
 

ภาษาโคราช 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล  ปิยวิทย์ 
 

 

ภาษาโคราชเปนภาษาที่ประสมประสานระหวางภาษาไทยกลาง ภาษาอีสาน ภาษาเขมร                     
มีสําเนียง สํานวน คําศัพท เฉพาะถ่ิน ดังนี ้
 ๑. สําเนียง หมายถึง เสียงวรรณยุกตภาษาโคราช นักภาษาศาสตร คือ ชลิดา รินทรพรหม ศึกษา
เสียงวรรณยุกตภาษาโคราช (ในเมือง) เม่ือ พ.ศ. ๒๕๑๙ พบวา มีเสียงวรรณยุกต ๔ หนวยเสียง คือ   
  ๑.๑ หนวยเสียงต่าํ-ข้ึน ไดแก คําวา เฉย สวน เหลือง เหมือน เห็น หนอง ขา ฝา หนู หมี 
ฯลฯ 
  ๑.๒ หนวยเสียงต่าํ-ตก ไดแก คําวา หึ ด็อก อิ่ม เหลน เดิ่น เสน ผ่ึง เถา หมอบ ฯลฯ 
  ๑.๓ หนวยเสียงกลางระดับ มี ๒ หนวยเสียง คือ เสียงกลางระดับ เชน ชิม ริม เย็น เต็ม บึง 
เงิน ไอ ดํา มี ที เก ฯลฯ และหนวยเสียงกลาง-ข้ึน เชน ปด (ปด) ดิ๊บ (ดิบ) แตะ (แตะ) ฯลฯ  
  ๑.๔ หนวยเสียงสงู-ตก มี ๒ หนวยเสียง คือ เสียงสูง-ตก เชน ดิ้น จิ้ม เตน บ้ึง ใช คํ่า ใกล 
ปาย ปา โง ฯลฯ และเสียงสูง-ระดับ เชน ซับ (สับ) ซัด (สัตว) พิด (ผิด) ฯลฯ 

 สวนวิจินตน ภานุพงศ ไดศึกษาเสียงวรรณยุกตภาษาถ่ินโคราชเชนเดียวกัน โดยศึกษากระจาย ๑๖ 
อําเภอ เม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๒ ดวยการใชรายการคําสําหรับทดสอบเสียงวรรณยุกตของวิลเลียม เจ เก็ด นี           
เปนเครื่องมือ ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สามารถแบงภาษาโคราชดวยเสียงวรรณยุกตเปน ๒ กลุม
ใหญๆ คือ กลุมตะวันออกและกลุมตะวันตก โดยกลุมตะวันออก ไดแก อําเภอชุมพวง บัวใหญ  หวยแถลง 
คง พิมาย โนนสูง ประทาย จักราช จะมีเสียงวรรณยุกตเหมือนกัน สวนกลุมตะวันตก ไดแก อําเภอโนนไทย 
ดานขุนทด ปากชอง ปกธงชัย โชคชัย ครบุรี และเสิงสาง มีเสียงวรรณยุกตคลายคลึงกัน 
                                                                                       


 เอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง โคราชศึกษา วันท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 



 
โคราชศึกษา ๕๐ 

 
รายการคาํทีนําไปทดสอบเสียงวรรณยุกต์ มีดงันี 

 A B C DL DS 
๑ ขา หู หวั ขา เขา ไข ผา เส้ือ ฆา ขาด หาบ สาก ขัด สัตว หวัด 
๒ ตา ปลา กา ปา ไก เตา กลา ปา กาง ปาก ตาก กาด กัด ปด ตัก 
๓ บาน ดํา ดาว บา อาง ดาง อา ดาย บา บาด ดาบ อาบ ดัด ดับ ดัก 
๔ คาง มือ นา พอ ลาง คา มา นา คา นาก ลาบ คราด วัด นบั คัด 

 

 คําที่แยกภาษาโคราชดวยวรรณยุกตออกเปน ๒ กลุม อยางชัดเจน คือ รายการคําในแถว A โดย
กลุมตะวันออก จะออกเสียงวรรณยุกตแถวที่ ๑, ๒ และ ๓ เหมือนกัน เปน ขา หู หัว ตา ปลา กา บาน ด๋ํา 
ดาว  สวนกลุมตะวันตกจะออกเสียงวรรณยุกตแถวที่ ๒, ๓ และ ๔ เหมือนกัน เปน ตา ปลา กา บาน ดํา 
ดาว คาง มือ นา  

