (บทละคอนเร่ือง

รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย), 

“...มีต้นกำามพฤกษ์ทานในลานวัด ลูกหมากยัดเงินทิ้งอุทิศถวาย...”  

(นิราสพระบาท), “...ไว้ตน้กำามพฤกษ ์สบิวาตอ่กนั...” (คำาฉนัทส์รรเสริญ

พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง), “...มีต้นกรรมพฤกษ์ 

หลายตน้พิฤก มีจบครบครนั ศาลาฉท้าน ตระการเรยีงรนั ผา้เหลอืงอนนัต ์
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เต็มทั้งพลับพลา...” (พระสี่เสาร์กลอนสวด).

  

กัลเม็ด แหวนที่มีหัวเป็นเกลียวถอดออกจากเรือนได้; ชื่อเทียนที่จุดตั้งแต่

วันเกิดมาและเลี้ยงไฟต่อกันไว้จนถึงวันตาย เมื่อถึงวันเผาก็ใช้ไฟนั้นเผา.

ก�จับหลัก วิธีทางไสยศาสตร์ประเภทเมตตามหานิยมของภาคใต้ นิยมกัน

ในหมู่นักแสดงอย่างหนังตะลุง โนรา และพวกนักเลงผู้หญิง พิธีน้ีจะทำา

บริเวณป่าช้า ให้ผู้ที่จะลงกาจับหลักห่มผ้าขาวแบบห่อศพ หันศีรษะไป

ทางทิศตะวันตก เหนือศีรษะปักหลักไว้ให้กามาจับ หมอทำาพิธีจะซ่อนตัว

บรกิรรมคาถาอยูบ่รเิวณใกล้ๆ จนกระทัง่กาเห็นผูท้ีจ่ะลงกาจบัหลกันอนอยู ่

เข้าใจผิดว่าเป็นศพ ก็ลงมาจับหลักเพื่อที่จะจิกกินศพ ทันทีที่กาจับหลัก  

หมอทำาพธิกีจ็ะเขยีนอกัขระเลขยนัตล์งบนแผน่ทองคำาทีเ่ตรยีมไว ้แลว้นำา

แผ่นทองคำานั้นไปเลี่ยมฟันให้แก่ผู้ลงกาจับหลัก เชื่อกันว่าจะทำาให้ผู้นั้น

เป็นผู้มีเสน่ห์ โดยเฉพาะกับเพศตรงข้าม.

กัลปพฤกษ์
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ก�ญจนฉันท์ ชื่อสัปคับสำาหรับช้างพระที่นั่งประพาสโถง มีเครื่องอาภรณ์

ประดับ ได้แก่ พานหน้า พานท้าย สายประโคนธรรมดา เชือกเก้า ๑ เส้น

สำาหรับรัดสัปคับ ๒ ตอนกับตัวช้าง และโยงไปทางพานท้ายทั้ง ๒ ข้าง 

มีหมอควาญนั่งหน้า ควาญประจำาท้าย และจตุลังคบาทประจำาเท้าช้าง.

ก�ญจน�ภิเษก ชื่อพระราชพิธีสมโภชเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงครองราช

สมบัติได้ ๕๐ ปีตามคติสากล ประเทศไทยจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี

พุทธศักราช ๒๕๓๙ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช โดยพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นปีที่ ๕๐ ในพุทธศักราช 

๒๕๓๘ และครบรอบ ๕๐ ปีเต็มในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙ ซึ่งถือเป็น

พระมหากษัตรย์ิในประวัตศิาสตรช์าตไิทยทีค่รองราชสมบตัเิปน็ระยะเวลา

ยาวนานที่สุด

 พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมพิลอดุลยเดช ทรงมหีมายกำาหนดการ

จัดงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี 

ระหว่างวันที่ ๘-๑๐, ๑๒, ๑๔ และ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๙ รวมทั้งสิ้น ๖ 

วัน.

ก่�น สีกระดำากระด่าง เช่น “...ลางสำ่าสีผ่านนำ้า ก่านแก้วกะเลียวเหลือง...” 

(โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย)์.

ก้�นแย่ง ชื่อลายที่ผูกเป็นเถาโค้งบรรจบกัน ตรงที่เถาบรรจบกันจะผูก

ลายเป็นดอกหรือพุ่มแบบต่างๆ มองแล้วเหมือนก้านและเถาแย่งดอกกัน 

เช่น “...นุ่งผ้ายกอย่างต่างกัน ช่อชั้นเชิงลายก้านแย่ง...” (บทละครนอก

เรือ่งสังข์ทอง), “...สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงประเคนไตรแพร ยา่มแพรลาย

ก้านแย่งทรงเข้าบิณฑ์แก่พระสงฆ์พร้อมด้วยเหรียญบรมราชาภิเษก ทำา

ด้วยโลหทองแดงเป็นที่ระลึกแก่พระสงฆ์พระราชาคณะ ๘๐ รูปแล้ว เสด็จ

ขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ...” (จดหมายเหตุบรมราชาภิเษก พระบาท



85     ปรัชญา ปานเกตุ

สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช ๒๔๖๘).

ก�ยสิทธิ์ สำาเร็จด้วยกาย คือมีพลังอำานาจวิเศษหรือมีอำานาจศักดิ์สิทธิ์

ต่างๆ อยู่ในตัว เช่น “...ฤๅประกอบกายสิทธิฤ์ทธิเวท วิเศษด้วยมนตรา

เป็นไฉน...” [“กากีกลอนสุภาพ” ใน วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง (หน)].

ก�รก ผู้ทำา, ผู้บำาเพ็ญ, เช่น “...สมภารพระก่อเกื้อ การก ธรรมแฮ...”

(ลิลิตตะเลงพ่าย).

ก�รกสงฆ์ หมู่ของพระสงฆ์ผู้กระทำาสังฆกรรม หมายถึงหมู่สงฆ์ที่มีจำานวน

ตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไปผู้ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินกิจกรรมสำาคัญทางพุทธ

ศาสนา เช่น การสังคายนา หรือทำาสังฆกรรมต่างๆ มี ๔ ประเภท ได้แก่ 

๑. จตุวรรคสงฆ์-หมู่สงฆ์ที่ประชุมกัน ๔ รูป สามารถทำาสังฆกรรมทั่วไป 

เช่น การรับนิมนต์ไปสวดในงานต่างๆ เว้นแต่สังฆกรรมที่ระบุจำานวน

มากกว่า เช่น ปวารณาออกพรรษา ให้ผ้ากฐิน อุปสมบท ๒. ปัญจวรรค

สงฆ์-หมู่สงฆ์ที่ประชุมกัน ๕ รูป สามารถทำาสังฆกรรม เช่น ปวารณา

ออกพรรษา อุปสมบทกุลบุตรในปัจฉิมชนบทประเทศ (ประเทศชายแดน

หาภิกษุยาก) ถ้าตำ่ากว่านี้ทำาไม่ได้ ๓. ทสวรรคสงฆ์-หมู่สงฆ์ที่ประชุมกัน 

๑๐ รูป สามารถทำาสังฆกรรม คืออุปสมบทกุลบุตรในมัชฌิมชนบทหรือ

มัชฌิมประเทศ (ประเทศท่ามกลางหาภิกษุได้ง่าย) ถ้าตำ่ากว่านี้ทำาไม่ได้ 

๔. วสีตวิรรคสงฆ-์หมูส่งฆท์ีป่ระชมุกนั ๒๐ รปู สามารถทำาสงัฆกรรม คอื

การรบัภิกษผูุ้ตอ้งอาบตัสิงัฆาทเิสส และไดถ้กูทำาโทษคอือยูป่รวิาสแลว้ให้

กลับคืนเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้าจำานวนตำ่ากว่านี้ทำาไม่ได้.

ก�รตติก	 ปุรณีมะ ชื่อนักขัตฤกษ์ของชาวฮินดู ตกในวันข้ึน ๑๕ คำ่า 

เดอืน ๑๒ เปน็ทีก่ำาหนดวา่ในวนันีพ้ระอศิวรไดท้รงสงัหารยกัษช์ือ่ ตรีปุราสรู  

หรือตรีปุรำา วันน้ีราษฎรจะตั้งร้านขายของที่เทวสถาน พวกพราหมณ์ 
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พากันมานมัสการพระอิศวร และซื้อขนมและตุ๊กตาแจกเด็กๆ ลูกหลาน

ของตน. [“นกัขัตฤกษข์องชาวฮนิด”ู ใน ลัทธธิรรมเนยีมตา่งๆ (เลม่จบ)].

ก�รตติก	เอก�ทศี	ชื่อนักขัตฤกษ์ของชาวฮินดู ตกในวันขึ้น ๑๑ คำ่า เดือน 

๑๒ เป็นเวลาท่ีพระนารายณ์บรรทมสินธุ์ในเกษียรสมุทรครบ ๔ เดือน 

แล้วตื่นบรรทมในวันนี้. [“นักขัตฤกษ์ของชาวฮินดู” ใน ลัทธิธรรมเนียม

ต่างๆ (เล่มจบ)].

ก�รเปรียญ ศาลาสำาหรับพระสงฆ์แสดงธรรมหรือประกอบพิธีทางศาสนา

ตามฤดูกาล เช่น เทศน์มหาชาติ ทำาบุญเลี้ยงพระ เช่น “...ไม่พบพักตร์

เยาวมาลย์ในการเปรียญ ก็วนเวียนมาบ้านรำาคาญใจ...” (นิราศเดือน), 

โบราณเขียน การบุเรียน ก็มี เช่น “...เจดีย์วิหารการ บุเรียนเทศ ธรรม

นา...” (นิราศพระประธม).

ก�ล�นุก�ล ชื่อพระราชพิธีฉลองไตรปี; ใช้เรียกงานพระราชกุศลทักษิณานุ

ประทานในกาลใดกาลหนึ่งอันมีกำาหนด. (พระราชพิธีสิบสองเดือน).

ก�ลี มีวรรณะดำา, เสนียด, จัญไร, ช่ัวร้าย, เลวทราม, ตำ่าช้า; ชื่อปาง

ก�รเปรียญ
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หนึ่งของพระอุมา พระชายาพระอิศวร มีกายสีดำาสนิท ลักษณะดุร้าย  

มี ๑๐ พระกร ถืออาวุธร้ายอยู่ในพระกรทั้งสิบนั้น แลบลิ้นยาวถึงทรวงอก 

ที่ริมฝีปากมีเลือดไหลหยดเป็นทางยาว เครื่องประดับเป็นหัวกะโหลก  

มีงูใหญ่ร้อยคาดองค์ดั่งสังวาล ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เรียกว่า เจ้าแม่

กาล ีหรือ พระแม่กาล ีนับถือเป็นผู้ทำาลายและผู้ให้ชีวิต.

