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เรื่อง ภาษาถิ่นพรานกระตาย

รายละเอียด

บทนํา

         บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับภาษาถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร กรณีศึกษา ภาษาถิ่นพราน

กระตาย ซึ่งภาษาเป็นวัฒนธรรมระหวางมนุษยตอมนุษยและไมมีสิ่งใดที่จะทําใหมนุษยรูสึกเป็นพวกเดียวกันไดดี

กวาภาษา ภาษาจึงเป็นสื่อกลางของคนที่อยูในชาติหรือในถิ่นฐานที่ตนอาศัยอยู โดยเฉพาะภาษาถิ่นจัดเป็นภาษาที่

มีเอกลักษณหรือเป็นที่นิยมสื่อสารตามทองถิ่นนัน้ๆ ซึ่งในบทความน้ีมุงประเด็นศึกษาภาษาถิ่นพรานกระตาย

ตามตํานานเลาไววา “มีนายพรานเดินทางมาสํารวจเสนทาง เพื่อไปสรางเมืองหน าดานของกรุงสุโขทัย วันหน่ึง

ขณะที่กําลังพักแรม นายพรานไดพบกระตายขนสีทองสวยงามมากบริเวณหน าถํ้าแหงหน่ึง และ ไดหายเขาไปใน
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ถํ้า ตอมานายพราน จึงกราบบังคมทูลพระรวงใหรับทราบ และรับอาสาจะจับกระตายตัวดังกลาว และไดใชความ

พยายามที่จะจับตัง้หลายครัง้แตไมประสบผลสําเร็จ จึงไดสรางบานถาวรขึ้นบริเวณหน าถํ้าเพื่อรอจับกระตาย

หลายปีตอมาจึงมีผูอพยพมาอยูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายเป็นหมูบาน ชาวบานจึงพรอมใจกันตัง้ชื่อหมูบานวา

"บานพรานกระตาย" ไดรับสถาปนาเป็นอําเภอครัง้แรกเมื่อปี 2438” ภาษาถิ่นพรานกระตายเป็นภาษาที่ใชสื่อสาร

ตัง้แตยุคชุมชนดัง้เดิมที่เขามาตัง้รกรากกอสรางบานเมืองพรานกระตายโดยกลุมชนดังกลาวใชภาษาพูดเป็น

ภาษาไทยถิ่นกลาง (รัชดาภรณ รักษชน, 2550 หน า 3) ไดจําแนกภาษาไทยออกเป็น 4 กลุม คือ ภาษาไทยถิ่น

เหนือ ภาษาไทยถิ่นกลาง ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใตแตภาษาไทยถิ่นกลางมีความหมายเพีย้นไป

บางเล็กน อย คือลักษณะเดนของภาษาถิ่นพรานกระตาย คือ การใชวรรณยุกตเอกและเสียงเอกจะเปลี่ยนเป็น

เสียงจัตวา และเสียงวรรณยุกตจัตวาจะเปลี่ยนเป็นเสียงวรรณยุกตเอก ซึ่งสภาพทางภูมิประเทศจะไมมีอิทธิพล

ตอภาษาถิ่นพรานกระตาย เพราะภาษาของชาวพรานกระตายจะกระจายออกไปแบบเครือญาติ

พืน้ที่ที่ใชภาษาถิ่นพรานกระตาย

         จากการศกึษาเรื่องเอกลกัษณภาษาถิน่พฒันาการทางไทยบนถนนพระรวง พบวา ภาษาถิน่พรานกระตายเป็น

ภาษาที่ใชสื่อสารกันอยูทัว่ไปใน อําเภอ พรานกระตาย และบริเวณใกลเคียง ซึ่งใชกันแทบทุกครัวเรือน ผูเขียน

สรุปพื้นที่ที่ใชภาษาถิ่นพรานกระตาย ดังน้ี

         1. ในเขตอาํเภอพรานกระตาย จงัหวดักาํแพงเพชร ทกุหมูบานในอาํเภอน้ีพดูภาษาถิน่พรานกระตายทัง้สิน้