 สวนรายการคําในแถว B C DL DS ทั้งกลุมตะวนัตกและตะวันออกจะออกเสียงเหมือนกัน 
 หากพิจารณาตามอกัขรวธิีไทย ภาษาโคราชจะมีลักษณะเสียง ดังนี ้
 อักษรกลางคาํเป็น เสียงสามัญ ภาษาโคราชจะออกเสียงเปนจัตวา 
 เชน กิน เปน ก๋ิน, บาน เปน บาน, ดํา เปน ดํ๋า, แดง เปน แดง, เอง เปน เอง, เอา เปน เอา,                       
จาน เปน จาน, ปาน เปน ปาน 
 อักษรสูงคําเป็น เสียงโท ภาษาโคราชจะออกเสียงเปนเสียงเอก 
 เชน ผา เปน ผา, เส้ือ เปน เสื่อ, ผ้ึง เปน ผึ่ง, ให เปน ให, หอง เปน หอง, ขาว เปน เขา, ขาง เปน 
ขาง, ฝา เปน ฝา 
 อักษรตาํคําเป็น เสียงตรี ภาษาโคราชจะออกเสียงเปนเสียงโท  
 เชน มา เปน มา, นา เปน นา, คา เปน คา, เพอ เปน เพอ, เง้ือ เปน เงื่อ, แงม เปน แงม, เชื้อ เปน 
เชื่อ, เฟอ เปน เฟอ 
 อักษรสูง อักษรกลาง คําตายเสียงเอก ภาษาโคราชจะออกเสียงเปนเสียงตรี  
 เชน ขัด เปน คัด, สัตว เปน ซัด, หวดั เปน วดั, กัด เปน กั๊ด, ปด เปน ปด, ติด เปน ต๊ิด, กบ เปน กบ  
จด เปน จด 



 
โคราชศึกษา ๕๑ 

 อักษรตาํคําตาย เสียงตรี ภาษาโคราชจะออกเสียงเปนเสียงโท 
 เชน วัด เปน วั่ด, คัด เปน ค่ัด, คิด เปน ค่ิด, นก เปน นก, พิษ เปน พ่ิษ, พุด เปน พุด, เชา เปน ชาว,    
ซด เปน ซด 
 อักษรตาํคําเป็น เสียงสามัญ บางคําก็ออกเสียงเปนเสียงจตัวา 
 เชน ยา เปน หยา  เย็น เปน เหย็น   ยืม เปน หยมื   ยืน เปน หยืน  
 ดังนั้นประโยคภาษาไทยกลางวา นํ าตาลมดกินหมด 
 ภาษาโคราชจะพูดวา น่ามต๋าลม่ดกิ นมด 

 ๒. สํานวนโคราช  สํานวนภาษาโคราชเปนคําพูดที่กล่ันกรองข้ึนมาเพ่ือความสละสลวยของภาษา
มีความคมคายและซับซอนกวาคําพูดธรรมดา สํานวนภาษาโคราชมีลักษณะเฉพาะตัว คือ สวนใหญมักมี
เสียงสัมผัสคลองจองกัน อันแสดงถึงความเปนเจาบทเจากลอน ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้เองที่ทําใหโคราช             
มีบทเพลงเฉพาะถ่ิน คือ เพลงกอม เพลงโคราช เปนตน สํานวนภาษาโคราชมีความผูกพันกับวิถีชีวิต 
ตลอดจนสะทอนใหเห็นคานิยม จริยธรรม  ความเชื่อ ประเพณี และเจตคติของคนโคราชอยางชัดเจน                
มีคุณคาทางวัฒนธรรม ทั้งดานรูปธรรม คือ แสดงภาพการดําเนินชีวิตต้ังแตเกิดจนตาย และดานนามธรรม 
คือ การอบรมสั่งสอน ตอไปนี้จะยกตัวอยางสํานวนภาษาโคราชโดยสังเขป 

