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เรื่อง ภาษาถิ่นลานกระบือ

รายละเอียด

       ภาษาถิ่น หมายถึง ภาษาที่ใชในทองถิ่นหน่ึงของประเทศไทย ในประเทศไทยมีภาษาถิ่นอีสาน ภาษาถิ่นใต

และภาษาถิ่นเหนือ ที่เรียกกันวาภาษาลานนา ภาษาถิ่นเป็นภาษาเดียวกับภาษาไทย แตมีลักษณะบางอยางแตก

ตางผิดเพีย้นไปจากภาษากลาง และความแตกตางนัน้ มักเป็นระบบ เชน คําที่ใชภาษากรุงเทพฯใช ร ภาษาเหนือ

จะเป็น ฮ เชนคําวา รัก เป็นฮัก คําวา เรือน เป็นเฮือน คําวา รอง เป็น ฮอง เป็นตน ในแตละภาษาถิ่น จะมีภาษา

ถิ่นยอยลงไปอีก ภาษาถิ่นทุกภาษาเป็นภาษาที่สําคัญในภาษาไทย เพราะเป็นภาษาที่บันทึกเรื่องราวประสบการณ

และวัฒนธรรม ทุกแขนงของทองถิ่น เราจึงควรรักษาภาษาถิ่นทุกถิ่นไวใชใหถูกตองเพื่อเป็นมรดกของชาติสืบไป

       ลานกระบือเป็นอําเภอหน่ึงของจังหวัดกําแพงเพชร ที่มี น้ํามันอันเป็นทรัพยากรธรรมชาติใตพื้นดิน วัฒนธร

รม ประเพณีพื้นบาน มีหัตถกรรมพื้นบาน ภูมิปัญญาทองถิ่น และภาษาถิ่นที่มีความเหมือนและคลายกับภาษาถิ่น
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ทัง้ของพรานกระตายและสุโขทัย จากหนังสือที่ระลึกวันเปิดอาคารเทศบาลตําบลพรานกระตาย ไดกลาวถึงภาษา

ถิ่นวา ภาษาไทยบนถนนพระรวง หมายถึงภาษาที่ใชสื่อสารกันระหวางสองขางทางบนถนนน้ี และมีวิวัฒนาการ

ทางภาษาจนเป็นเอกลักษณ มีสําเนียงแตกตางกันบางตามสภาพของทองถิ่นนัน้ จากการสํารวจพบวาพื้นที่ที่ใช

ภาษา พรานกระตายจะมีอยูทัว่ไปบริเวณอําเภอเมืองกําแพงเพชร อําเภอพรานกระตาย อําเภอ ลานกระบือ

อําเภอเมืองตาก อําเภอกงไกรลาศ อําเภอเมืองสุโขทัย อําเภอคีรีมาศ และอําเภอ บานดานลานหอย

        ดังนัน้ภาษาถิ่นลานกระบือ จึงมีลักษณะคลายและเหมือนกับภาษาถิ่นของอําเภอตางๆ ตามที่คณะสํารวจ

กลาวถึง แตภาษาถิ่นลานกระบือจะมีพยัญชนะบางคําที่ออกเสียงเพีย้นไป เชน พยัญชนะ ซ จะออกเสียง เป็น

 ช เชน

ชวย ออกเสียงเป็น ซวย
โซ “ โช
ผูชาย “ ผูซาย
ซาย “ ชาย

       ลกัษณะของภาษาถิน่ลานกระบอื จะเป็นลกัษณะคลายกบัภาษาถิน่ของสโุขทยัมากกวาภาษาถิน่พรานกระตาย

แตก็ไมแตกตางจากภาษาถิ่นพรานกระตายมากนัก ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะความใกลชิดกันทางดานภูมิประเทศ และ