เป็นเอกลักษณเฉพาะตนเป็นเวลานานมาแลว

         2. ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร จะมีพื้นที่ใชภาษาถิ่นพรานกระตายสื่อสารมีจํานวนหน่ึงหมูบาน

ซึ่งไดแก หมูบานน้ําดิบ

         3. ในเขตอําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร มีพื้นที่ที่ใชภาษาถิ่นพรานกระตายสื่อสารมีจํานวน 2 หมู

บาน ซึ่งไดแก หมูบานหนองหลวงและหมูบานลานกระบือ

         4. อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีพื้นที่ใชภาษาถิ่นพรานกระตายสื่อสารมีจํานวน 7 หมูบาน ไดแก บานตลุกป า

ตาล บานบอไมหวา บานโปงแดง บานลานสอ บานวังประจบ บานสะแกเครือ และบานไมงาม

         5. อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ที่ใชภาษษพรานกระตายสื่อสารมีจํานวน 3 หมูบาน ซึ่งไดแก

หมูบานคุยเสมอ หมูบานชุมแสงสงครามและหมูบานหนองตูม

         6. อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุโขทยั มีพื้นที่ที่ใชภาษาพรานกระตายสื่อสารมีจาํนวน 4 หมูบาน ซึ่งไดแก หมบูาน

ไผลอม หมูบานยางซาย หมูบานฝอย และหมูบานคลองยาง

         7. อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ที่ใชภาษาพรานกระตายสื่อสารมีจํานวน 7 หมูบาน ซึ่งไดแก

หมูบานบึงสนม หมูบานคุยประตู หมูบานใหมเจริญผล หมูบานบอคู หมูบานทุงหลวง หมูบานสามพวง หมูบาน

เขาทองผางับ และหมูบานโตนด
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         8. อาํเภอบานดานลานหอย จงัหวดัสุโขทยั มีพื้นที่ที่ใชภาษาพรานกระตายสื่อสารมีจาํนวน 1 หมูบาน ซึ่งได

แก หมูบานวังตะแบกเหนือ จะเห็นไดวาวัฒนธรรมการใชภาษาถิ่นพรานกระตาย มีอยูเป็นบริเวณกวางโดยทัว่ไป

และมีการสืบทอดโดยตลอด

หลักการเขียนและวิธีใชภาษาถิ่น

         จากการศกึษาเอกลกัษณภาษาถิน่ พฒันาการทางไทยบนถนนพระรวง (เทศบาลพรานกระตาย, ม.ป.ป.) สรปุ

หลักการเขียนและวิธีใชภาษา ดังน้ี

         1. ตวัพยญัชนะนัน้ลาํดบัไวตามตวัอกัขระคอื ก ข ฃ ค ฯลฯ จนถงึ อ ฮ ไมไดลาํดบัตามเสยีง เชน จะคนคาํ

เทิน จะตองไปหาในหมวดตัว ท: จะคนคําเหมืองจะตองไปหาในหมวด ห

         2. สระนัน้ก็ไมไดลําดับตามเสียง ลําดับไวตามรูปสระ ดังน้ี เ แ โ ใ รูปสระที่ประสมกันหลายรูปก็จัดเรียง

ตามลําดับรูปสระที่อยูกอนและหลังตามลําดับขางบนน้ีเหมือนกัน

         3. พยญัชนะกบัสระประสมกนั ลาํดบัพยญัชนะกอนแลวจงึลาํดบัตามรปูสระสวนพยญัชนะที่ไมมีสระปรากฏ

เป็นรูปประสมอยูดวยเอาไวขางหน า เชา ขมังขาว ขมักน้ํา อยูหน า ชะโยน กง อยูหน า กะ ถาผูใชเอกลักษณ

ภาษาถิ่นน้ีจะพลิกดูลําดับในเลมเสียงใหตลอดสักตัวอักษรหน่ึง ก็จะทราบวิธีคนไดโดยงาย

         4. ไมเอก,ไมโท,ไมตรี,ไมจัตวา,ไมไตคูและไมทัณฑฆาต เหลาน้ีไมไดจัดเขาในลําดับ

         5. คําที่มีความหมายคลายคําเดิม แตตองมีคําอื่นประกอบดวย และคําประกอบนัน้ขึ้นตนดวยอักษรตัวอื่น