  ๒.๑ กลุ่มคาํสาํนวนทมีีเสียงสัมผัส เชน  
  - บุญกึง่ถึงก๋ัน   หมายถึง ถามีวาสนาไดครองคู 
  - กวดกวยสวยเสีย  หมายถึง ไมควรนาํไปเปรียบเทยีบ, ความหมายในทางสูญเสีย 
  - กิ๋นนามรอนนอนไฟ  หมายถึง การอยูไฟของหญิงแมลูกออน 
  - แกะหัวเลาเกาหัวหญา  หมายถึง หมดหนทางทีจ่ะด้ินรนตอไป 
  - ตัวส่ันบั้นงอ   หมายถึง อาการอยากไดอยางเต็มที่  
  - ไมที่สูงก่ัวแมมันจิแพลมบน หมายถึง คนที่ไมเชื่อฟงพอแมมักประสบภัยพิบัติ 
  - ฝนตกอยาเชือ่ดาวมีลูกสาวอยาเชือ่ใจ ถามันจะหนีตามเขามันบอกเราซะเม่ือไร 
หมายถึง ความอับอายของพอแมเพราะลกูไมรกัดี  
 



 
โคราชศึกษา ๕๒ 

  - หวัหายตะพายขาด  หมายถึง คนที่เที่ยวไปโดยไมมีหลักแหลง 
  - อุมลูกผกูอู   หมายถึง การเลี้ยงดูลูก 
  - หนาด๋ีตายหนาลายยัง  หมายถึง คนชัว่ยังลอยนวล 
  - ตัวเลวเอวเปลา  หมายถึง คนโสด 
  - หาบกะดอนคอนกะเด่ียว หมายถึง ความยากจน 
  - ตายฝงยังเลี่ยง  หมายถึง จัดการตามสมควร  
  - นามจกิิ๋นอยางเอาต๋ีนลงคน หมายถึง ใหรูความควรไมควร 
  - ผมไมต๊ัดวัด่ไมเขาเหลาไมขาด หมายถึง คนไมมีศีลธรรม 
  - กิ๋นไมรูบก จกไมรูเมิด  หมายถึง จะใชจายอยางไรก็ไมมวีนัหมด 
  - บุญหลายสายยาว  หมายถึง อายุยนื 
  - เปนหอยลอยตามคราด หมายถึง คนไมมีหลกัการใครพูดอะไรก็พูดตามเขา 
  - ของหายตะพายบาป  หมายถึง จับมือใครดมไมได 
  - ผีไมขามาไมเหยียบ  หมายถึง ไมตายดวยอบุัติเหตุ 
  - ผีไมเผาเงาไมเหยียบ  หมายถึง ไมอโหสิกรรม 
  - ลุกแตดึ๊กซึกแตหนุม  หมายถึง จะทาํการใดใหรีบทาํ 
  - คิดออกซอกเหน็  หมายถึง มีปญญา 
  - เค็ดหลาบตะคาบตอด  หมายถึง ความสํานกึผิด 
  - ผูด๋ีเดิน๋กรอกขี่ครอกเด๋ินทะลา หมายถึง คนเลวมีเกียรติในสังคม 

  ๒.๒ กลุ่มคาํสาํนวนทไีม่มีเสียงสัมผัส เชน  
  - ตี๋นส่ันมือยาว   หมายถึง เปนคนไวใจไมได 
  - ตดใหหมาชะงั่ก  หมายถึง หลอกใหดีใจแลวไมไดดังหวัง 
  - คลองพอปานใสไข  หมายถึง คลองแคลววองไว  
     มาจากการใสไขที่ลอเกวียนทาํใหหมุนไดคลอง  
  - เม้ิดกลาก็แลวนา      หมายถึง การทํางานใดๆ ก็ตาม เม่ือหมดอุปกรณก็จําเปนตองเสร็จสิ้น 
  - มาไมมีทาํเล   หมายถึง คนที่ไมมีหลกัแหลงแนนอน 