เครือญาติใกลชิดกัน

ตัวอยางคําภาษาถิ่นลานกระบือ เชน

ลมกลิง้ลงกับพื้น ภาษาถิ่นพรานกระตาย
คือ กลิง้ขะหลุน

ลมกลิง้ลงกับพื้น ภาษาถิ่นลานกระบือ คือ ควํ่าขาวเมา
กอนดินในทุงนา ภาษาถิ่นลานกระบือคือ กอนขี้แต
รถมอเตอรไซด ภาษาถิ่นลานกระบือคือ รถเครื่อง
เลนหมากเก็บ ภาษาถิ่นลานกระบือคือ เลนหมากเกบ
ตรงโนน ภาษาถิ่นลานกระบือคือ โดนะ
ใกล ภาษาถิ่นลานกระบือคือ โดนิ
จอบขุดดิน ภาษาถิ่นลานกระบือคือ กระบก
ตุกแก ภาษาถิ่นลานกระบือคือ ตอดตอ
ลูกน้ํา ภาษาถิ่นลานกระบือคือ ตุกกะเดี้ย
เป็นหลุมบอหลุม
ใหญ ภาษาถิ่นลานกระบือคือ กระบวก

เป็นหลุมบอเล็ก ภาษาถิ่นลานกระบือคือ กระบัว๋

       

        ลักษณะของภาษาถิ่นลานกระบือ คือ
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        1. เป็นวัฒนาธรรมทางภาษา ใกลเคียงกับภาษากลาง มีแตกตางและเพีย้นไปจากภาษากลาง เชนเดียวกับ

ภาษาถิ่นของอําเภอพรานกระตาย เชน

เสื่อ เพีย้นเป็น เสือ
เสือ เพีย้นเป็น เสื่อ
ขาวสาร เพีย้นเป็น ขาวสาน
หนังสือ เพีย้นเป็น นัง้สื่อ
คนสวย เพีย้นเป็น คนสวย
มัง่ซิ เพีย้นเป็น มัง่ฮิ
ไปซิวะ เพีย้นเป็น ไปซิ
ไปไหนเลา เพีย้นเป็น ไปไหนหลา
มังซิ เพีย้นเป็น มัง่ฮิ

        2. เป็นภาษาถิ่นที่ใชแพรหลายในหมูคนพื้นบานลานกระบือ และยังใชอยูจนปัจจุบันน้ี

ฝรัง๋ ความหมายคือ ฝรัง่(ผลไม)
น้ําแหน “ น อยหนา
ยู “ ผลัก,ดัน
พัก “ ผลักใหลม
โด “ สิ่งของที่อยูใกล
ตรงโนน “ สิ่งของที่อยูไกล
เน๊ียะ “ ตรงน้ี
ยัง้ “ หยุด
ตะพัด “ กัน้ไว,กักไว
ไมแงม “ ไมสอยผลไม
งวม “ ครอบ,สวม
แงะ “ เหลียวหน ามาดู
กะบก “ จอบ
กะจอบ “ เสียม
คุโยน

“

ภาชนะชนิดหน่ึงสาน
ดวยไมไผยาดวย
ชันใชตักน้ําจากบอ
ขุด

กะตาง “ ถังน้ํา
อีมุย “ ขวาน
ตุกแกม “ จิง้จก
ลูกแอ “ ลูกกระบือ
แมงกะบี้ “ ผีเสื้อ
ตุกกะเดี้ย “ ลูกน้ํา
ลูกโจ ความหมายคือ ลูกสุนัข
หยูด “ ไมกรอบ
กากหมู “ หนังหมูทอดพอง
แมงอี้หนีด “ จิง้หรีด
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        3. คําสรอย ใชเสียงดนตรีในการขึ้น หรือจบประโยคในการสนทนา

ภาษากลาง ภาษาลานกระบือ
ซิเรา ฮิหลาว
นัน่ ฮาน
ไปไหนมา ไปไหนมาหลา,ไปไหนมาเลา
เถอะ เฮอะ ( ไปกันเฮอะ)
เอาซิ เอาฮิ
กาย คําลงทายจบประโยคในการพูด
หลา สรอยคําพูดหลังจบประโยคคําถาม