ก�ษ�,	ก�ส� ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง เป็นผ้าดิบเนื้อหยาบ เป็นผ้าที่ทอในเมือง

ไทยเพราะสมัยโบราณไทยทำาด้ายให้เส้นเล็กไม่เป็น ผ้าเนื้อละเอียดที่ทอ

ดว้ยด้ายเสน้เล็กๆ จากตา่งประเทศจงึไดเ้รยีกวา่ผา้เทศ เชน่ “...อนึง่หมืน่

ทิพเสนา หมื่นราชามาตย์ ลงไป ณ วังขออาสา และพระไตรภูวนาทิตย 

วงศ์ ก็ให้ผ้าลายและเสื้อกาสาคนละสำารับ...” [ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 

๖๔ พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)]. [กาสา (ทมิฬ, 

มลายู) = ผ้าดิบ, ผ้าหยาบ].

ก�ส�วพัสตร์,	 ก�ส�วะ	 ผ้าที่ย้อมด้วยนำ้าฝาด (นำ้าที่ได้จากการต้ม

ของอย่างใดอย่างหนึ่งใน ๖ สิ่ง ได้แก่ รากหรือเหง้าไม้ แก่นไม้ เปลือกไม้ 

ใบไม้ ดอกไม้ และลูกไม้) ได้แก่ ผ้าไตรจีวรของพระภิกษุสามเณร ทั้งนี้

พระพุทธเจ้าทรงห้ามย้อมจีวรให้เป็นสีคราม สีแดงสด สีบานเย็น สีแสด 

สีชมพู สีดำา สีฝาง (คือสีแดงออกนำ้าตาล) และสีเหลืองอย่างสีเหลืองนวล

หรอืสเีหลอืงออ่น. [กาสาว (บาล)ี; กาษาย (สนัสกฤต) = นำา้ฝาด, สฝีาด, 

ผ้าย้อมนำ้าฝาด + วสฺตร (สันสกฤต); วัตฺถ (บาลี) = ผ้า].

ก�สิกพัสตร์ ผ้าทอด้วยด้ายแกมไหม ทำาจากแคว้นกาสี เช่น “...เจ้า 

เคยทรงผา้กาสกิพสัตร ์โอแ้ตน่ีแ้มจ่ะกลัดใบพฤกษาทรง จะระคายคนัองค์

โอ้เวทนา...” (มหาเวสสันดรชาดก).

ก�หล,	 ก�หฬ	 แตรชนิดหนึ่ง อาจเป็นแตรงอนที่ทำาด้วยโลหะหรือ
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ทำาจากเขาควาย ใช้เป่าร่วมกับสังข์ในพระราชพิธี เช่น พระมหากษัตริย์

เสด็จออกรับทูตานุทูต เสด็จพระราชดำาเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทาง

สถลมารคและชลมารค หรือในกระบวนแห่อย่างอื่น เช่น “...เสียงดุริย 

สำาเนียงอึกถคึง ฆ้องไชยอื้ออึง แลสังขกาหลไชย...” (สมุทโฆษคำา

ฉนัท)์, “...แตรสงัขประโคมดรุยิดนตร ีมหรธกึและกาหฬ...” (บณุโณวาท 

คำาฉันท์), “...นอกน้ันตั้งราชวัติฉัตรธงประดาก และต้นกล้วยต้นอ้อย 

ประดับด้วยพุ่มพนมบุปผาชาติต่างๆ เป็นมโหฬารดาดาษ และตั้งพิธี

ไสยศาสตร์เชิงเขาสัตภัณฑ์ทั้ง ๔ ทิศ รอบรายแตรสังข์ ดุริยดนตรี  

พิณพาทย์ ฆ้องชัยเภรี บัณเฑาะว์ กาหล แล้วเทียบขนานพลตั้งกลาบาท

เปน็ชัน้ๆ ออกมามากนกั...” (พระราชพงศาวดารกรงุสยาม จากตน้ฉบบัที่

เปน็สมบตัขิองบรติชิมวิเซยีม กรงุลอนดอน); เสยีงอือ้องึของเครือ่งดนตร ี

เช่น “...ซร้องสัตวสำาเนียง คือเสียงพาทยกาหล ดุริยาในอารญ ประโคม

ไท้อุไภยผธม...” (สมุทโฆษคำาฉันท)์.

ก�หล,	ก�หฬ
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ก�ฬ�วกหัตถ ี ชื่อช้างสำาคัญตระกูลหนึ่งใน ๑๐ ตระกูล กายสีดำาดังสีปีกกา

หรือดังย้อมด้วยนำ้ารัก สีตาและสีเล็บเหมือนสีกาย เกิดที่ข้างเขากาฬคีรี 

มีกำาลังเป็น ๑๐ เท่าของมนุษย์.

กำ�ค� หญ้าคาแห้งที่นำามามัดรวมเป็นกำา สำาหรับภิกษุประพรมนำ้าพระพุทธ

มนต์ เช่น “...ให้ทำากำาคาส่งให้สังฆการีสำาหรับประนำ้าพระพุทธมนต์ ๒๐ 

กำา แล้วให้เอาหม้อคะนนส่งให้พราหมณ์ ๒ คู่ ให้เร่งจัดแจงการให้แล้ว 

แต่ ณ วันเดือน ๔ ขึ้น ๑๒ คำ่า...” (“หมายรับสั่ง เรื่อง ให้ตั้งพระราชพิธี

โขลนทวาร ที่หน้าพระตำาหนักแพ” ใน ประชุมหมายรับสั่ง ภาค ๔ ตอน

ที่ ๑ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จ.ศ. ๑๑๘๖-๑๒๐๓).

กำ�ด�ล เกิดข้ึน, มีขึ้น, เป็นขึ้น, เช่น “...กำาเดากำาดาลตรี ภพนาศ...” 

(โคลงทวาทศมาส).

กำ�ต�ก รายได้แผ่นดินหลายประเภท เช่น ค่าภาษีปากเรือ ภาษีอากรขนอน

ตลาด ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานเป็นสิทธิ์ยกให้แก่พระยายืนชิงช้า

และพระยาแรกนาในระหว่าง ๓ วันที่ทำาพิธีต่างพระองค์ ประเพณีการให้

พระยายืนชิงช้าและพระยาแรกนามีสิทธิ์ในรายได้ช่วงพิธีน้ี ต่อมาค่อยๆ 

หายไป จนในที่สุดรัชกาลที่ ๕ เห็นว่าการทำาเช่นน้ีไม่เป็นเกียรติยศ จึง

พระราชทานเบี้ยเลี้ยง ๑๐ ตำาลึงแทน และต่อมาเพิ่มเป็น ๑๐ ชั่ง เช่น 

“...กำาตากของขายทั้ง ตลาดร้านเรือนแพ...” (โคลงพระราชพิธีทวาทศ

มาสฯ), ตำาตาก ก็เรียก.

กำ�นล เงินค่าคำานับครู; เครื่องเซ่น, เครื่องบูชา, เครื่องคำานับ, เช่น “...ให้

แตง่ตัง้กำานลบนบาน ตามบรุาณคำารบครบครนั...” (“เรือ่งคาว ีตอนที ่๑” 

ใน บทละครนอกพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ รวม ๕ เรื่องฉบับหอพระสมุด
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วชิรญาณ). [กำณล่ (เขมร) = เครื่องคำานับ].

กำ�นัน ผู้ดูแล, ผู้รักษา, เช่น “...กรมแสงหอกดาบต้น กำานัน...” (“โคลง

พิธีถือนำ้าแลคเชนทรัศวสนาน” ใน โคลงเรื่อง พระราชนิพนธ์ในรัชกาล

ที่ ๕).

กำ�นัล ของที่นำาไปมอบให้ผู้ใหญ่ด้วยความเคารพนับถือ. [กำณล่ (เขมร) = 

ของกำานัล, เงินค่ากำานัล]; นางพนักงานในราชสำานัก เช่น “...บัดนั้น ฝูง

นางกำานัลน้อยใหญ่...” (บทละครเรื่องอิเหนา).

กำ�บด บัง เช่น “...กำาบังกำาบด เห็นแนบสมพศ โดยพระไทยสมพอง น้อง 

ทา้วแลเหน็ วา่พระอยา่เล่น ใชเ่ดก็ทรามคะนอง อยา่อยา่นะพระทอง แมว้

แก้วจะรักน้อง จงควรเกรงใจ...” (กาพย์ขับไม้เรื่องพระรถ).

กำ�พต ลูกศร, ลูกดอก, ลูกธนู.

กำ�พริก กัลปพฤกษ์, เงินสำาหรับให้นาคหว่านทาน. (ถิ่นใต้).

กำ�พวด ส่วนประกอบหน่ึงของเครื่องดนตรีประเภทปี่และแตร เป็นท่อลม

ทำาจากทองเหลือง ทองแดง นาก หรือโลหะอย่างอื่นยาวประมาณ ๕ 

เซนตเิมตร สำาหรบัสอดตรงปากปีห่รอืปากแตรเพ่ือทำาใหเ้กดิเสยีงเวลาเปา่.

กำ�พู,	 กำ�ภู	 ส่วนประกอบหนึ่งของร่มหรือฉัตร เป็นแกนที่รวมซ่ีก้านร่ม

หรอืโครงฉัตร ทำาใหฉ้ตัรกางและหบุไดเ้ช่นเดยีวกบัร่ม ลกัษณะเป็นไมก้ลงึ

ทรงกระบอกขนาดสั้น แกะสลักเป็นร่องถี่ๆ เท่ากับจำานวนซี่ก้านร่มหรือ

ฉตัรทีใ่ชร้อ้ย เชน่ “...ฉอ้กามาคคันาครินิทรสนิธพุนศั ภมูพฤกษ์กำาภฉูตัร 

ธำารง...” (ฉันท์กฤษณาสอนน้อง). [กำพูล (เขมร) = ยอด].
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กำ�แพงแก้ว กำาแพงก่ออิฐถือปูนสูงระดับเสมอตาหรือเตี้ยกว่านั้น ใช้กั้น

ล้อมสถานที่สำาคัญ ๒ แห่งคือพระที่นั่งและพระมหาปราสาทในพระบรม

มหาราชวัง และอุโบสถ วิหาร หรือเจดีย์ในวัด สำาหรับเป็นเครื่องแสดง

เขตหรอืกำาหนดอาณาบรเิวณและเพือ่ความสวยงาม เชน่ “...ทีก่ำาแพงแกว้

พระทีน่ัง่อมรนิทรวินจิฉยัทางดา้นตวันตก (เดมิเปนประตชูา้ง) โปรดใหท้ำา

ประตูประดับสีลาย มีซุ้มยอดประดับกระเบื้องสี พระราชทานนามว่า พระ

ทวารเทเวศร์รักษา กำาแพงแก้วทางด้านเหนือพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย 

โปรดให้สร้างกำาแพงแก้วขึ้นใหม่นอกกำาแพงแก้วเดิมออกไป ตรงกลาง

ทำาประตูยอดอิก ประตู ๑ พระราชทานนามว่า พระทวารเทวาภิบาล แนว

กำาแพงแกว้ดา้นเหนือของเดิมรือ้ตรงกลาง สรา้งเปนพระทีน่ัง่หลงัขวางข้าง

น่าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยขึ้นหลัง ๑ เหลือกำาแพงแก้วเดิมไว้ทั้ง ๒ ข้าง

ต่อหลังขวางมาจนตรงมุมพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ทำากำาแพงแก้วสกัด

ทั้ง ๒ ด้าน มีประตูยอดพรหมภักตร์ด้านละประตู ที่ตรงมุมกำาแพงแก้ว

เก่าใหม่ต่อกันนั้นทำาเปนซุ้มตะเกียงทั้ง ๒ บ้าง กำาแพงแก้วด้านเหนือของ

เดิมเหลือนั้นรื้อหมด...” (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๒๕ เรื่องสถานที่แล

วัดถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ ๔).