 
โคราชศึกษา ๕๓ 

  - ผัวหาบเมียคอน  หมายถึง ชวยกนัทาํมาหากิน 
  - ตะเขมันใหญก่ัววัง  หมายถึง ทาํอะไรเกินตัว เกินพอเกินแม 
  - ก๋าํข่ีไมทันควย  หมายถึง จับตัวคนผิดมาลงโทษไมได 
  - สะนุกพอปานเตะเฮ็ด  หมายถึง งานงายๆ สบายๆ เหมือนเตะเห็ด 
  - กิ๋นลิงไมดูหนา   หมายถึง เอาผลประโยชนโดยไมเลือกวาใครเปนใคร 
  - ปรุงหอข่ืนเปนครวั  หมายถึง พูดเกินจริง 
  - หมาหยอกไก   หมายถึง ทีเลนทีจริง 
  - เปนดวงเปนแมง  หมายถึง มรีาคี เปนหญิงที่เสียความบริสุทธ์ิ 
  - เปนหมอเขาหมอแกง  หมายถึง เปนแมบานแมเรอืน 
  - เขาใตเขาไฟ   หมายถึง เวลาโพลเพล 
  - เขานามช่ําปลา  หมายถึง อาหารการกนิ 
  - ไอหนึ่งพาตายไอหนึ่งพาเปน หมายถึง ส่ิงหนึ่งใหคุณส่ิงหนึ่งใหโทษ  
  - เก๋ียนฮกักะไหนหญาแหลกกะนั่น หมายถึง เจาของบานตองรับภาระหนัก 
  - กาลงสํานั่ก   หมายถึง ความอางวาง เปลาเปล่ียว  
  - เหยียบรอยโจรรอยขโมย หมายถึง การติดรางแหกับคนชัว่ 

- พอสมมาพาควร   หมายถึง ความพอดี 
  - ขึ่นกกไมชวยแรงกะถา  หมายถึง หาทางชวยใหพนทกุขพนภัย 
  - เหนียวพอปานหนังหวัเก๋ียน หมายถึง ความตระหนี ่
  - ระซองยังกะหนางวัเก๋ียน หมายถึง หนาสลอน 
  - เสินขึ่นยังกะเขาคางป  หมายถึง การชอบคาํเยินยอ  
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ก 

  ๒.๓ กลุ่มคําให้พร เปนกลุมคําที่กลาวออกมาจากความรูสึกที่จริงใจทําใหผูรับพร           
มีความสุข อิ่มเอิบใจ เชน  
  ขอใหอยูเหย็นเปนซุกสะนุกสบาย ควมเจบอยาไดควมไขอยามี ของชัว่อยาใหเหน็ของ
เหม็นอยาใหพบ ใหอยูดี๋ก๋ินด๋ีนึกอยางไหนขอใหไดอยางปรารถนา เดอ ... 
  คาํแปล ขอใหอ้ยู่เย็นเป็นสขุสนกุสบาย ความเจ็บอย่าได ้ความไขอ้ย่ามี ของชวัอย่าให้

เห็นของเหม็นอย่าใหพ้บ ใหอ้ยู่ดีกินดี นึกอย่างไหนขอให้ไดอ้ย่างปรารถนา นะ 

  ขอไหไดเปนเจาคนนายคน ไปทางไหนขอใหมีเดิ๋นหนา ใหมีขี่ขาเด๋ินตาม ไปทางไหนขอให
มีแตคนรั่กไมมีคนชัง ใหอายุหม่ันขว็นหยืน ไหไดผวัคนรู ใหไดชูคนงาม เดอลูกเดอ 
  คาํแปล ขอใหไ้ดเ้ป็นเจา้คนนายคน ไปทางไหนขอใหมี้คนเดินหนา้ ใหมี้ขีขา้เดินตาม ไป

ทางไหนขอใหมี้แต่คนรกัไม่มีคนชงั ใหอ้ายมุนัขวญัยืน ใหไ้ด้ผวัคนรู้ ให้ไดชู้้คนงามนะลูก 

  ๒.๔ กลุ่มคาํเรียกขวัญ เปนกลุมคําสํานวนที่คนเฒาคนแกใชเรียกขวญัใหลูกหลานที่
ปวยไข หรอืคนทีจ่ากบานไปนาน แลวกลับมาอยางปลอดภัย เพ่ือเปนกาํลังใจแกบุคคลนัน้ เชน  
  ข็วนอีนาง (ไอนาย) เอย มากู.............................. 
  ใหมาเขาโครงอยาไดหลาบ  ใหมาเขาคราบอยาไดถอย 
  ซิปปอยาไปอื่น    หม่ืนปอยาไปไกล 
  ใหมาอยูเรอืนพอเรอืนแม   ใหมาอยูซุมพี่ซุมนอง 
  ข็วนพ่ีจิไปใหนองชั่กไว    ข็วนนองจิไปใหพ่ีชั่กไว 
  ใหผูกกั๋นอยางเครือมัน    ใหพันก๋ันคือเครอืถ่ัว 
  ใหมานอนฟูกถวมหนา   ใหมานอนผาถวมต๋ัว 
  อยาไปก๋ินเขาเดนผีราก   อยาไปก๋ินหมากเดนผคีาย 
  อยาไปเอารากไมตางหมอน  อยาไปเอาขอนตางบาน 
  อยาไปนอนขวมกินนามลาย  อยาไปนอนหงายก๋ินนามคาง 
  อยามัวไปหลงในนามเปนเพ่ือนปลา อยามัวไปหลงในนาเปนเพื่อนเขา 
  ใหมาอยูเรอืนใหญฮกกะไดสูง  มาเดอข็วนเอย...มากู 
  มาอยูซุมพอแมซุมพ่ีซุมนอง  เดอข็วนเอย...มากู 
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 คําแปล – ขวัญเอยมาเถิด มาให้เข้า ร่างอย่าได้เ ข็ดหลาบหวาดกลัวเลย สิบปีอย่าไปอืน                 