        4. ภาษาเปลี่ยนไป

อยูที่น่ี โดนิ
อยูโนน โดนะ

ภาษาถิ่นลานกระบือ
ภาษาถิ่น คําอาน ภาษากลาง/ความหมาย
กงลอ,กงรถ กง – ลอ, กง - รถ ลอรถ
กงแน ว กง - แหนว ตรงไป
กระเจิง กะ – เจิง กระจาย
กะตา กะ – ตา ตะกรา
กะลุง กะ – ลุง ลังใสของ
กะบวย กะ – บวย ที่ตักน้ํา
กะบก กะ – บก จอบ
กะป๊ีบ กะ – ป๊ีป ปีปน้ํา
กะมัง กะ – มัง กาละมัง
ควํ่าขาวเมา ควํ่า- ขาว –เมา ลม กลิง้ไป
กวยติง๊นง กวย – ติง้ – หนง นัง่ไขวหาง
กอนเซา กอน – เซา กอนดินวางเป็นเสา 3 กอนใชหุงขาว
กระบวย กะ – บวย กะบวยตักน้ํา
กะจอน กะ – จอน กระแต
กะชุก กะ – ชุก เสื่อหักมุม(เสื่อชนิดหน่ึงเหมือนบุงกี๋ชน

กัน
กะเดียด กะ – เดียด เอาของวางที่เอวแลวเดินๆไป
กะตอ กะ – ตอ กระโชงโลงวิดน้ํา
กะดอนกะแดน กะ – ดอน - กะ –

แดน ไมเรียบ ไมสมํ่าเสมอ

กะตอนกะแตน กะ – ตอน – กะ –
แตน ไมเป็นชิน้เป็นอัน

กะตาย กะ – ตาย กระตาย
กะเทิด๊ กะ – เทิด๊ เลื่อน ,เคลื่อนที่
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กะทุนลอ กะ – ทุน – ลอ หลังคาลอเกวียนสานดวยไม
ไผกุดวยใบตอง

กะบก กะ – บก จอบ
กะบวกกะบัว๋ กะ – บวก – กะ บัว๋ เป็นหลุมเป็นบอ
กะบัว่ กะ – บัว๋ ยุบเป็นรอยควาย
กะบะ กะ – บะ ถาดใสขาว
กะเบอะ กะ – เบอะ เป็นกอนใหญ
กะพือ กะ – พือ พัด
กะเล็นเต กะ – เล็น – เต กระแตตัวเล็กๆ
กะโล กะ – โล ไมสานสําหรับใสขาว
กะโหลกกะลา กะ –โหลก – กะ – ลา กะลามะพราว
กิง้กา กิง้ – กา กิง้กา
กินจุจริงๆ กิน – จุ - จิง – จิง กินกับขาวมาก
กินเติบ กิน – เติบ กิน ขาวไดมากๆ
กุกๆ กุก – กุก เรียกไกใหมา
แกวนไฟ แกวน – ไฟ จุดไฟสกัดกัน้ไมใหไปลามมา
โกรกไม โกรก – ไม เลื่อยไม
โกกๆ โกก – โกก เรียกไก
ไก ไก ไก
ไกตักกะตาก ไก – ตัก – กะ – ตาก ไกตัวเมียตกใจรอง
กอไฟ กอ – ไฟ กอกองไฟ
กลาวโทษ กลาว – โทด โทษ
ขนมคู ขะ- หนม – คู ปาทองโก
ขาวเกียบโป ง ขาว – เกียบ – โป ง ขาวเกรียบวาว
ขี้โกะ ขี้ – โกะ ขี้หัว
ขี้เทอ ขี้ – เทอ คนสมองไมดี – มีดไมคม
ขี้ตะเกด ขี้ – ตะ – เกด ไมเชื้อไฟ
ขึ้นกะป ุมกะ
ป๋ิม