กำ�ฟ้� ประเพณีทำาบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวลาวพวน กำาหนด 

ในเดือน ๓ ขึ้น ๓ คำ่า ของทุกปี.

กำ�มะหยี่ ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง มีเนื้อฟู ขนอ่อนนุ่ม เป็นมันด้านเดียว มี

ส่วนผสมของไหมหรือทอด้วยไหม ใช้ตัดเป็นเสื้อของทหาร และตัดเป็น

ฉลองพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เช่น “...ฉลององค์ทรงประพาสในวัน

นั้น กำามะหย่ีสีอัญชันพรรณราย...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน), “...ขุน

หม่ืนนายรอ้ยนอ้ยใหญ ่ล้วนใสเ่สือ้ดำากำามะหยี.่..” (บทละครเรือ่งอเิหนา).

กำ�เล�ะ,	 กำ�เหล�ะ หนุ่ม เช่น “...วิฆเนศวรวิฆนประไลย ถืออาวุธไกร 
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กำาลังกำาเลาะแสนสาร...” (อนิรุทธคำาฉันท)์. [กำโละ (เขมร) ว่า หนุ่ม].

กำ�หนดก�ร เอกสารแจ้งกำาหนดขั้นตอนของงานทั่วไปหรือรายงาน

ต่างๆ ที่กำาหนดไว้ในการทำางานหรือพิธีที่ทางราชการหรือเอกชนจัดขึ้น 

โดยเขียนไว้ในบัตรหรือบอกกล่าวด้วยวาจา ไม่ใช่หมายกำาหนดการหรือ

หมายรบัสัง่ แม้วา่งานนัน้จะเปน็งานทีเ่กีย่วขอ้งถงึเบือ้งพระยคุลบาท เชน่ 

งานพิธีสวนสนามของทหารรักษาพระองค์เพื่อสำาแดงความจงรักภักดีซึ่ง

ทางราชการกำาหนดจัดขึ้น หรืองานเสด็จพระราชดำาเนินแต่ไม่ใช่เป็นงาน

พระราชพิธีซึ่งกำาหนดขึ้นโดยพระบรมราชโองการ.

กิติย�กร นามราชสกุลของผู้ที่สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ พระราชโอรสใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาอ่วม 

[ธิดาพระยาพิสณฑ์สมบัติบริบูรณ์ (ยิ้ม พิศลยบุตร)].

กิติย�กร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  
ต้นราชสกุล “กิติยากร” ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 3-M-000076
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กินขันหม�ก ได้แต่งงานอย่างมีหน้ามีตา เช่น “...ถึงต้องทุกข์บุกไพรได้

ความยาก แต่ไดก้ินขันหมากเป็นสองหน...” (“เรื่องไชยเชษฐ์ ตอนที่ ๔” 

ใน บทละครนอกพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ รวม ๕ เรื่องฉบับหอพระสมุด

วชิรญาณ).

กนิเจ การบำาเพ็ญศีลดว้ยการงดเว้นบรโิภคเนือ้สตัวแ์ละดำารงตนอยูใ่นศลีธรรม

อันดีงามตามคติของพุทธบริษัทฝ่ายมหายาน ความมุ่งหมายเพื่อบูชา

คุณพระพุทธเจ้า ๙ พระองค์กับดาวพระเคราะห์ ๙ ดวงที่ได้คุ้มครองมา

ชั่ว ๑ ปี กำาหนดตั้งแต่ ๑ คำ่า ถึง ๙ คำ่า เดือน ๙ ตลอดระยะเวลา ๙ วัน 

๙ คืนผู้ถือศีลกินเจจะต้องปฏิบัติตัวดังนี้ ๑. รับประทานอาหารเจ และงด

รับประทานอาหารรสจัด เช่นเปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มมาก ๒. รักษาศีลห้า  

๓. รักษาอารมณ์และจิตใจให้บริสุทธิ์ ๔. บริจาคทาน และ ๕. แต่งกาย

ด้วยเครื่องนุ่งห่มสีขาว.

กินดิบ ทำาได้อย่างง่ายดาย เช่น “...ไม่กลัวใครได้ครูจะสู้กัน ไล่หำ้าหั่นกิน

ดิบในพริบตา...” (พระอภัยมณีฉบับหอสมุดแห่งชาต)ิ.

กนิพ�นทอง ไดร้บัพระราชทานบรรดาศักด์ิเปน็พระยา และไดร้บัพระราชทาน

พานทองเป็นเครื่องสำาหรับยศ เช่น “...เจ้าพระยาพระคลังจึ่งว่า ซึ่งโปรด

ดงันีก้ช็อบอยู ่แตท่า่นเหล่านีเ้ปน็ผูใ้หญ่ๆ  ที่กินพานทองกห็ลายนาย จะฆา่

เสยีกไ็มไ่ด ้จะเกิดภัยขึน้ขา้งหน้า...” (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสนิทร์ 

รัชกาลที่ ๓).

กินสี่ถ้วย การจัดเลี้ยงขนมหรือของหวาน ๔ อย่างในงานมงคลของชาวภาค

กลาง ได้แก่ ไข่กบ (สาคูหรือเมล็ดแมงลัก) นกปล่อย (ลอดช่องไทย) 

มะลิลอย (ข้าวตอก) อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียวนึ่งไม่มูนกะทิ) กินกับนำ้ากะทิ

ใส่นำ้าตาลมะพร้าว.
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กินอยู่พูว�ย กินอย่างอิ่มเอมเอร็ดอร่อยเต็มที่, กินอย่างอิ่มหนำาสำาราญ

เต็มที่, เช่น “...พอแก้เงี่ยนเหียนห้อยค่อยสบาย กินอยู่พูวายแล้วหลับ

นอน...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

กิบละห์,	 กิบลัต,	 กิบล�ห์	 ชุมทิศที่มุสลิมต้องหันไปยามทำาละหมาด

และขอดุอาอ์ คือทิศทางไปสู่วิหารกะอ์บะฮ์หรือกาบะในนครมักกะฮ์หรือ

เมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย.

กิเลน ชื่อสัตว์ในเทพนิยายจีน ตัวผู้เรียกกิหรือกี ตัวเมียเรียกเลน แต่มัก

เรียกรวมกัน หัวเป็นมังกร มีเขาอ่อน ๑ เขา ตัวเป็นกวางแต่มีเกล็ดคล้าย

ปลา ตีนเป็นกีบคล้ายม้า หางเหมือนวัว เกิดจากเบญจธาตุ คือ ดิน นำ้า 

ไฟ ไม้ และโลหะผสมกัน เป็นหนึ่งในสี่สัตว์วิเศษของจีนซึ่งประกอบด้วย

หงส์ เตา่ มังกร และกเิลน เช่น “...สงิโตโคกเิลนแลมงักร นรสงิหก์นินรและ

คนธรรพ์...” [“กากีกลอนสุภาพ” ใน วรรณคดีเจ้าพระยาพระคลัง (หน)].

กี๋ ฐานสำาหรับตั้งฉัตร พระแสง พระกลด และงาช้าง; ภาชนะมีรูปต่างๆ 

สำาหรับใส่เครื่องนำ้าชาแบบจีน.

กี๋
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กุกกุฏ ไก่, ไก่ป่า, เช่น “...ซ้ันเสียงกุกกุฏแก้วขัน โอบอรลาวรรณวิลาป 

ประโลมโลมลา...” (คำาฉันท์เรื่องนางจินตะหรา).

กกุอ่ง รุง่เรอืง, เปล่งปล่ัง, สว่างสกุใส, มลังเมลือง, เชน่ “...กกุอ่งทองเถอืกลว้น 

สลับแก้วแกมศรี...” (ลิลิตกระบวนแห่พระกฐินพยุหยาตราทั้งทาง

สถลมารคแลชลมารค).

กุญชร นามราชสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองคเ์จา้กุญชร กรมพระพิทกัษเทเวศร ์พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาศิลา.

กุฎ�ค�ร เรือนยอด เช่น “...มรฑปกุฎาคาร ทวัยสดูป...” (โคลงสรรเสริญ

พระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟา้จฬุาโลกย์), กฎูาคาร กเ็รยีก. 

[กูฏ (บาลี-สันสกฤต) = ยอด + อาคาร (บาลี-สันสกฤต) = เรือน].

กุฎี,	 กุฏิ	 กระท่อมที่อยู่ของพระสงฆ์ มีพระวินัยว่า กุฏิที่พระภิกษุจะสร้าง

ด้วยตนเองนั้น ต้องทำาให้ได้ประมาณโดยยาวเพียง ๑๒ คืบพระสุคต โดย

กว้างเพียง ๗ คืบพระสุคตวัดภายใน (ยาวประมาณ ๔.๐๓ เมตร กว้าง

ประมาณ ๒.๓๕ เมตร) และตอ้งใหส้งฆแ์สดงทีใ่หก้อ่น ถ้าไมใ่หส้งฆแ์สดง

ที่ให้ก็ดี ทำาให้เกินประมาณก็ดี ต้องสังฆาทิเสส เช่น “...ครั้งหนึ่งพระองค์

มีพระราชบัณฑูรดำารัสส่ังให้ปฏิสังขรณ์วัดสลัก ให้ทำาพระอุโบสถวิหาร

การบุเรียนแลพระมณฑปขึ้นใหม่ แล้วให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุ

ไว้ภายในพระมณฑป ก่อพระระเบียงล้อมรอบแล้ว สร้างเสนาศนะ กุฎี

ฝากระดานถวายพระสงฆ์ แล้วให้ก่อตึกสามหลังถวายพระวันรัตผู้เจ้า 

อาวาศ แลว้ทรงพระราชทานนามว่าวัดนพิพานาราม...” (“เทศนาบวรราช 

ประวัติ สมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัศวิหาร ถวายที่วังน่า ในงาน

สมโภชพระนครครบรอบร้อยปี” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๑๓), 
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แผลงเป็น กระฎ ีก็มี เช่น “...ขึ้นกระฎทีี่สถิตท่านบิดา กลืนนำ้าตาก็ไม่ฟัง

เฝ้าพรั่งพราย...” (นิราศเมืองแกลง).

กุฏไต เสื้อทหารสมัยโบราณชนิดหน่ึง เช่น “...ห่มกุฏไตฃอหง้า ส่ายเสื้อ

เทาทาง...” (ลิลิตพยุหยาตราเพ็ชร์พวง), โกตไต ก็ว่า.