หมืนปีอย่าไปไกล ให้มาอยู่เรือนพ่อเรือนแม่ทีมีญาติพีน้องแวดล้อม ถ้าขวญัพีจะไปให้น้องชักชวนไว ้            

ขวญันอ้งจะไปก็ใหพี้ชกัชวนไว้ ใหผ้กูพนักนัเหมือนเครือถวัเครือมนั ให้มานอนทีนอนซึงหนานุ่มและผา้ห่ม

ผืนหนา อย่าไปกินข้าวทีผีอาเจียนออกมา อย่าไปกินหมากเดนผีคาย อย่าไปเอารากไม้ต่างหมอน                  

อย่าไปเอาขอนไม้ต่างบา้น อย่าไปนอนควํากินนําลาย อย่าไปนอนหงายกินนําค้าง อย่ามัวไปหลงในนํา

เป็นเพือนปลา อย่ามวัไปหลงในนาเป็นเพือนขา้ว ใหม้าอยู่เรือนใหญ่บนัไดสงู มาเถิดขวัญเอย...มาอยู่กบั

พอ่แม่พีนอ้ง มาเถิดขวญัเอย 

  ๒.๕ กลุ่มคาํอธิษฐาน ใชอธิษฐานในโอกาสทาํบุญ ตักบาตร เชน 
  เขาขาพะเจาขาวเหมือนดอกบ๋ัว ยกข้ึนเหนือหัวถวายพระพุทธ ต้ังใจใหบริซุดถวาย           
พระธรรมขอใหใจขาพะเจาจงนําถวายพระสงฆ จิ๊ตใจจํานงหมาย ทางซายขัวกรงตอพระนิพพาน                   
ขอใหไดพบดวงแกว ขอใหแคลวบวงมาร ขอใหทันพระศรีอาริยปะติโย โหตุ 
  คําแปล – ข้าวของข้าพเจ้าขาวเหมือนดอกบวั ยกขึนเหนือหัวถวายพระพทุธตังใจให้

บริสุทธิ ถวายพระธรรม ขอให้ใจข้าพเจ้าจงนําถวายพระสงฆ์ จิตใจจํานงหมายทางซ้ายขวา                           

ตรงต่อพระนิพพาน ขอใหไ้ดพ้บดวงแกว้ ขอให้แคลว้บ่วงมาร ขอใหท้นัพระศรีอาริย์ปะติโย โหตุ 

 ๓. คาํศัพท์ วงศัพทภาษาโคราชมีคําศัพทที่เปนภาษาไทยกลางและคําศัพทภาษาโคราช ซึ่งมีทั้ง
คํานาม คําสรรพนาม คํากริยา และสวนใหญเปนคําวิเศษณ สวนคําอุทานมีบางเล็กนอย คําศัพทภาษาไทย
กลา งจะถูกปรับสํา เนียงให เปนภาษาโคราช เชน ผักสด เปน  พักซด  น้ํ าทิพย  เปน นา มทิ่พ                                  
รสชาติ เปน รดชาติ มีคําเปนจํานวนมากที่ออกเสียงเหมือนภาษาไทยกลางถึงแมจะเพ้ียนไปบางเล็กนอย 
เชน พอ แม ลูก ผัว เมีย เงิน ทอง บานชอง เรือน ชาน ฯลฯ 
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ก ก 