ขึ้น – กะ – ป ุม – กะ
– ป๋ิม ขึ้นปริ,พุงจะแตกปริ

ไขว ไขว ไขวหาง
เขยิบ้ ขะ – เยิบ้ การเคลื่อนตัวเขา – ออกโดย

ไมยกกน
ควายฮึด ควาย – ฮึด ควายขวิด
ควํ่าขาเมา ควํ่า – ขาว – เมา ลมควํ่า
คุย คุย เป็นเนินชายทุงนา
คุยชาย คุย – ชาย ตนกุยชาย
งบน้ําออย งบ – น้ํา – ออย น้ําออยที่หยอดเป็นแผนทรง
งัว งัว วัว
แงะ แงะ หันไปมอง
เงิง เงิง ทับกันไมสนิท
โงนเงน โงน – เงน จะลมลง -ฐานไมแนน
จกดิน จก – ดิน ขุดดิน
จริงไม จิง – ไม จริงหรือไมจริง
จัง จัง ถูก เจอ
จิง้จัง จิง้ – จัง มากมาย
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จิง๊เหลน จิง้ – เหลน จิง้เหลน
จุกกะจี๋ จุก – กะ – จี๋ ตัวดวงหรือแมลงที่เกิดจาก
เจิ๋งเลิง้ เจิ๋ง – เลิง้ น้ํามากเกินไป
เจิ๋นทาง เจิ๋น – ทาง หลงทางเดิน
โจๆ โจ – โจ เรียกลูกหมา
ซะมุก ซะ – มุก กินมูมมาม ไมเรียบรอย
ชะโลกโกกเกก ชะ – โลก – กก - เกก หุบเขาที่มีหินมาก
ซุหัว่ ซุ – หัว่ สระผม
ซกมก ซก – มก สกปรก
ดอกกระดาษ ดอก – กระ –ดาด ดอกเฟ่ืองฟ า
ดัก๊ตุม ดัก๊ – ตูม การจับปลาดวย

เครื่องจักสาน
ดัง้กางเกง ดัง้ – กาง – เกง เป า กางเกง
เดีย๊ะๆ เดีย๊ะ – เดีย๊ะ ดุใหหยุดการกระทํา
เดินโดกเดก เดิน – โดก – เดก เดินไปเดินมา
โดยนิ โดย – นิ ใกลๆน่ี
ตรงโนน ตรง – โนน ตรงนัน้
ตะงุดๆ ตะ - งุด - ตะ – งุด โมโหตะหงุดตะหงิด
ตกใจ ตก – ใจ ตกใจ
ตอดตอ ตอด – ตอ ตุกแก
ตะไก ตะ – ไก กรรไกร
ตุกแกม ตุก – แกม จิง้จก
ตะคัน่ตะครอ ตะ – คัน่ – ตะ - คอ อาการครัน่เน้ือครัน่

ตัวเหมือนจะเป็นไข
ตะป้ิง ตะ – ป้ิง เครื่องเงินสําหรับปิด

อวัยวะเพศเด็กผูหญิง
ตะรูน ตะ – รูน พุงตัวออกไป, รีบรอน
ตะวัก ตะ – วัก กะลามาทําเป็น

รูปชอนตักขาว
ตุกกะเดียม ตุก – กะ – เดียม จัก๊กะจี้
ตกกะเดง ตก – กะ – เดง กระดานหก
ติ๋น ติ๋น เน้ืองอก
ตกกะเดี้ย ตก – กะ – เดี้ย ลูกน้ํา
แตกระแหง แตก – ระ – แหง ผิวแตก
ถะรอง ถะ – รอง ปาที่ตํ่า
ถัว๋ไก ถัว่ – ไก ถัว่เขียว
ถาด ถาด กระทกให

ควายไปทางขวา
ถุง ถุงยาง ถุงพลาสติกใสของ
ทด ทด ทํานบ
ทองเปาะ ทอง – เปาะ ทองเสีย
ถอยลงมา

ถอย – ลง – มา
เลื่อนของ
ลงมาจากที่สูง
เทิน เทิน วางของซอนกัน

แทงคอน แทง – คอน ไปเชามืด
นกกอด นก – กอด นกประหลอด
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นกอีตุม นก – อี้ – ตุม นกตะลุม
นอนแองแมง นอน – แอง –แมง นอนหมดเรี่ยว