มิไดขึ้นตนดวยอักษรตัวเดียวกับคําเดิมเก็บเรียงในลําดับอักษรนัน้ ๆ เชน ขาวเกรก เก็บเรียงที่อักษร ข, ไมเก็บ

เรียงที่ อักษร ก, ขะมุกเก็บเรียงที่อีกษร ฃ ไมเก็บเรียงที่อักษร ม

ตัวอยางภาษาที่เป็นพรานกระตาย

         จากการศกึษา เรื่อง เอกลกัษณภาษาถิน่พรานกระตาย (องคการบรหิารสวนตาํบลพรานกระตาย, 2547) สรปุ

ตัวอยางคําภาษาพรานกระตายเบื้องตน ดังน้ี

ลมกลิง้กับพื้น ภาษาพรานกระตายคือ กลิง้กะหลุน
กองดินในทุงนา ภาษาพรานกระตายคือ กอนขี้แต
รถมอเตอรไซค ภาษาพรานกระตายคือ รถตามอ
เลนหมากเก็บ ภาษาพรานกระตายคือ เลนหมากปากเปิด
ตรงโนน ภาษาพรานกระตายคือ โดนะ
จอบขุดดิน ภาษาพรานกระตายคือ กระเบิง้เหิ๋ง หรือกระบก
ตุกแก ภาษาพรานกระตายคือ ตอดตอ
ลูกน้ํา ภาษาพรานกระตายคือ ตะกะเตีย้
เป็นหลุมเป็นบอ ภาษาพรานกระตายคือ กะบวกกะบัว้

ลักษณะการใชภาษาถิ่น (พรานกระตาย) วัฒนธรรมการใชภาษา ภาษาที่ใชอยูในปัจจุบันน้ีเป็นภาษากลาง1.
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แตจะมีเพีย้นไปบางก็ยังพอมีเคาเดิม การเพีย้นไปน้ีเป็นภาษาทางภาคไหน เพีย้นมาตัง้แตโบราณกาลแลว

ดังตอไปน้ี คือ

เสื่อ เพีย้นเป็น เสือ
ขาวสาร เพีย้นเป็น ขาวสาน
หนังสือ เพีย้นเป็น หนังสื่อ
คนสวย เพีย้นเป็น คนสวย
มัง่ซิ เพีย้นเป็น มัง้ฮิ่
ไปซิวะ เพีย้นเป็น ไปซัว้
ไปไหนเลา เพีย้นเป็น ไปเมา

ภาษาถิ่นที่ยังใชกันอยูแพรหลาย และยังใชกันอยูในปัจจุบันน้ีบางคําที่ไมเหมือนกับภาคอื่น ๆ เชน2.

ขี้ป ูน คือ ฝรัง่ (ผลไม)
น้ําแหน คือ น อยหนา
ยู คือ ผลัก,ดัน
โต คือ ตรงโนน
เนียะ คือ ตรงน้ี
ตะพัด คือ สะพัดกัน้
มอด คือ รอดใต
ยัง้ คือ หยุด
ไมเสา คือ ไมสอยผลไม
ขวม คือ ครอบ,สวม
แหงะ คือ เหลียวดู,หันหน ามา
กะบก คือ จอบ
กะจอบ คือ เสียม
คุ คือ ถังน้ํา
อีมุย คือ ขวาน
ตะแกม คือ จิง้จก
แมงกะบี้ คือ ผีเสื้อ
ตะกะเดี้ย คือ ลูกน้ํา (ลูกยุง)
ลูกโจ คือ ลูกสุนัข
หยูด คือ ไมกรอบ
แคบหมู คือ หนังหมูทอดพอง
จิง้ใน คือ จิง้หรีด

คําสรอย ใชเสียงดนตรีในการจบประโยคการสนทนา3.

ภาษามาตรฐาน ภาษากําแพงเพชร
เอาเอง เอาเอิง
ไปไหนมา ไปไหนมาเลา
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เอาซิ เอาฮิ

ภาษาเปลี่ยนไป4.