คาํศัพท์ทน่ีาสนใจบางคํา 

กวง  หมายถึง ความงดงาม เชน หนาใสกวง 
กวดกวย หมายถึง  ไมควรนาํมาเปรียบเทยีบ 
กลอน   หมายถึง เปนนิว่ โรคนิว่ คือ เปนกลอน 
กอง  หมายถึง กําไลใสขอเทาเด็ก 
กองแขน หมายถึง กําไลมอื 
กอดลอด หมายถึง ส้ัน 
กอม  หมายถึง ส้ัน หรือ ปอม เชน ก้ิงกือกอม เพลงกอม 
กอมแกม หมายถึง อาการของคนหมดหนทางไป 
กะจอกกะแจก หมายถึง จุกจกิ เล็กนอย ซกัถามเอารายละเอียด 
กะจอกม็อกแม็ก หมายถึง ชิ้นเล็กชิน้นอย 
กะจอน  หมายถึง มาตัวเล็กพันธุพ้ืนเมือง หรอืสัตวที่คลายกะแตแตตัวเล็กกวา 
กะจอน   หมายถึง ตุมหูที่ดานหลังเปนกานยาวปลายโคงงอหอยลง 
กะจา  หมายถึง ผักกลางออนกลางแก 
กะเจิ้บ  หมายถึง การเหยียบยํ่าที่น้าํขังต้ืนๆ 
กะเจาะ  หมายถึง กระแซะ เบียด 
กะแจะ  หมายถึง จิ้มแบบเบาๆ  
กะฉุย  หมายถึง  การใชเทาดันใหสิ่งของเคล่ือนไปเหมือนดันลูกสะบา 
กะชอก  หมายถึง จับเขยาแรงๆ  
กะซาก  หมายถึง ชื่อมันชนิดหนึ่ง เนื้อหยาบ 
กะด๊ึบ  หมายถึง ผลออนๆ ของผกัผลไม 
กะตอนมอนแมน  หมายถึง ชิ้นเล็กชิน้นอย  
กะตอด  หมายถึง เอากนถัดไปทีละนิด 
กะแดง   หมายถึง แคระเกร็น 
กะตุมหุมหอ หมายถึง ดูแลเอาใจใส มักใชกับลูกหลานที่ดูแลพอแมปู ยา ตา ยาย  
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กะระกะราย  หมายถึง มีประปราย 
กะตอย  หมายถึง ต่ิงเนื้อที่ผิวหนัง 
กะตะกะเต๊ิง หมายถึง ทําไดเล็กนอย ฝกหัดยังไมชาํนาญ 
กะต๊ิก  หมายถึง คอดก่ิว เชน แตงกวาทีค่อดก่ิว เรียกวา แตงคอกะต๊ิก 
กะต๊ิกกะเตี๋ยว หมายถึง กระตือรอืรน 
กะต้ึบ  หมายถึง กระทบ หรอืหนีบ 
กะเต็ด  หมายถึง พลิกกลับโดยทาํใหส่ิงทีอ่ยูลางพลิกไปอยูบน  

หรอือาการที่มาสะบัดใหคนข่ีตกลงมา เรียกวา มากะเต็ด  
ไกกะเต็ดของชาวโนนไทย คือ อบไกในหมอแลวพลิกกลับโดย
การกะเต็ด 

กะเติด  หมายถึง อาการของไกตัวเมียเม่ือออกไขเสร็จจะรองกอกๆ กะตาก 
กะโถก  หมายถึง ดึงชายผานุงที่เอวใหมีเนือ้ที่มากๆ เพือ่เก็บของในนั้น  

แลวเอาชายเหน็บ 
    ที่เอว หรือเอาชายผาสะไบ หรอืผาขาวมา หอของแลวหอยบา 
กะทะระราย หมายถึง  อัธยาศยัดี มีมนษุยสัมพันธดี 
กะทา  หมายถึง ข้ีเกลือสินเธาว ที่ข้ึนขาวตามเนินดิน 
กะเทิน  หมายถึง ครึ่งๆ กลางๆ ไมพอดี 
กะพรอก หมายถึง เครื่องมือสําหรับตักหรือตวงน้าํปลาจากไหหรอืน้าํมันหม ู

ทําดวยกระบอกไมไผมีดามยาว 
กะลอ  หมายถึง เกราะ เครือ่งตีบอกสัญญาณทาํดวยไม 
กะลิกกะเหลิม หมายถึง ทํากอรอกอติก 
กะหวด  หมายถึง ขวด 
กาม  หมายถึง แหงหมาดๆ 
กําดน  หมายถึง ทายทอย เพลงรองเลนวา  