หมดแรง
นอนไขวหาง นอน – ไขว – หาง นอนยกเขา

ขาทับซอนกัน
นอนแผหลา นอน – แผ – หลา นอนหงายหมดอาลัย
นอนเอก
ขะเนก

นอน – เอก – ขะ –
เนก นอนหงายอยางสบายใจ

หนอไม หน อ – ไม หนอไมไผ
น้ําแหน น้ํา – แหน น อยหนา
นุง นุง ชื่นไมกรอบ
โนน โนน ไกลลิบ
บองหู บอง – หู ใบหู
บะเลอบะลา บะ – เลอ – บะ – ลา ใหญโต
ปลาตกคลัก่ ปลา – ตก – คลัก่ ปลาที่อยูในหนองน้ํา

ใกลจะแหง
ปลาบวน ปลา – บวน ปลาขึ้นมาหายใจ

บนผิวน้ํา
ปลาเฮด ปลา – เฮด ทอดมันปลา
ปลาหง ปลา – หง ปลาตัวเล็กๆ,ลูกปลาตัวแดงๆ
ป๊ักกะเดก ป๊ัก – กะ – เดก ขาหัก
ปูกามเทอ ปู – กาม – เทอ ปูกามใหญ
ปูกามเทิ่ง ปู – กาม –เทิ่ง ปูตัวผูกามใหญ
เป็นดุน เป็น – ดุน เป็นทอน
เปรียว เปรียว ไมเชื่อง
เปิดหน าถัง เปิด – หน า – ถัง เปิดประตูที่เป็นแผนพับ
แป ะเขามา แป ะ – เขา – มา อาศัยเขามาดวย
พักไห พัก – ไห มะระ
ผาคะมา ผา – คะ – มา ผาขาวมา
ผาหมเชา ผา – หอ – เชา ผาขนหนู
ผาอีเตี๋ยว ผา – อี – เตี๋ยว ผาที่พันหมอน่ึงขาวเหนียว
โผเผ โผ – เผ เหน่ือยลาแทบหมดแรง
ฝนกุม ฝน – กุม ฝนตกนานมาก(เมฆครึ้ม)
ฝนตกฉอฉอ ฝน – ตก – ฉอ – ฉอ ฝนตกพรําๆ
ฝนมีด ฝน – มีด ลับมีด
ฟ าทะแหลบ ฟ า – ทะ – แหลบ ฟ าแลบ
ฝรัง๋ ฟะ – หรัง๋ ฝรัง่(ผลไม)
มวนกระลอก มวน- กระ ลอก อาการดิน้ยังไมตาย
มอง มอง ครกกระเดื่องตําขาว
มะเขื่อรื่น มะ – เขื่อ – รื่น มะเขือรื่น
พุดทรา พุด – ซา พุทรา
มัว่อี้ตัว้ มัว่ – อี้ – ตัว้ ชุลมุนวุนวาย
มาฮิ มา - ฮิ มาซิ
แมงแสบ แมง - แสบ แมลงสาบ
แมงอีทอง แมง – อี – ทอง แมลงทับ
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โม โม โผลขึ้นมา
ไมกระตาก ไม – กระ - ตาก ไมทอนขนาดเหมาะมือ
ไมเทาเอว ไม – เทา – เอว ไมยันเรือนลอ
ไมแงม ไม – แงม ไมสอยผลไม
ยุย ยุย ยุยสลาย, เป่ือย
หยูด หยูด เหี่ยวยน
รถเครื่อง รถ – เครื่อง รถมอเตอรไซด
รถอีเลอ รถ – อี – เลอ รถไถนา
ลอกควาย ลอก – ควาย กระดิ่งแขวนคอควาย
ลอกะแทะ ลอ – กะ – แทะ ลอที่มีเหล็กหุมหน ากง
ลอยกะเผอเห
ลอ