อยูที่น่ี ไตน่ี
อยูโนน อยูป ูน

         จากผลงานวจิยั เรื่อง การศกึษาทางสงัคมในการเปรยีบเทยีบเสยีงวรรณยกุตของภาษาไทยกลางและภาษา

ถิ่นพรานกระตาย และคําศัพทเฉพาะที่ใชในทองถิ่น (รัชดาภรณ รักษชน, 2550, หน า 17-45) พบวา ภาษาถิ่น

พรานกระตาย มี 5 วรรณยุกต เหมือนกับภาษาไทยกลางนัน่คือ วรรณยุกต สามัญ เอก โท ตรี จัตวา แตมีความ

แตกตางกันตรงที่ ดําที่ออกเสียงในวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยกลาง จะออกเสียงในวรรณยุกต เอก ในภาษาถิ่น

พรานกระตาย และคําที่ออกเสียงในวรรณยุกต เอกและโท ในภาษาไทยกลาง จะออกเสียงในวรรณยุกตจัตวา ใน

ภาษาถิ่นพรานกระตาย และในดานของคําศัพทเฉพาะของภาษาถิ่นพรานกระตายนัน้ สามารถแบงออกเป็น 16

กลุม นัน้คือ 1) กลุมคําสรางคําเสริม 2) กลุมคําผสมที่มีสัมผัสสระ 3) กลุมคําเลียนเสียงธรรมชาติ 4) กลุมคําที่มี

การสลับที่พยัญชนะ 5) กลุมคําที่เรียกตามลักษณะการใช 6) กลุมคําที่ไมถูกใชแลว 7) กลุมคํายืน 8) กลุมคําที่

บางพยางคถูกตัดออกไป 9) กลุมคําที่ถูกกลืมเสียง 10) กลุมคําที่เรียกตามลักษณะเฉพาะ 11) กลุมคําที่ใช

เหมือนกับภาษาไทยกลาง 12) กลุมคําที่สรางขึ้นมาใหม 13) กลุมคําที่มีบางสวนของคําถูกตัดและเพิ่ม 14) กลุม

คําที่เพิ่มคําอุปสรรค 15) กลุมคําที่สระเปลี่ยน 16) กลุมคําที่ตัวควบกลํ้าหายไป

กลุมคําสรางคําเสริม1.

กงลอ กงรถ --> กงลอ + กงรถ

             ความหมาย : ลอรถ

             ที่มา : กงลอ (วง,สวนรอบของลอ)

                      กงรถ (วง,ลอรถ)

กระบวกกระบัว๋ --> กระบวก + กระบัว๋

             ความหมาย : เป็นหลุมเป็นบอ  

             ที่มา : กระบวก (เป็นหลุมเป็นบอ)

                      กระบัว๋ (ไมมีความหมาย)
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กระเซะกระแซะ --> กระเซะ + กระแซะ

             ความหมาย : เปียก

             ที่มา : กระเซะ (รูสึกเริ่มจะเป็นไข)

                      กระแซะ (ไมมีความหมาย

ไขตะกนตะกาน --> ไขตะกุน + ตะกาน

             ความหมาย : รูสึกเริ่มจะเป็นไข

             ที่มา : ไขตะกุน (รูสึกเริ่มจะเป็นไข)

                      ตะกาน (ไมมีความหมาย)

กลุมคําผสมที่มีสัมผัสสระ2.

ซะโลกโกกเกก --> ชะโลก + โกกเกก

             ความหมาย : หุบเขาที่มีหินมาก ไมเรียบ

             ที่มา : ชะโลก (ไมมีความหมาย)

                      โกกเกก (เกะกะระราน ไมเรียบรอย)

กลุมคําเลียนเสียงธรรมชาติ3.