“ตัวเมียตอดหู ตัวผูตอดตา วิง่ไมพนเอากาํดนกูดา”. 
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กําด๋ึง  หมายถึง คิดถึง เปนหวง 
กําพวม  หมายถึง กําลัง เชน กําพวมมา กําพวมทาํ 
กําปด  หมายถึง พ้ืนเพ ภูมิหลัง 
กํารอ   หมายถึง อดออม ทะนถุนอม 
กํารึง  หมายถึง เกร็งตัว 
กํารนึ  หมายถึง สยิวกาย 
ก๋ินจงกิ๋นหยอม หมายถึง กินอยางประหยัดอดออม 
ก้ิน  หมายถึง กุด เชน เส้ือแขนก้ิน คอื เสื้อที่ไมมีแขน 
กีดตา  หมายถึง  ขวางหูขวางตา 
ก๊ึบ  หมายถึง คางแข็ง พูดไมได อาการโคมา 
กืก   หมายถึง เปนใบ ตี่กืก คือ เลนตี่แบบไมออกเสียง 
กุง  หมายถึง ข้ึนข่ีบนหลังโดยเอาขาครอมเอวคนแบก 
เกิดสูน  หมายถึง  จันทรปุราคาหรอืสุรยุิปราคา 
แก  หมายถึง คําสรรพนามบุรุษที่ ๒ ใชเรียกกันดวยความเคารพนับถือ 
แกงกน   หมายถึง เช็ดกน คนโบราณใชไมเหลาใหเรียบทาดวยขม้ินนําไปถวายพระ 
แกว  หมายถึง ชุมชน 
โกรกกราก หมายถึง รีบดวน 
โกรด  หมายถึง  ววั ควาย ตวัผูทียั่งไมไดตอน 
ไกโอก  หมายถึง  ไกพอเลา ดอกไกโอก คือ ดอกหงอนไก 
ขนมข่ีกวง หมายถึง  ขนมบัวลอย 
ขนมเสน หมายถึง ขนมจีน 
ขอหลอแขแหล หมายถึง กอนเล็กกอนนอย หรือไมเปนแกนสาร 
ขะโมม  หมายถึง กินคาํใหญๆ อยางตะกละ 
ขะหยอน หมายถึง  นาชื่นชม เพราะทาํในส่ิงที่ทาํไดยาก 
ขะหยินฟน  หมายถึง ยิงฟน 
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ขะเหวา  หมายถึง ขวนใหเปนรอยดวยเล็บมือ 
ขาง  หมายถึง ปงดวยไฟออน  
ข่ีสีก  หมายถึง น้ําคราํ น้ําโสโครก 
เขาเปยก หมายถึง ขาวตมขนๆ  
เขาแพะ  หมายถึง  ขาวทีหุ่งหรอืตมปนกับพชืผัก เผือกมันบางที่เรียกวา แพะเขา 
เขาค่ํา  หมายถึง อาหารม้ือเย็น 
เขาชาว  หมายถึง อาหารม้ือเชา 
เขาเหย็น หมายถึง อาหารม้ือกลางวัน 
เขนมีด  หมายถึง วิธีการทํามดีเกาใหมีคมเหมือนใหม 
เขียม  หมายถึง กระเหม็ดกระแหม 
เข่ียว  หมายถึง  งอแง 
เข่ือน  หมายถึง ตนเสาทีพ่าดเปนแนวรัว้ 
ไขรางรงั  หมายถึง ไขที่ฟกไมเปนตวั 
ไขละหลูด หมายถึง ไขที่ตกออกมากอนถึงเวลา 
ควด   หมายถึง พิธีกรรมการปดรังควาน 
คอนกกไม หมายถึง ตัดตนไม 
คํ่าคาง  หมายถึง ชายที่เปนคูเขยกัน 
แคนคอ  หมายถึง ติดคอ 
คือ  หมายถึง  เหมาะสม หรอืเหมือน 
งวม  หมายถึง  คว่าํไว 
เงาะ  หมายถึง สรรพนามแทนคนที่เราสงสาร 
แงด  หมายถึง งัด 
แงม  หมายถึง มือที่มี ๖ นิ้ว เรียกวามือแงม 
จน  หมายถึง  ยุงมาก 
จะบูน  หมายถึง  มดลูก 
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จะหลึน  หมายถึง ทะเลน 
จะโหล  หมายถึง ถลา 
จําโอ  หมายถึง อาเจียน 
แจบ  หมายถึง หมดตัว หรอื ราบ หรอื สนิท เชน นั่งไหแจบ 
จั๊กกะหล ี หมายถึง จั๊กกะจี ้
ชะมุดนาม หมายถึง ดําน้าํ 
ชามเหล่ียม หมายถึง ชามกระเบ้ือง ชามตราไก 
ซะ  หมายถึง ตัวใหญหรอืมีเกียรติเสมอกัน  