กุณฑ์,	 กูณฑ์	 ที่ก่อไฟสำาหรับทำาพิธีบูชาไฟ อาจขุดเป็นหลุมลึกราว ๑ 

ศอก หรือก่อไว้บนพื้นก็ได้ เช่น “...อุณห์อกราษฎร์ราวกุณฑ์ บังเกิด...” 

(โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย)์, 

พิธีบูชาไฟ เรียกว่า กุณฑ์พิธ ี หรือ กูณฑ์พิธ ี เช่น “...อทฺทส อจฺจุตำ ก็

ประสบพบพระสิทธาจารย์จอมอจุตใจจงเจริญจรรยายอดโยคี ก่อกอง

กูณฑ์พิธีกระทำานมัสการ จึงกล่าวปฏิสันถารไต่ถามถึงทุกข์ภัยพยาธิ...” 

(มหาเวสสันดรชาดก).

กุณฑ์ทองแดง เตาสำาหรับโหมเพลิงในพิธีพราหมณ์ เป็นเตาทองแดง ใน

เตามีดินและมูลโครอง ฟืนใช้ไม้พุทราและใบไม้หลายชนิด เช่น ใบมะม่วง 

ใบตะขบ ใบทอง ชุบนำ้าผึ้งรวงและนำ้ามันดิบ เช่น “...ให้กรมพระคลังใน

ซ้ายส่งพระเต้าประทุมนิมิตสำาฤทธิ์ส่งให้สนมพลเรือนตั้งพระมณฑล แล

ให้จ่ายกุณฑ์ทองแดงให้สี่ตำารวจไปตั้งโรงพิธีพราหมณ์...” (จดหมายเหตุ

พระราชพิธีลงสรง สมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร 

ในรัชกาลที่ ๕).

กุณฑล ตุ้มหู, เครื่องประดับหู, เช่น “...อร่ามรัตนกุณฑลพราย พร่างฟ้า...” 

(ลิลิตตะเลงพ่าย), ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระกุณฑล.
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กุณฑลม�ล� กะโหลกผีรอบศอพระศิวะ.

กุณฑี,	 กุณโฑ หม้อนำ้า เช่น “...พระราชาลีลาศ พระบาทขึ้นเรือนสนอง 

กุณฑทีองนำ้าหอม ถนอมล้างพระบาทยุคล...” (ลิลิตพระลอ).

กดุัน่ พระโกศทีท่ำาด้วยไมแ้กะสลักลวดลายทรงแปดเหลีย่ม ฝายอดทรงมณฑป

ปิดทองล่องชาดประดับ เรียกว่า พระโกศกุดั่นใหญ่ ปัจจุบันไม่ปรากฏ

หลกัเกณฑก์ารพระราชทาน แตม่เีกยีรตยิศสงูกวา่พระโกศกดุัน่นอ้ย และ

พระโกศทีท่ำาดว้ยไมแ้กะสลักลวดลายทรงแปดเหลีย่ม ฝายอดทรงมณฑป

ปิดทองประดับกระจกสี เรียกว่า พระโกศกุดั่นน้อย สำาหรับพระราชทาน

ประดับเกียรตยิศพระบรมวงศช้ั์นพระเจา้บรมวงศเ์ธอ สมเดจ็พระสงัฆราช 

ผูส้ำาเรจ็ราชการแทนพระองค์ทีถ่งึแก่อสญักรรมขณะดำารงตำาแหนง่ ผูไ้ดร้บั

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวรา 

ภรณ,์ หีบศพชนดิมฝีา มฐีานรปูไมผ่าย ตวัหบีสลกัเปน็ลายเทศปดิทองทัง้

พื้นทั้งลายและฝังแววกระจก เรียกว่า หีบกุดั่น เดิมสำาหรับพระราชทาน

ประดบัเกยีรตยิศศพเจา้จอมทีไ่ด้รบัพระราชทานหบีหมากกะไหลท่อง และ

มหาดเลก็หุ้มแพรซึง่เปน็ราชนกิลุ ปจัจบุนัสำาหรับพระราชทานสตรีทีไ่ดรั้บ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้า.

กุณฑล
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กุทณฑ์,	กุทัณฑ์,	 เก�ทัณฑ์,	 โกทัณฑ์	หน้าไม้แบบจีน เช่น “...พลอัศว

อัศวสำาลี ทรงกุทณฑ์ตี ดำาเลิงสาย...” (บุณโณวาทคำาฉันท)์, “...ข้าศึก

สาดปืนโซรม โรมกุทัณฑ์ธนู ดูดั่งพรรษาซ้อง...” (ลิลิตตะเลงพ่าย), “...

ทวยทรงเกาทณัฑลั์งลอง หนา้ไมแ้มน่ผยอง แลพลคทามาศแมน...” (สมทุ

โฆษคำาฉันท์), “...ดั้งดาบกำาซาบโต มรโล่ห์และโกทัณฑ์...” (อลินจิตต์ 

คำาฉันท)์, ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระแสงเกาทัณฑ์.

กุโบร์,	 กูโบร์	 ที่ฝังศพของมุสลิม การฝังศพของมุสลิมต้องฝังศพในหลุม

ลึกพอมั่นใจว่า สัตว์ร้ายไม่สามารถคุ้ย และกลิ่นไม่สามารถส่งออกมาได้.

กุเพร,	 กุเวร ชื่อท้าวจาตุมหาราชองค์หนึ่ง เป็นราชาแห่งยักษ์ทั้งหลาย 

รกัษาโลกดา้นทศิเหนอื มช้ีางพลายช่ือหมิปาณฑระเป็นพาหนะ สถิตเหนอื

ยอดเขายุคนธรด้านทิศเหนือ เช่น “...ปีกซ้ายกุเวรราชา คุมยักขเสนา 

กำาแหงด้วยแรงเริงรณ...” (บทละครเรื่องศกุนตลา).

กุมภ์ หม้อนำ้า, หม้อนำ้าเล็กๆ, เช่น “...มีโต๊ะทองตั้งเป็นลำาดับลงมา 

กุดั่น
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ตั้งพระอิศวร พระอุมา พระนารายณ์ พระลักษมี พระมเหศวรี พระพรหม 

แลพระมหาพิฆเนศวร์ กับตั้งโต๊ะเทวดานพเคราะห์ และโต๊ะเบญจครรภมี

ม้ารองหม้อกุมภ ์๙ หม้อ อยู่เบื้องขวาเตียงมณฑล เตาโหมกุณฑ์อยู่เบื้อง

ซ้าย...” (จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระรามาธิบดี 

ศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว).

กุมภ์กุณฑ์,	 กุมภ์กูณฑ์	 หม้อสุมไฟในพิธีโหมเพลิง เช่น “...กุมภ์กุณฑ์

กลศสังข์เรียง ตามที่...” (โคลงพระราชพิธีทวาทศมาสฯ).

กุมภัณฑ์,	 กุมภ�ณฑ์	 ยักษ์ประเภทหนึ่ง มีลูกอัณฑะเท่าหม้อเป็นบริวาร 

ของท้าววิรุฬหก โลกบาลทิศใต้ เช่น “...พระทรงฟังสังเวชพระทัยครัน จึง

วา่กับกุมภัณฑไ์ปทนัความ...” (“โคบตุร” ใน นทิานคำากลอนสนุทรภูเ่รือ่ง 

โคบุตรและจันทโครบ), “...พานาสูรเร่งกุมภาณฑ ์อันมีไชยชาญ คือกุมภ

กุมภนิกุมภ์...” (อนิรุทธคำาฉันท)์.

กุมุทน�ถ,	กุมุทบด ีผู้เป็นใหญ่ในดอกบัว คือพระจันทร์ เพราะดอกบัวบาน

กลางคืนให้พระจันทร์ชม.

กุมภ์
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กุรุง กรุง เช่น “...แสนโกฏกิุรุงมนุษย์ นับยาก แล้วแฮ...” (ยอพระเกียรดิ ๓ 

รัชกาล).

กุลท�สี	หญิงรับใช้ประจำาครอบครัว.

กุลเทวด�,	กุลเทวต�	เทวดาประจำาตระกูล.

กุลธรรม ธรรมเนียมอันดีแห่งตระกูล.

กไุล,	กไุหล่ ชือ่เรอืขดุชนดิหนึง่ ดา้นขา้งเสรมิกระดาน มรีปูรา่งเพรยีวหวัและ 

ท้ายแหลมสูง เช่น “...กูก็ชาติเรือกุไลใบสลัด ถึงลมพัดก็คงเลียดเสียด

ประสม...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน), “...เรือรบกุไหล่ร้า เคยรณ...” 

(โคลงสรรเสริญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย)์.

กุศร�ช	 ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง เป็นผ้าฝ้ายเนื้อหยาบหนา มีดอกคล้ายผ้าลาย

เป็นผ้าอย่างดีจากแคว้นคุชราต (Gujarat) ประเทศอินเดีย นิยมใช้เป็น

ผ้าห่ม ผ้านุ่ง ผ้าเกี้ยว และผ้าห่อคัมภีร์ เช่น “...คลี่ผ้ากุศราชออกคาดพุง 

กางมุ้งเสียให้ดีแต่วี่วัน...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง).

กุศลพิธี	การบำาเพ็ญกุศลเกี่ยวกับการอบรมคุณงามความดี เช่น พิธีแสดงตน

เปน็พุทธมามกะ พธิรีกัษาอโุบสถศลี พธิเีวียนเทยีน พธิสีวดมนตไ์หวพ้ระ.

กุสุมม�ล� ดอกไม้สำาหรับบูชา ๕ คือ หญ้าแพรก ข้าวสาร เมล็ดผักกาด 

ดอกมะลิ และข้าวตอก เช่น “...ปุปฺผสนฺถโต ดาษไปด้วยกุสุมมาลาสรรพ

สิ่งพิเศษ ทพฺพปุปฺผญฺจ คือดอกหญ้าแพรกแลข้าวสารสทุธเศวต กับเมล็ด

พรรณผักกาด สุมนเมว จ อีกทั้งสุมนบุปผาชาติ ลาชปญฺจมานิ มีข้าว

ตอกเป็นคำารบห้าประการพอครบส่ิง จัดได้ว่าของบูชาอันยิ่งอย่างบุรพ
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ประเพณี...” (มหาเวสสันดรชาดก).

กุสุม� นามราชสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประสูติแต่เจ้าจอมมารดากรุด.

กุสุม�ยุธ,	กุสุม�วุธ ผู้มีอาวุธคือศรเป็นดอกไม้ คือพระกามเทพ.