กุกๆ หรือ โกกๆ

             ที่มา : กาทําเสียงเรียกใหไกมากินขาว ; เลียนเสียงไก                                            

             เชน : เวลาจะเรียกไกใหมากินขาวจะทําสียง ก็ก กุก ๆๆๆๆ (พรอมทําทาทางดีดน้ิว)

ไกตัก๊กะกาก

             ที่มา : เสียงไกเวลาตกใจรอง (ตัวเมีย)                                

             เชน : ไกตกใจเมื่อมีเสียงแปลกปลอม เชน คน, งู เขาไป ไกจะขัน “ไกตัก๊กะตาก”
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โจๆ

             ที่มา : การทําเสียงเรียกใหสุนัขมา(ลูกสุนัข)                                             

             เชน : เวลาจะเรียกใหลูกสุนัขมา ก็ทําเสียง “โจ โจ ๆๆๆๆ”

เดาะๆ โอะๆ

             ที่มา : การทําเสียงเรียกสุนัขใหมา (สนุขตัวใหญ)                                       

             เชน : การทําเสียงเรียกใหสุนัขมา “ เดาะๆ โอะๆๆๆ ”

กลุมคําที่มีการสลับที่พยัญชนะ4.

กระตา --> (กระ + ตา)

             ที่มา : ตะกรา (ตะ + กรา)

             เชน : ภาชนะสานเป็นที่ใสของ

กระตอ --> (กระ + ตอ)

             ที่มา : ตะกรา (ตะ +กรอ)

             เชน : กระโซงที่สานเป็นตะกรอใชวิดน้ํา

(รถ)ตามอ --> (ตา + มอ)

             ที่มา : มอตาไซต ( มอ + ตา )

             เชน : รถจักรยานยนต 2 ลอ

กลุมคําที่เรียกตามลักษณะการใช5.

กระพือ กระ (ไมมีความหมาย) + พือ (ไมมีความหมาย)

             เชน : พัดจีน                     

             ที่มา : การใชพัดจีน พัดหรือโบก เรียกลักษณะนัน้วา กระพือ (โบก , พัดไป) 
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กอนเซา (กอนเชา) กอน (วัตถุกลมๆ) + เชา (เวลาตัง้แตสวางถึงเที่ยง)

             เชน : กอนหินที่วางใชหุงขาว             

             ที่มา : การเอากอนหิน 3 กอนมาวาง กอไฟ เพื่อหุงขาว

ขะโยน ขะ (ไมมีความหมาย) + โยน (ทิง้ใหพนไกลจากตัว,เหวี่ยง)

             เชน : ที่ตักน้ําจากบอ                     

             ที่มา : ถังน้ําที่โยนลงในบอเพื่อตักน้ําขึ้นมา

ผาหมเขา (ผาหมเชา) ผา (สื่งที่ทอถักเป็นผืนดวยฝ ายหรือเยื่อใยตางๆ) + หม (หุม หอ) + เชา (เวลาตัง้แต

สวางถึงเที่ยง)

             เชน : ผาขนหนู        

             ที่มา : ผาที่หมไปอาบน้ําตอนเชา

กลุมคําที่ไมถูกใชแลว6.

กะลอง กะ (กําหนด, หทาย, คะเน) + ลอง (ทําทดสอบดู)

             เชน : การเอามือลูบหรือสะกิดลูกอัณฑะ

             การแทนคํา : (ไมมี)

ขาวเกรก ขาว (เมล็ดของพืชในจําพวกหญาใชเป็นอาหารหลัก) + เกรก (ไมมีความหมาย)

             เชน : ขาวเกรียบ

             การแทนคํา : ขาวเกี๋ยบ ซึ่งเป็นการเพีย้นเสียง จากคําวา ขาวเกรียบ

ป ุน ป ุน (ไมมีความหมาย)

             เชน : หัน

             การแทนคํา : หัน่ ซึ่งเป็นการเพีย้นเสียงจากคําวา หัน
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เสือตบตูด เสือ (สัตวป า 4 เทามีเล็บคม ลําตัวลายเหลืองสลับดํา) + ตบ (เอาฝ ามือตี) + ตูด (ทวาร)

             เชน : ดวยดักแด

             การแทนคํา : ตัวควง ซึ่งเป็นการเพีย้นเสียงมาจากคําวา ตัวควง

กลุมคํายืน7.