ลอย – กะ – เผลอ –
เหลอ ของลอยอยูในน้ํา มากมาย

ลออีแอว ลอ – อี้ – แอว ลอหมุน
ลากแตกลาก
แตน

ลาก – แตก – ลาก –
แตน อาเจียนมากๆ

ลิน้เตา ลิน้ – เตา รังผึ้งสําหรับ
ใสถานในเตา

ลิว ลิว โยนหรือเหวี่ยง
ลูกโจ ลูก – โจ ลูกหมา
ลูกตอม ลูก – ตอม ลูกชาง
ลุมหลู ลุม – หลู ใกลแจงใกลสวาง
ลูกหนัง ลุก – หนัง ลูกกระสุนดินเหนียว
ลูกอิฐ ลูก – อิฐ ลูกหิน
ลูกแอ ลูก – แอ ลูกควาย
แวง แวง เลีย้วกลับ
สลาง สะ – หลาง ที่น่ึงขาวเหนียว
เสนนังรอน เสน – นัง – รอน วุนเสน,เสนแกงรอน
เสอิก๊ สะ – เอิก๊ อาหารชนิดหน่ึง

คลายๆกับหอหมดใสไข
เสือ เสือ เสื่อปูนอน
เสือกกะดี๋ เสือก – กะ – ดี๋ วายน้ําหงายหลัง
เสือตบตูด เสือ – ตบ – ตูด ดวงดักแด
หญากอน หญา – กอน หญาเจาชู
หนัง๋ปะแดะ นัง๊ – ประ – แดะ เชือกที่ใชหนังวัวหรือ

นัง่ควายมาทําเป็นเป็นเกลียว
หมอกา หมอ – กา กาตมน้ํารอน
หมากเก็บ หมาก – เก็บ หมากเก็บ
หมู หมู หมู
หมูบาน หมู – บาน หมูบาน
หยอดขิงขาง หยอด – ขิง – ขาง แมลงวันหยอดไข
ยัง้กอน ยัง้ – กอน หยุดกอน
หลาย หลาย คลองน้ําเล็ก
หวานเห หวาน – เห ทอดเห
หอบแฮกๆ หอบ – แฮก – แฮก เหน่ือยจนหอบมากๆ
หอยแกลบ หอย – แกลบ หอยกาบ
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หางโกน หาง – โกน เชือกที่รอยออมควายไถนา
โหก โหก ไลควายกลับ
เหียนไส เหียนไส อาการคลื่นไส
ออม ออม สายรัดวัว – ควายไว ไถนา
อัตตะวัด อัด – ตะ – วัด ควายวิ่งหรือคนไมอยู ในกรอบ
อี้จี๋ อี้ – จี๋ แมลงกุดจี่
อีซิว อี้ – ซิว ปลาซิว
อี้ดุก อี้ – ดุก ปลาดุก
อี้ดี๋ อี้ – ดี๋ ปลากระดี่
อี้โผง อี้ – โผง กระบอกไมเล็กๆใส

ลูกไมกระทุงแลวเกิดเสียงดัง
อี่ของ อี้ – ของ ตะของ
อี้บุง อี้ – บุง ตัวบุงของผีเสื้อ
อี้โรย อี้ – โรย เครื่องโรยขนมจีน
อี้หง อี้ – หง เครื่องชอนปลา
อี้หนีด อี้ – หนีด จิง้หรีด
อี้หมอ อี้ – หมอ ปลาหมอ
อี้หวด อี้ – หวด มีดฟันหญา
อีกหน อิก้ – หน อีกครัง้
อี้ออดอี้แอด อี้ – ออด –อี้ – แอด การกระทําบอยครัง้

เพียงเล็กๆน อยๆ
อุงไป อุง – ไป หมุนไป (เชน กงลอมหมุนไป)
เอน เอิน้ เรียก
เอีย้งไป เอีย้ง – ไป แอบไปมองดู
แอบหมาก แอบ – หมาก กระไทหมาก
ไอหนู ไอ – หนู ลูกผูชาย
ฮุมฮุม ฮุม – ฮุม ฝนตกน้ําไหล มาเร็วมาก
ฮุน ฮุน ดึงเชือกใหควายไปทางซาย

คําสําคัญ : ภาษาถิ่น, ภาษาพื้นบาน

ที่มา : http://sunti-apairach.com/06N/06NU.htm

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-03-09

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1365&code_db=610006&code_type=11
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