กุหร่�	 สีเทาเจือแดง บางทีค่อนไปทางอมเหลือง คำาว่า กุหร่า เป็นภาษา

เปอร์เซีย แปลว่าหมวก หมวกแก๊ป หมวกคลุม ผ้าโพกศีรษะ และ

กะบังหน้าหรือรัดเกล้า (tiara) ในเอกสารโบราณพบคำาว่ากุหร่าคู่กับ 

พระมาลาเส้าสงู คอืพระมาลาเสา้สงูกหุรา่ กบัพระมาลาเสา้สงูสกีหุร่า เชน่ 

“...สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์ เสด็จไปทรง 

เครื่องที่พระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ แต่งพระองค์ทรงสนับเพลาเชิงงอน ทรง

พระภูษาจีบโจงนางหงส์ รัดพระองค์หนามขนุน ทรงฉลองพระองค์กรอง

ทอง ทรงพระมาลาเส้าสูงสีกุหร่า เสด็จขึ้นพระราชยานที่เกยพระที่นั่งดุสิ

ดาภิรมย์...” (พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๒), พระ

มาลาเส้าสูงสีกุหร่าจึงน่าจะเป็นพระมาลาที่มีสีเช่นนั้นมาก่อน ต่อมาจึง

ย้ายความหมายจากหมวกเป็นชื่อสี เช่น “...ส่านจุหรี่สกีุหร่าคั่นหน้าทอง 

สอดฉลองพระบาทเพชรเสดจ็มา..” (พระอภยัมณฉีบบัหอสมดุแหง่ชาติ), 

สมัยรัชกาลที่ ๕ นิยมใช้ผ้าสีกุหร่าซึ่งเป็นผ้าสักหลาดสีเทาเจือแดงตัดเสื้อ

ทหารกรมเกณฑห์ดัอยา่งฝรัง่, เรยีกเพีย้นเปน็ โกหรา่ กม็ ีเชน่ “...เหน็เมฆ

เบื้องบนฟ้า เรียมคิดผ้าโกหร่านาง...”, “...นึกผ้าโกหร่านาง ร่างน้อย...” 

(กาพย์ห่อโคลงนิราศเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร)์.

กูบ ประทุนท่ีติดกับสัปคับ เป็นหลังคาบังแดดบังฝนเม่ือใช้ช้างเป็น

พาหนะเดินทางหรือบรรทุกของ สานด้วยตอกประกอบหวายเป็นรูปโค้ง 
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ภายในกรุจากหรือผ้าแล้วทารัก ด้านนอกยาด้วยชันหรือรักเพื่อป้องกัน 

นำ้ารั่ว เช่น “...ช้างกูบที่นั่งช้าง เครื่องเต้ามาตาม...” (โคลงสรรเสริญพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย)์.

เกจิ,	 เกจิอ�จ�รย์	 ผู้รู้ ; อาจารย์ที่เช่ือกันว่ามีความรู้ความสามารถ

ในด้านคาถาอาคมและการปลุกเสกเครือ่งรางของขลงั. [เกจ ิ(บาล)ี = บาง

พวก + อาจารฺย (สันสกฤต) = ครู, ผู้สั่งสอน].

เกณฑ์ธัญญ�ห�ร	 คำาพยากรณ์จำานวนพืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์เลี้ยง

ในโลกมนุษย์ตลอดปี เพื่อทำานายว่าในระหว่างปีโลกจะมีความอุดม

สมบูรณ์หรือแห้งแล้งขาดแคลนเพียงใด โดยคำานวณจากปีจุลศักราชแล้ว

ประกาศลงในประกาศสงกรานตป์ระจำาป ีเช่น จ.ศ. ๑๓๗๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เกณฑธ์ญัญาหารช่ือวิบตั ิขา้วกล้าในภมูนิาจะเกดิกมิชิาต ิ(ดว้งกบัแมลง) 

จะได้ผลกึ่ง เสียกึ่ง.

เกณฑ์ธ�ร�ธิคุณ	 คำาพยากรณ์ปริมาณนำ้าฝนในโลกมนุษย์ซึ่งวัดได้

มากที่สุด ตลอดปี เพื่อทำานายว่าในระหว่างปีโลกจะมีนำ้ามากหรือน้อย 

กูบ	สตรีสูงศักดิ์นั่งกูบบนหลังช้าง
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เพยีงใด โดยคำานวณจากปจีลุศกัราชแล้วประกาศลงในประกาศสงกรานต์

ประจำาป ีเชน่ จ.ศ. ๑๓๗๗ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เกณฑธ์าราธคิณุชือ่ปถว ี(ธาตุ

ดิน) นำ้างามพอดี. [ธารา (บาลี-สันสกฤต) = สายนำ้า, หยาดนำ้า + อธิ + 

คุณ สนธิเปน็ ธาราธคิณุ แปลว่า คณุอนัยิง่ของสายนำา้ หมายถงึสว่นนำา้ฝน 

ซึ่งมากที่สุด].

เกณฑ์น�คให้นำ้�	 คำาพยากรณ์ปริมาณนำ้าฝนในโลกมนุษย์โดยอ้างอิง

จากจำานวนนาคที่ให้นำ้า เพราะในแต่ละปีจำานวนนาคที่ให้นำ้าไม่เท่ากัน ทำา

ให้นำ้าในโลกแต่ละปีมากน้อยต่างกัน เกณฑ์นี้จะประกาศลงในประกาศ

สงกรานต์ประจำาปี เช่น เกณฑ์นาคราชให้นำ้าปีมะเมีย นาคให้นำ้า ๕ ตัว 

ทำานายว่าฝนต้นปีงาม กลางปีงาม และปลายปีก็งาม.

เกณฑ์พิรุณศ�สตร์	 คำาพยากรณ์ปริมาณนำ้าฝนที่จะตกลงในจักรวาล 

มหาสมุทร ป่าหิมพานต์ และโลกมนุษย์ตลอดปี โดยคำานวณจากปี

จุลศักราชแล้วประกาศลงในประกาศสงกรานต์ประจำาปี เช่น จ.ศ. ๑๓๗๗ 

(พ.ศ. ๒๕๕๘) วันอาทิตย์เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก ๔๐๐ ห่า ตกใน

โลกมนุษย์ ๔๐ ห่า ตกในมหาสมุทร ๘๐ ห่า ตกในป่าหิมพานต์ ๑๒๐ ห่า 

ตกในเขาจักรวาล ๑๖๐ ห่า นาคให้นำ้า ๔ ตัว, เกณฑ์ฝน ก็เรียก.

เกณฑ์เมืองรั้ง ตำาแหน่งสำารองเจ้าเมืองสมัยเก่า เช่น “...เห็นหัวพัน

นายเวรเกณฑ์เมืองรั้ง พันมโนก็น่ังลงตรงหน้า...” (เสภาเรื่องขุนช้าง

ขุนแผน).

เกณฑ์วัน คำาพยากรณ์วันดีหรือร้ายตลอดปี วันดีเรียกว่าวันธงชัยและ

วันอธิบดี เป็นวันมงคลสำาหรับการจัดงานหรือประกอบพิธีต่างๆ เช่น วาง

ศิลาฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ฯลฯ วันร้ายเรียกว่าวันอุบาทว์และวัน

โลกาวินาศ เป็นวันอัปมงคล ห้ามจัดงานหรือประกอบพิธีมงคลทั้งปวง 
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โดยคำานวณจากปจีลุศกัราชแล้วประกาศลงในประกาศสงกรานตป์ระจำาป ี

เช่น จ.ศ. ๑๓๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) วันอาทิตย์ เป็นวันธงชัย วันจันทร์ เป็น

วันอธิบดี วันเสาร์ เป็นวันอุบาทว์ วันพุธ เป็นวันโลกาวินาศ.

เกณฑ์หัด	 พวกเลกสมที่นำามาสักข้อมือและฝึกหัดวิชาทหารอย่าง

ฝรั่ง เช่น “...ทหารม้าเกณฑ์หัดจัดแจง เดินแซงสองข้างมรคา...” (บท

ละครเรื่องอิเหนา), โบราณเขียน เกนหัด.

เกณฑ์แห่	 พวกเลกสมที่มูลนายส่งไปเข้ากระบวนแห่ของหลวงตามหมาย

รบัสัง่ของกรมวงั เหตทุีต่อ้งเกณฑ ์เพราะการแหแ่หนเป็นการชัว่คราว ไมมี่

กรมใดเป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง เช่น “...พรั่งพร้อมโยธีรี้พล เสนานำาพหล

เกณฑ์แหไ่ป...” (บทละครเรื่องอิเหนา), โบราณเขียน เกนแห.่

เกย ที่สำาหรับพระมหากษัตริย์เสด็จก้าวขึ้นลงเวลาทรงช้างทรงม้า และ

ทรงพระราชยานคานหาม ลักษณะเปน็ยกพืน้กอ่อฐิถอืปนู มคีวามสงูตาม

ลักษณะพระราชพาหนะที่ใช้เทียบ.

เกย
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เกยช�ล� เกยที่ก่อพ่วงต่อกับชาลาพระมหาปราสาท พระที่นั่ง หรือต่อ

กับยกพื้นไพทีรับพระอุโบสถ เช่น เกยชาลาที่ด้านหน้าพระที่นั่งอาภรณ์

ภิโมกข์ปราสาท ด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกพระที่นั่งดุสิดาภิรมย์ ใน

พระบรมมหาราชวงั กบัทีศ่าลาเปลือ้งเครือ่งหนา้วดับวรนเิวศวหิาร ศาลา

เปลื้องเครื่องหน้าวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เช่น “...ผิแลมีผู้ใดใดไป

ปีนประอวดค่ามพนักปูพรหมปูเจียมในโรงสานแลเกยชาลาแลพลับพลา 

๓ ประการนี้ท่านห้าม...” (“พระอายการอาชาหลวง” ใน กฎหมายตรา

สามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม ๒).

เกยช�ล� พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเกยชาลาที่ศาลาเปลื้อง
เคร่ืองหน้าวัดบวรนิเวศวิหาร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช พุทธศักราช ๒๔๕๔ 
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภอ สบ 17/2 (39)
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เกยโถง เกยท่ีตั้งอยู่โดดๆ สำาหรับเสด็จขึ้นทรงช้างซึ่งไม่มีพลับพลาเปลื้อง

เครื่องหรือทรงเครื่องกำากับอยู่ด้วย เช่น “...จึ่งพระจอมโลกจรรโลง เถลิง

เกยโถงเทียบทัพ กับบรมราชอนุชา...” (ลิลิตตะเลงพ่าย).

เกยพระคช�ธ�ร เกยช้างพระที่น่ัง ด้านหน้ามีเสาตะลุงเบญพาดสำาหรับ 

ยืนช้างพระที่นั่ง.

เกยช�ล� พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นจากเกยชาลาที่หน้าพระที่นั่ง 
ดุสิดาภิรมย์ ในพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๔๖๘ 
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ รฟท 131/1
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เกยลด เกย ๒ ช้ันสำาหรับรับเสด็จที่พระแกลท้ายพระมหาปราสาท เช่น

“...อน่ึงให้สนมตำารวจนอกปลูกเกยลดเปนสองชัน้ รบัเสดจ็ทีพ่ระแกลทา้ย

พระมหาปราสาทด้านตะวันออกเกย ๑...” [“หมายรับสั่งรัชกาลที่ ๑ เรื่อง

พระราชพิธีโสกันต์พระเจ้าลูกเธอ หลานเธอ ๑๐ พระองค์ ปีชวด จ.ศ. 

๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗)” ใน ลัทธิธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)].

เกยล� เกยขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ ใช้เป็นที่เสด็จขึ้นลงของเจ้านาย 

หรือสำาหรับสมเด็จพระราชาคณะขึ้นลงราชรถน้อย ลักษณะเป็นขั้นบันได 

๒ ขั้น ด้านล่างทำาเสารับนำ้าหนัก มีหูช้างยึดเสากับบันได ใต้เสาบันได 

ตีกรอบไม้สี่เหล่ียมเป็นฐานยึดขาม้าเพ่ือความม่ันคงและสวยงาม เช่น  

“...ครัน้เสรจ็เสดจ็จรล ีมายงัท่ีเกยลาหนา้ฉาน...” (บทละครเรือ่งอเิหนา).

เกยหอ พลับพลาเล็กๆ ที่มีเกยสำาหรับขึ้นช้างติดอยู่ด้วย เช่น “...ภูเบนทร์

บ่ายบาทขึ้น เกยหอ...” (ลิลิตตะเลงพ่าย).

เกยพระคช�ธ�ร
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เกยูร กำาไลสวมต้นแขน เช่น “...มกุฏเกยูร วิบุลย์ธารธำารงทรง ศรีอุตรา

สง คสังวาลวิภูษา...” (สมุทโฆษคำาฉันท)์, “...ฉลองพระองค์เพริศแพร้ว 

มกรแก้วเกยูร ตาบไพฑูรย์เรืองจรัส...” (ลิลิตตะเลงพ่าย).

เกร�ะ เครื่องสวมคลุมร่างกายสำาหรับป้องกันอันตรายจากศาสตราวุธ เช่น 

“...หาญห่มเกราะกรายกราย ก่อนม้า...” (ลิลิตยวนพ่าย), “...ย่อมล้วน

เกราะกรายลายทอง เสื้อหมวกไหมกรอง กระหนกกระหนาบแกมกัน...” 

(บณุโณวาทคำาฉนัท)์, เกราะทหารไทยโบราณมทีัง้ทีท่ำาดว้ยเหลก็ เรียกวา่ 

เกราะเหลก็ และทำาดว้ยหนงับนุวม คอืหนงัหุม้ดว้ยผา้แลว้ยดัสำาล ีเรียกวา่ 

เกราะนวม เช่น “...คนตีนั้นให้ใส่เกราะเหล็ก หมวกเหล็ก หมอขี่คอนั้นถือ

ขอและของ้าวด้วย คนกลางนั้นถือปืน ควานท้ายนั้นถือหอกขอ...คนขึ้นขี่

ม้านั้นใสเ่กราะเหล็ก หมวกเหล็ก มีแซ่ ทนูและทวนถือ...” (“พงศาวดาร

ละแวก ฉะบับแปล จ.ศ. ๑๑๓” ใน ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๗๑), “...

อันว่าโยคเสนางค์นั้นไซร้ ให้ป้องกันขันธเสมามณฑล แลแต่งค่ายคูเขื่อน

ทวารหอรบธงชัย แลจตุรงคเสนางค์นั้น คือพลช้างสรรพด้วยจำาลองแล 

กระโจมอันมีพรรณต่างๆ แลทหารซึ่งจะขี่คอช้างนั้น สรรพด้วยหมวกแล

เกราะนวมประดับนี้สำารับช้างนั้น...” (ตำาราพิไชยสงคราม ฉบับรัชกาลที่ 

๑), ผ้าที่ใช้หุ้มหนังมีหลายสีหลายชนิดสำาหรับเป็นเคร่ืองบอกสังกัดและ

ชั้นยศ เช่น “...แล้วจึ่งถึงทหารใส่เสื้อเสนากุฎแลใส่หมวกทองมือถืออาวุธ

หอกดาบโล่เขนธนูน่าไม้ แลปืนน้อยปืนใหญ่ แลปืนขานกยางแห่ไปเปน  

๒ ชัน้...แตง่ตวัใสเ่สือ้เกราะกำามะหยีแ่ดงขลิบทอง ใสห่มวกทองบนหลงันัน้ 

มีคนถือปืนแล้วแห่ไปตามที่...คือม้าห้อแลม้าอาษาเกราะทองแลม้าเคร่ือง 

ม้าไชยนั้นคนขี่แต่งตัวใส่เสื้อเกราะแลเสื้อแพรใส่หมวกมือถือทวนและธนู

แห่ไปซ้ายขวา...” (“คำาให้การขุนหลวง วัดประดู่ทรงธรรม” ใน ประชุม

คำาให้การกรุงศรีอยุธยา รวม ๓ เรื่อง), ฉลองพระองค์เกราะของพระมหา

กษัตริย์มี ๒ องค์ คือ ฉลองพระองค์เกราะเหล็ก หรือ ฉลองพระองค์เหล็ก 

และ ฉลองพระองค์เกราะนวม หรอื ฉลองพระองคน์วม เปน็เครือ่งอสิรยิยศ
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หมวดเครื่องพิชัยสงคราม สำาหรับเชิญมาตั้งที่พระแท่นมณฑลในพระราช

พิธีบรมราชาภิเษก.

เกริน แท่นที่ต่อออกมาขนาบข้างองค์บุษบกทั้งสองข้างสำาหรับตั้งฉัตร

และต้ังพุ่มดอกไม้สดในงานพระราชพิธีอย่างใหญ่ และแท่นท่ีต่อท้าย 

ราชรถสำาหรับเป็นที่นั่งนักสราชถือแพนหางนกยูงให้สัญญาณการเคล่ือน

กระบวน มีลักษณะคล้ายท้ายเรือสำาเภาแต่โค้งงอนและอ่อนช้อยกว่ามาก  

เช่น “...กระหนกเกรินท้ายรถชดช้อย เพลาพลอยประดับทับทิมแดง...”  

(บทละครเรื่องอิเหนา).

เกรินบันไดน�ค เกรินสำาหรับเชิญพระโกศข้ึนหรือลงจากราชรถและ

ใช้เชิญพระโกศขึ้นสู่พระเมรุมาศ มีองค์ประกอบเป็นรางเล่ือนข้ึนลงด้วย

กว้านหมุน ตัวเกรินมีลักษณะคล้ายท้ายเรือสำาเภา มีแท่นสี่เหลี่ยมสำาหรับ

วางพระโกศ ขอบฐานแกะสลักลายปิดทองประดับกระจก ท้ายเกรินเป็น

พ้ืนลดระดับลงมาสำาหรับเจ้าพนักงานภูษามาลาข้ึนนั่งประคองพระโกศ 

ด้านข้างทั้งสองมีราวตกแต่งเป็นรูปพญานาคจึงเรียกว่า เกรินบันไดนาค 

สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี ทรงคิดทำาเมื่อ

เกริน
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งานพระเมรุพระบรมศพรัชกาลที่ ๑ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจร

จรัสวงษ์ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ ทรงแก้ไขใช้แบบกว้านสมอเรือ เช่น “...

พระยานมาศสามลำาคานเชิญพระโกศทองใหญ่ทรงพระศพเทียบที่เกริน

บันไดนาคพระมหาพิชัยราชรถ เจ้าพนักงานภูษามาลาเลื่อนพระโกศ

ทองใหญ่ทรงพระศพจากพระยานมาศสามลำาคานเข้าสู่ท้ายเกรินบันได

นาคเข้าที่แล้ว ถอยพระยานมาศสามลำาคานออกไปยังพระเมรุท้องสนาม

หลวง เจา้หนา้ทีเ่ชิญสปัตปฎลเศวตฉตัรคนัดาลถวายกางกัน้พระโกศทอง

ใหญ่ทรงพระศพแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จพระราชดำาเนนิแทนพระองค ์ทรงทอดผา้ไตรทีพ่ระโกศทองใหญท่รง

พระศพท้ายเกรินบันไดนาค เที่ยวละ ๕ ไตร...” (“หมายกำาหนดการ ที่ 

๗/๒๕๕๕ หมายกำาหนดการพระราชพธิพีระราชทานเพลงิพระศพ สมเดจ็

พระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๕๕” ใน ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๕๕).

เกรินบันไดน�ค เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระมหาสมณเจ้า  
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จากเกรินบันไดนาคขึ้นสู่ที่ตั้งพระจิตกาธานในพระเมรุมาศ  
ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ 003 หวญ 39/3/3
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เกรินบุษบก เกรินที่ต่อออกไปทางด้านข้างฐานบุษบกมาลาทั้ง ๒ ข้าง

สำาหรบัปกัฉัตร เช่นในพระราชลัญจกรมหาโองการสำาหรับประทบัพระราช

สาสน์และกำากบัพระสพุรรณบฏัดำาเนนิพระราชโองการตัง้เจา้ประเทศราช 

ซึ่งมีลายเป็นรูปบุษบก มีเกรินตั้งฉัตรขนาบบุษบกอยู่ ๒ ข้าง.

เกรินรอกกว้�น บันไดเลื่อนยกโกศขึ้นไปที่เชิงตะกอนบนพระเมรุ.

เกลอ คำาเรียกเพ่ือนที่เคยดื่มนำ้าสาบานว่าจะเป็นเพื่อนกันตลอดชีวิต เช่น 

“...พลายแก้วกินเหล้าเข้าตำ้าอึก ขุนช้างวางหงึกจนหัวสั่น ยั่นกูเมาหนัก

หนาจนตาชัน เทเหล้าใส่ขันชวนเป็นเกลอ จึงเอามือพลายแก้วลงจดขัน 

เราซื่อต่อกันจนตายเหนอ ถ้าใครทรยศคดต่อเกลอ ให้เทพเธอสังหาร

ผลาญชีวัน อันดาบองครักษ์ทั้งสี่หมู่ อย่าให้แคล้วคอกูเป็นแม่นม่ัน ขอ

ให้พลัดมารดาห้าร้อยกัลป์ จิ้มเอาเหล้าในขันข้ึนคว่ันคอ...” (เสภาเร่ือง

ขุนช้างขุนแผน).

เกล้�กระหม่อม คำาใช้แทนตัวผู้พูดเพศชาย เมื่อเพ็ดทูลเจ้านายชั้น

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.

เกล้�กระหม่อมฉัน คำาใช้แทนตัวผู้พูดเพศหญิง เม่ือเพ็ดทูลเจ้านาย

ชั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า.

เกล้�จุก กระหมวดผมผูกเป็นจุกที่กลางศีรษะ เช่น “...แล้วเกล้าจุกผูกไถ้

ที่ใส่ของ ให้แหวนทองทุกสิ่งทำามิ่งขวัญ...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).
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เกล้�ผม กระหมวดผมให้เรียบร้อย เช่น “...เกล้าผมสมทรงกะทัดรัด 

ดอกไม้ทองแซมทัดสะบัดไหว...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

เกล้�มวย กระหมวดผมผูกเป็นมวยที่ท้ายทอย เช่น “...ถึงเกร็ดย่าน

บา้นมอญแตก่อ่นเก่า ผูห้ญงิเกล้ามวยงามตามภาษา...” (นริาศภเูขาทอง).