เจิงเหลิม เจิง (ไมมีความหมาย) + ดหลิม (ไมมีความหมาย)

             เชน : น้ําแกงมากเกินไป

             การแทนคํา : จะเลน เพีย้นมาจากคําวา จะลน

                              เจิ๋ง เพีย้นเสียงจากคําวาเจิ่ง (แผไปมากกวาปกติ มักใชแกน้ํา)

เจียมเหลิง เจียม (รุจักประมาณตัวเอง) + เหลิง (คะนอง,เกินความพอดี)

             เชน : สะอาด

             การแทนคํา : สะอาด เอี๋ยม (ซึ่งเพีย้นเสียงมาจากคําวา สะอาด เอี่ยม)

แทงคอน แทง (ใชของคมทิ่มลงไป) + คอน (แบกสิ่งของของที่หอยปลายคานขางเดียว)

             เชน : ไปหาเขาตัง้แตเขายังไมตื่น

             การแทนคํา : ไปหาเขาแตเชา ซึ่งดพี้ยนเสียงมาจาก ไปหาเขาแตเชา

กลุมคําที่บางพยางคถูกตัดออกไป8.

กะมัง กะ + มัง

             ที่มา : กะละมัง (กะ + ละ + มัง)         

             เชน : ซาม อาง หรือจาน

มาชิ มา + ซิ

             ที่มา :  มาน่ีซิ (มา + น่ี  + ซิ)   
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             เชน : มาทางน่ี หนองซิ

เสือกกระดี่ เสือก + กระ + ดี๋

             ที่มา : เสือกปลากระดี่ (เสือก + ปลา + กระ + ดี่)          

             เชน : การวายน้ําหงายหลัง

เดินโดกแดก เดิน + โดก + เดก

             ที่มา :  เดินกระโดกกระเดก (เดิน + กระโดก + กระเดก)  

             เชน : เดินไปเดินมา ไมเรียบรอย

กลุมคําที่ถูกกลืมเสียง9.

จริงเมา จริง + เมา

             ที่มา : จริงไหมเลา (จริง + ไหม + เลา)  

             เชน : ใชไหม

ไปชัวะ ไป + ชัวะ

             ที่มา : ไปชิวะ (ไป + ชิ + วะ)

             เชน : ไปสิ (ยืนยันวาไปแนนอน)

กลุมคําที่เรียกตามลักษณะเฉพาะ10.

ขนมคู ขนม (ของหวาน)  + คู (สองอยางควบคูกัน)

             มาจาก : ปลาทองโก

             ที่มา : ลักษณะของขนมที่ติดกกันเป็นคู

ดัง้กางเกง ดัง้ (สันจมูก) + กางเกง (เครื่องนุง มี 2 ขา)

             ที่มา : เป ากางเกง
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             มาจาก : ลักษณะสวนตรงเป ากางเกงที่มีลักษณะคลายกับคัง้หรือสันจมูก

ปลาหง ปลา (สัตวที่อาสัยอยูใตน้ํา มีครีบ มีหาง) + หง (แดง)

             มาจาก : ปลาดุกตัวเล็กมีผังแดงๆ

             ที่มา : ลักษณะสีของลูกปลาที่มีผังสีแดงที่ลําตัว

กลุมคําที่ใชเหมือนกับภาษาไทยกลาง11.

คําศัพทภาษาถิ่น ความหมาย คําศัพทไทยกลาง ความหมาย
กระเจิง กระจาย กระเจิง แตกหมูไป
จริงจัง มากมาย จริงจัง แนแท, หนักแนน, มาก
ทด ทํานบกัน้น้ํา ทด ที่กัน้น้ํา
ตะไก กรรไกร ตะไก เครื่องมือสําหลับตัดโคยใชหนิบ
โนน ไกลริบ โนน ใชประกอบนามที่อยูไกล

กลุมคําที่สรางขึ้นมาใหม12.

กวยติง๊นง กวย (ไมมีความหมาย) + ติง๊ (ไมมีความหมาย) + นง (ไมมีความหมาย)

             การสรางความหมายคําใหม : ไขวหาง

คุย คุย (พูดสนทนากัน)

             การสรางความหมายคําใหม : ปาสูง

เงิง เงิง (ไมมีความหมาย)

             การสรางความหมายคําใหม : (ปิด) ไมสนิด

กลุมคําที่มีบางสวนของคําถูกตัดและเพิ่ม13.