เกลียง หญ้า เช่น “...เน้ือเบื้อลืมกินเกลียงดาล กินทุกข์ทุกสถาน ลันลุง

ดว้ยพระราชา...” (สมทุโฆษคำาฉนัท)์, “...โคแดงแจง้ทีล่อ้ม กนิเกลยีง...” 

(กาพย์ห่อโคลงประพาศธารทองแดง).

เกศ�กันต์,	 เกษ�กันต์	 พระราชพิธีตัดจุกโกนจุกหม่อมเจ้า เช่น “...ใน

รตันโกสนิทรศก ๑๑๖ นี ้ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ ใหเ้จา้พนกังานจดัการ

พระราชพิธีสัมพัจฉรฉินทร์ ที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย เหมือนปีก่อนมา 

เกล้�จุก ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ 003 หวญ 46ข/39
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แลโปรดเกล้าฯ ให้มีการโสกันตเ์กษากันต ์พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้า

รังสิตประยูรศักดิ แลพระวรวงษ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงประภาวสิทธินฤมล 

ในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ 

กบัหมอ่มเจา้อกี ๑๕ พระองค์...” (“พระราชพธิ ีสมัพจัฉรฉนิทรแ์ละโสกนัต์

เกษากันต์” ใน ราชกิจจานุเบกษา ๒๔๔๐).

เกศ�นตะ พิธีกรรมของศาสนาฮินดู เป็นพิธีตัดจุก ผู้เป็นวรรณะพราหมณ์

กระทำาเมื่ออายุได้ ๑๖ ปี ผู้เป็นวรรณะกษัตริย์กระทำาเมื่ออายุได้ ๒๒ ปี  

ผู้เป็นวรรณะแพศย์กระทำาเมื่ออายุได้ ๒๔ ปี.

เกษมศรี นามราชสกุลของผู้ที่สืบเช้ือสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ พระราชโอรส

ในพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยูห่วั ประสตูแิตเ่จา้จอมมารดาจนัทร ์

พระสนมเอก.

เกษมศร ี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ 
ต้นราชสกุล “เกษมศรี” ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 12-M-00009
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เกษมสันต์ นามราชสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ พระราชโอรส

ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแพ 

พระสนมเอก.

เก�ทมุพร ผา้โบราณชนดิหนึง่ เปน็ผา้ทอดว้ยขนสตัว ์มีเนือ้ละเอยีด ทำาจากรัฐ

โกทุมพร ประเทศอินเดีย เช่น “...เจ้ามัทรีจักนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไร 

แต่ปางก่อนเจ้ามัทรีเคยทรงแต่ผ้ากาสิกพัสตร ผ้าโขมพัสตรและผ้าเกาทุม

พรพัสตร เม่ือต้องทรงผ้าคากรองจักกระทำาอย่างไร...” (พระไตรปิฎก

ภาษาไทยฉบับหลวง เล่ม ๒๘), โบราณเรียก โกฏุมพร หรือ โกทุมพร  

ก็มี. [บาลี ว่า โกทุมฺพร, โกฏุมฺพร].

เก�บิล ชื่อแหวนสำาคัญที่พราหมณ์ใช้สวมเมื่อทำาพิธีคู่กับสายธุรำา เช่น “...

อกีประวชิเกาบลิบา้ง เสกซำา้สวมตน...” (โคลงพระราชพธิทีวาทศมาสฯ), 

โบราณเรียก เกาปิล ก็มี เช่น “...เสด็จทรงภูษา สังวาลมาลา เกาปิล

เกษมสันต์	พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรา 
นุรักษ์ ต้นราชสกุล “เกษมสันต์” ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส 18-M-00023
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กณุฑล...” (คำาฉนัทส์รรเสรญิพระเกียรตสิมเดจ็พระพทุธเจา้หลวงปราสาท

ทอง).

เก�ไศย ผ้าไหม, ผ้าแกมไหม.

เกี้ยว เครื่องประดับลักษณะเป็นวงคล้ายพวงมาลัยสำาหรับสวมศีรษะ เช่น 

ราชบุรุษสวมในพระราชพิธีตรุษ สวมบนลอมพอกและชฎา หากมีขนาด

เล็กสำาหรับสวมจุก เรียกว่า เกี้ยวทิศ และหากมียอดประดับดอกไม้ไหว 

เรียกว่า เกี้ยวยอด เช่น “...นางทรงมงกุฎพระบุตรี พระน้องใส่เกี้ยวมณี

กรอบหนา้...” (บทละครเรือ่งอเิหนา), ใชเ้ปน็ราชาศพัทว์า่ พระเกีย้ว; ผา้

คาดพงุขุนนางสมยัโบราณ เรยีกวา่ ผา้เกีย้ว เชน่ “...ลางชายลายนุง่เกีย้ว 

ยกย่างเลี้ยวเอี้ยวโอนดู...” (กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ), “...ที่ประตู

หน้าท้องพระโรง ขุนหมื่นกรมพระตำารวจ นุ่งสมปักตามธรรมเนียม คาด

เกี้ยวคาดประคดถือหอกยืนรักษาประจำา ๔ คน...” (พระราชพงศาวดาร

กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๓); คานหามของจีนชนิดหนึ่ง มีหลังคา ด้าน

หน้ามีผ้าม่านกั้น เช่น “...พระพี่เลี้ยงข้าหลวงทั้งปวงตาม ทหารหามคัน

เกี้ยวด้วยกันไป...” (นิราศพระยามหานุภาพไปเมืองจีน คร้ังกรุงธนบุรี 

เมื่อปีฉลู พ.ศ. ๒๓๒๔).

เกี้ยวเกไล วิธีนุ่งผ้าแบบหน่ึงของควาญช้างตามตำาราช้าง ใช้ผ้าลาย 

๒ ผนื ผนืหนึง่นุง่โจงกระเบนสนบัเพลา อกีผนืหนึง่คาดพงุโดยดา้นหลงัชกั

แผล่งปรกถงึกน้ ดา้นหนา้รวบผกูเงือ่นคาดไว ้ชายขา้งหนึง่เสมอเงือ่น อกี

ชายหนึ่งปล่อยแผ่ยาวลงไปแล้วกลับทบชายขึ้นมาเหน็บไว้ที่พก เช่น “...

ลางชายลายนุ่งเกี้ยว เกไล...” (กาพย์ห่อโคลงพระศรีมโหสถ).

เกี่ยวดอง เครือญาตินอกวงศ์ตระกูลที่นับเป็นญาติกันเพราะเป็นบิดา

มารดาของชายหญิงที่แต่งงานกัน เช่นนางทองประศรีเป็นเกี่ยวดองนาง
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ศรีประจัน เพราะพลายแก้วลูกชายนางทองประศรีแต่งงานกับนางพิม 

ลูกสาวนางศรีประจัน.

เกี่ยวแฝกมุงป่� ทำาอะไรโดยไม่พิจารณากำาลังความสามารถของตน เช่น 

“...อย่าอวดดีมีทรัพย์เที่ยวจับแจก ทำาเกี่ยวแฝกมุงป่าพาฉิบหาย...” 

(สุภาษิตสอนสตร)ี.

เกี้ยวพ�น,	เกี้ยวพ�ร�สี	พูดจาแทะโลม, พูดจาขอความรัก, เช่น “...จะมา 

ลดเลี้ยวเกี้ยวพาน คำาหวานจะให้ละลานใจ...” (บทดอกสร้อยสวรรค์ครั้ง

กรงุเกา่), “...คอ่ยนัง่ลงขา้งองค์อรไท แล้วปราศรยัเกีย้วพานหวา่นลอ้ม...” 

(“เรื่องคาวี ตอนที่ ๑” ใน บทละครนอกพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ รวม 

๕ เรื่องฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ).

แกงได รอยกากบาทหรือรอยขีดเขียนที่คนไม่รู้หนังสือขีดลงไว้เป็นสำาคัญ

แทนการลงลายมือชื่อ เช่น “...แลข้อสัญญาทั้งน้ีเขียนเปนสามฉบับ 

ทกุภาษาในน้ี ภาษาไทยสามฉบบั ภาษาฝรัง่เสดสามฉบบั ภาษาปตกุรรม 

สามฉบับ แลผู้มีช่ือทั้งสองฝ่ายนั้นขีดแกงไดปิดตราเปนสำาคัญทุก

ฉบับ...” (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๓๔ ว่าด้วยหนังสือสัญญาค้าขาย

ระหว่างประเทศสยาม กับประเทศฝรั่งเศสในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช), “...แม้จะให้สัญญาปิดตราแดง จะขีดแกงไดให้ในสัญญา...” 

(เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

แกน ขัดสน, ยากจน, จำาใจ, ฝืนใจ, เช่น “...เป็นบุรุษแสนแกน ก่อไร้...” 

(โคลงสุภาษิตประจำาภาพ ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม), “...

เห็นหน้าเพื่อนเหมือนญาติเมื่อคลาดแคลน ถึงยามแกนพอได้ก่อหัวร่อ

กนั...” (“นริาศลอนดอน” ใน นริาศลอนดอน และจดหมายเหตเุรือ่งราชทตู 

ไทยไปประเทศอังกฤษในรัชกาลที่ ๔ เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๐๐).
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แก้บน ตอบแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคยสัญญาเอาไว้, โบราณเรียก ใช้บน เช่น 

“...จงอยู่ไปใช้บนด้วยกันก่อน อย่าเพ่อคืนนครทั้งสองศรี...” (บทละคร

เรื่องอิเหนา).

แก้บวช การละศีลอดซึ่งถือมาตั้งแต่ยามรุ่งอรุณจนกระทั่งถึงเวลาหลัง

ตะวนัตกดนิของแตล่ะวนั ในเดอืนรอมฎอนหรอืเดอืนถอืศลีอดของมสุลมิ.

แก้ฝัน บอกเล่าความฝันให้ผู้อื่นทำานาย เช่น “...ลุกข้ึนแก้ฝันขันสิ้นที 

เห็นจะดีหรือร้ายช่วยทายดู...” (บทละครนอกเรื่องสังข์ทอง).

โกกิล� นกกระเหว่า, นกกาเหว่า, นกดุเหว่า, เช่น “...เหล่ากระลิงโกกิลา

กระลุมพูก็โผผิน พวกพรรณประหิดหัสดินแลดอกบัว กระตั้วกระเต็นเต้น

เบญจวรรณา โนรีสาลิกาตระเวนวัน...” (มหาเวสสันดรชาดก), “...สกุโณ

โกกิลากาไก่แก้ว จะเจื้อยแจ้วขานขันสนั่นหน...” (นิราสทวารวด)ี.

โกญจน�ท เสียงแผดร้องอย่างกึกก้องของช้าง โบราณว่าดังเหมือน

เสียงนกกระเรียนร้อง เช่น “...สำาเนียงโกญจนาทอาจอง งางอนดังจะส่ง

สอยดาว...” (บทละครเรื่องอิเหนา), กุญจนาท ก็เรียก. [โกญฺจ (บาลี) = 

นกกระเรียน + นาท (บาลี) = บันลือ].

โกญจน�เนศวร,	 โกญจน�ทเนศวร ช่ือเทพในศาสนาพราหมณ์ เป็น

เทพเศียรช้าง ๓ เศียร ๖ กร กำาเนิดจากเทวโองการ พระอิศวรให้พระอัคนี

แสดงเทวฤทธิ์ เกิดเปลวเพลิงออกจากช่องกรรณทั้งสองเป็นเทพ ๒ องค์ 

คือ พระคเณศ และพระโกญจนาเนศวร เป็นเทพที่สำาคัญยิ่งในพิธีสมโภช

ช้าง เนื่องจากให้กำาเนิดช้างสำาคัญ เช่นช้างเอราวัณและช้างคิริเมขละไตร

ดายุคของพระอินทร์ นอกจากนี้ยังให้กำาเนิดช้างเผือกเอก โท ตรี สำาหรับ

พระมหากษัตริย์อีกด้วย.
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โกญจ� นกกระเรียน โบราณว่าเป็นนกที่บินสูงกว่านกทั้งปวง เช่น “...ขาบ

คุม่เขาไฟไก่ฟ้า จากพรากโกญจากระทาขนั...” (บทละครเร่ืองรามเกยีรติ ์

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช), “...

โกญจาลงมาเล่น ดูเยือกเย็นเล่นวารี เคียงคู่อยู่ยินดี อ้าสุขีดีกว่าเนียง...” 

(พระนลคำาหลวง), ป่าหนึ่งที่พระรามผ่านไปเม่ือตามนางสีดาช่ือว่า  

โกญจวัน หมายถึงป่านกกระเรียน.

โกฏฐ�ค�ร,	 โกษฐ�ค�ร ท้องพระคลัง, ฉางข้าว, โรงสินค้า, เช่น “...

ให้ไขพระโกฏ- ฐาคารช้อยโชติ บ่ได้อางขนาง...” (คำาฉันท์สรรเสริญพระ

เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง), “...โรงราชโกษฐาคาร 

ท่านสร้าง...” [“ลิลิตของพระองค์เจ้าคัคณางคยุคล (กรมหลวงพิชิตปรีชา

กร)” ใน คำากลอนสรรเสริญพระบารมีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว].

โกนจุก พิธีตัดผมจุกเด็กที่อายุย่างเข้าวัยหนุ่มสาว มีการสวดมนต์ เลี้ยงพระ

ตัดจุก รดนำ้า ทำาขวัญ เป็นต้น เช่น “...ครั้นรุ่งเช้าเจ้าพลายก็โกนจุก  

เป็นพ้นทุกข์พ้นร้อนนอนหลับใหล...” (เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน).

โกนจุก
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โกนผมไฟ พิธีโกนผมทารกอายุ ๑ เดือน มีการโกนผม อาบนำ้า ทำาขวัญ

ให้นอนในเปลแล้วเห่กล่อม เป็นต้น, ทำาขวัญเดือน ก็เรียก.

โกน�คมน์ พระนามพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๒๓ ในพุทธวงศ์ และเป็น

พระองค์ที่ ๒ ในภัทรกัปนี้.

โกมุท เดือน ๑๒ แห่งจันทรคติ; บัวแดง เช่น “...บ้างเก็บโกมุทบุษบัน 

ฝูงกำานัลเล่นนำ้าสำาราญ...” (บทละครเรื่องอิเหนา).

โกเมน นามราชสกุลของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ พระราชโอรสในพระบาท

สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง.

โกรงเกรง ชำารดุทรดุโทรมจนจะพังลงมา, เก่าแก่ครำา่คราจนจวนพงั, “...มุงจาก

คาฝาโถงดูโกรงเกรง ไม่เหมาะเหม็งเหมือนกะป่าไม่น่าเนา...” (นิราส

พระปถว)ี.

โกรย หลัง เช่น “...แม่ด่วนโดยโกรยจร จากห้อง...” (โคลงนิราสกรุงเก่า). 

(เขมร).

โกนผมไฟ
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โกลน ห่วงเหล็ก ๒ อันที่ห้อยลงมาจากอานสำาหรับสอดเท้าเหยียบเพื่อ

ยันกายเวลาขึ้นลงหรือทรงตัวเวลาขี่ม้า เช่น “...นายม้าเหยียบโกลนกด 

กุมแน่น...” (โคลงถวายพระเพลิงพระบรมอัฐิพระเจ้าหลวงฯ), “...โกลน

ทองคล้องห้อยพลอยประดับ วาบวับจับคลุมกำามะหยี่...” (เสภาเรื่องขุน

ช้างขุนแผน).

 

โกศ ที่บรรจุพระศพเจ้านายหรือศพผู้มีบรรดาศักดิ์ (ในปัจจุบันคือผู้ได้รับ

พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้ันประถมาภรณ์มงกุฎไทยขึ้นไป) 

แบบนั่ง ทำาเป็นรูปทรงกระบอก ปากผาย ฝาครอบมียอด ตั้งบนฐานบัว

จงกลกลม มีอยู่ ๒ ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ชื่อที่ใช้เรียกมักสับสนกันใน

แตล่ะยคุ ปจัจบุนัช้ันนอกเรยีกว่า ลอง สว่นช้ันในเรยีกวา่ โกศ, โกศของเจา้

นายเรียกว่า พระโกศ, การบรรจุศพลงโกศ เรียกว่า เข้าโกศ หรือ ลงโกศ.

โกลน
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โกศจันทน์ พระลองทำาด้วยไม้จันทน์สลักลาย มีรูปทรงคล้ายกับพระลอง

ที่ใช้หุ้มนอกพระโกศ สำาหรับทรงพระศพเจ้านายเมื่อจะถวายพระเพลิง 

โดยจะเผาไปพร้อมกับพระศพ.

โกศ โกศพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ณ พระที่นั่งทรงธรรม  
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ภาพจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ฉ/น1/663

โกศจันทน์
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โกสินทร์ พระอินทร์ เช่น “...ชะรอยบุญหนุนวาศนาเหลือ บุพเพเพื่อพอ

ประสบพบโกสินทร.์..” (“เพลงยาวกรมศักดิ”์ ใน บทละครเร่ืองรามเกยีรติ ์

ตอนนางเบญจกายหึงนางสุวรรณกันยุมา กับเพลงยาวกรมศักดิ์ฯ พระ

ราชนิพนธ์สมเด็จพระบวรราชเจา้ กรมพระราชวังบวรมหาศกัดพิลเสพย์).

โกสีย์ พระอินทร์ เช่น “...เมื่อน้ันจึงท้าวโกสีย์ นิทราในราตรี เหนือแท่น

มณีสุกใส...” (สังข์ศิลป์ชัยกลอนสวด), โบราณเขียน โกษีย ์ก็มี.

โกไสยพัสตร์,	 โกไสยพัสตร ผ้าโบราณชนิดหนึ่ง ทำาด้วยไหมคล้าย

ผ้าแพร จึงมีลักษณะเหมือนไหมแพร นิยมใช้เป็นผ้านุ่ง เช่น “...นุ่งโกไสย

พัสตรผ้าทิพย์ ห่มสีทับทิมขลิบสุกใส...” (“เรื่องมณีพิชัย” ใน บทละคร

นอกพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒ รวม ๕ เรื่องฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ).

ไกรล�ส,	 ไกล�ส ชื่อภูเขาจำาลองที่สร้างขึ้นโดยสมมติให้เป็นภูเขา

ไกรลาสที่ประทับของพระอิศวร เพื่อประกอบการพระราชพิธีโสกันต์เจ้า

นายชั้นเจ้าฟ้าที่เจริญพระชันษาได้ ๑๑-๑๓ ปี ตามหลักศาสนาพราหมณ์ 

กล่าวคือ หลังจากที่เจ้านายโสกันต์และสรงนำ้าแล้ว จะต้องเสด็จขึ้นไปบน

ภูเขาไกรลาสเพื่อเฝ้าพระอิศวรและรับพร

 เขาไกรลาสมีลักษณะเปน็ภูเขาสงูประมาณ ๗ วา มมีณฑปบนยอดเขา 

มีราชวัติ ฉัตร เครื่องสูงล้อมพระมณฑป ในพระมณฑปตั้งระย้ากิ่งทองคำา 

มีก่ิงข้างลา่ง ๖ กิง่ทำาเปน็รปูกนินร ช้ันสอง ๔ กิง่ทำาเปน็รปูดอกไมม้พีูก่ลิน่

ทองคำาหุ้ม ชั้นสามพระโกศลงยาราชาวดีบรรจุพระบรมธาตุเรียกว่าระย้า

กนินร สำาหรบัตัง้ในการพระราชพิธใีหญท่ีม่เีทยีนไชย ขา้งพระมณฑปใหญ่

มีมณฑปน้อยสองขา้งตัง้พระไชยนอ้ยขา้งขวา พระแกว้เชยีงแสนขา้งซา้ย 

มีเครื่องทรงนมัสการโต๊ะถมสี่ขาพานสองชั้นเครื่องหนึ่ง มณฑปน้อยข้าง

เหนือตัง้พระอิศวร พระอมุา พระพฆิเนศวร มณฑปขา้งใตต้ัง้พระนารายณ ์

พระลักษมี พระมเหศวรี มีเครื่องนมัสการทั้งสองแห่ง ในพระมณฑปใหญ่
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มีหม้อนำา้มนตศ์ลิาตัง้นำา้พระปรติร มพีระสงฆส์วด ๕ รูป มณฑปสีม่มุมรูีป

หุน่เครือ่งทองคำาทัง้สีม่ณฑป มสีระอโนดาตและทอ่ไขนำา้ออกจากปากสตัว์

ทั้งสี่ คือราชสีห์ โค ช้าง ม้า และรูปสัตว์จัตุบาททวิบาทในป่าหิมพานต์ 

พระยาครุฑและกินนร พระยานาค พระยาช้างอัฐทิศ ซึ่งสถิตอยู่ตามทิศ

เชิงเขาพระสุเมรุมาประดับตกแต่งไว้ในบริเวณทุกสิ่งทุกประการ.

ไกวัล ชั้นสวรรค์ เช่น “...ล้วนเลิศศุภลักษณนาคินทร์ สิบหมู่หัสดินทร์ 

อุทจิวงศไ์กวลั...” (สมทุโฆษคำาฉนัท)์, “...บงัเกดิมหามหศัจรรย ์สกลโลก

ไกวัล ไหวหวาดกัมปนาทโกลา...” (มหาชาติคำาฉันท)์.

ไกรล�ส เขาไกรลาสบริเวณสนามหญ้าหน้าพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระราชพิธี
โสกันต์สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ พุทธศักราช 2433 ภาพจาก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ รหัส ภ 003 หวญ 45/3/1