อีซิว อี + ซิว

             ที่มา : (อี) + ปลา + กระ + ซิว

             คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปจากเดิม : อี

             การตัดคํา : ปลา / กระ
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             เชน : ปลากระซิว

อีของ อี + ของ

             ที่มา : (อี) + ตะ + ของ

             คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปจากเดิม : อี

             การตัดคํา : ตะ

             เชน : ตะของใสปลา

ไอโตง ไอ + โตง

             ที่มา : (ไอ) + ไก + โตง

             คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปปจากเดิม : ไอ

             การตัดคํา :  ไก

             เชน : ไกโตง

กลุมคําที่เพิ่มคําอุปสรรค14.

อีโหง (อี) คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปจากเดิม + โหง

             ที่มา : โหง

             เชน : เครื่องซองปลา          

อีบุง (อี) คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปจากเดิม + บุง

             ที่มา : บุง

             เชน : หนอนผีเสื้อ

อีออ (อี) คําที่ใชเติมเขาขางหน าคําอื่นแลวทําใหคําคํานัน้มีความหมายผิดไปจากเดิม +  ออ
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             ที่มา : ออ     

             เชน : มันสมอง

กลุมคําที่สระเปลี่ยน15.

กะตอนกระแตน กระทอนกระแทน

             เชน : ไมเป็นชิน้เป็นอัน, ไมสืบเน่ือง

ซวดเลย ซวดเลย

             เชน : อด, ไมได, ผิดหวัง

งัว วัว

             เชน : วัว ; สัตว 4 ขาเลีย้งลูกดวยนม

กลุมคําที่ตัวควบกลํ้าหายไป16.

ไขหาง ไขวหาง

             เชน : ไขวหาง ; เอาขาขางหน่ึงพาดบนอีกขางหน่ึง

เพีย้งทํา เพลี้ยงทา

             เชน : เสียทา, พลาดทา

บทสรุป

         ภาษาถิน่พรานกระตายเป็นภาษาที่เป็นเอกลกัษณเฉพาะตนในปัจจบุนันอกจากชาวอาํเภอพรานกระตายแลว

ยังมีผูใช ภาษาถิ่นพรานกระตาย ในเขตอําเภอเมือง อําเภอลานกระบือ จังหวัดกําแพงเพชร รวมถึงจังหวัดใกล

เคียง ไดแก จังหวัดตากและ จังหวัดสุโขทัย จากผลงานวิจัย พบวา ภาษาถิ่นพรานกระตาย มี 5 วรรณยุกต

เหมือนกับภาษาไทยกลางนัน่คือ วรรณยุกต สามัญ เอก โท ตรี จัตวา แตมีความแตกตางกันตรงที่ คําที่ออกเสียง

ในวรรณยุกตจัตวาในภาษาไทยกลาง จะออกเสียงในวรรณยุกต เอก ในภาษาถิ่นพรานกระตาย และคําที่ออก

เสียงในวรรณยุกต เอกและโทในภาษาไทยกลาง จะออกเสียงในวรรณยุกตจัตวา ในภาษาถิ่นพรานกระตาย และ

    ในดานของคําศัพทเฉพาะของภาษาถิ่นพรานกระตายนัน้ เราสามารถแบงออกไดเป็น 16 กลุม โดยในปัจจุบัน
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ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 19:32:59 หน า 14

การใชภาษาถิ่นพรานกระตาย มีลักษณะการใชแบบกระจายออกไปแบบเครือญาติ โดยผูใชจะมีความภาคภูมิใจ

และรูสึกเป็นเจาของในภาษา ทําใหการใชภาษาถิ่นพรานกระตายยังคงอยู และถูกสืบทอดจากรุนสูรุนตอไปอยาง

ยัง่ยืน

คําสําคัญ : ภาษาถิ่น, ภาษาพรานกระตาย, ภาษากําแพงเพชร

ที่มา : https://acc.kpru.ac.th/KPPStudies/index.php?title=ภาษาถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร_(พราน

กระตาย)

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-03-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1363&code_db=610006&code_type=07
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