เชน ปลาต๋ัวซะๆ แขกมางานมีแตคนซะ  ๆ
ซา  หมายถึง หยาบ กราน เชน มือชา หรือหมายถึงตอแย หรือคนที่ตอลอตอเถียง 
ซุม  หมายถึง คนทีอ่ยูชุมชนเดียวกัน เชน ชุมตะวนัตกวั่ดเด๋ิม  

หรอืหมายถึง ยา ที่เรียกวา หยาซุม 
เซือบ  หมายถึง กําลังจะหลบั 
ดดๆ  หมายถึง เจากี้เจาการ 
ดอง  หมายถึง พอแมของคูบาวสาว เรียกวา พอดอง แมดอง 
ดะดาด  หมายถึง มากมาย 
ดินหุน  หมายถึง ตัวปลวก 
เด่ิน  หมายถึง ลานกวาง  
เดินโหงมๆ  หมายถึง เดินดุมๆ เดินใหเห็นอยางชัดเจน 
โดย  หมายถึง ไกตัวผูผสมพนัธุกับไกตัวเมีย 
ตอด  หมายถึง ตอย เชน แมงปองตอด  

หรอือาการที่ไกตัวเมียรองหาไกตัวผู เรียกวา ไกตอด 
ตอน  หมายถึง ชิ้น เชน “ไดเนือ่ตอนหนาไดปลาตอนใหญ” 
ตะลุก  หมายถึง หลุมเล็กๆ 
ตาบ  หมายถึง ปะรอยขาด 
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ต่ึง  หมายถึง  บวม พอง ข้ึนอืด 
ต่ืม  หมายถึง เติม เพิ่ม 
เตนเดาะเตนดอง หมายถึง ทําตามบทบาทหนาที ่
แตมแก  หมายถึง ฉลาดแกมโกง 
เตอะเต๋ิน หมายถึง มากมาย 
โตงนาม  หมายถึง รองน้าํฝน โตงผา คือ เย็บผานุง 
ถึงเซิง่  หมายถึง ในที่สุด, ถึงที่สุด 
ทะวายทอง หมายถึง อาการคล่ืนไส 
ทําเพด  หมายถึง แตงตัวเปนสาวเกนิวัย 
นางดํ๋า  หมายถึง เมล็ดลูกหยี อีสานเรยีกมะเค็ง 
บก  หมายถึง พรองไป 
บอน  หมายถึง ที่ เชน บอนนอน คือ ที่นอน 
บุงตาหลวั หมายถึง แหลงน้ําที่ตาน้าํมาจากปาไมรวก 
บุม  หมายถึง บุบ มีตาํหน ิ
เบ๋ือ  หมายถึง วางยาพิษ เชน เบือ๋หมา 
ปะต๋ีน  หมายถึง ทิศเหนอื สวนทิศใต คอื หวันอน 
ปะวะ  หมายถึง ปลีกเวลามาทาํ 
เปนเลือด หมายถึง เปนประจาํเดือน 
ผานอย  หมายถึง ผาเช็ดหนา 
ผูกเพ่ือน/ผูกเกลอ  หมายถึง ผูกเปนเพ่ือนตาย อีสานเรยีกวา ผูกเส่ียว  

(เพ่ือนใชกับผูหญิง เกลอใชกับผูชาย) 
ผูกมือ  หมายถึง เงินชวยในงานแตงงาน 
ไผ  หมายถึง ไฝ 
พิดกั๋น  หมายถึง ชายหญิงไดเสียกันอยางผดิประเพณ ี
แพเปรียบ หมายถึง เสียทีเขา 
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โพด  หมายถึง เกินไป เหลือหลาย เชน มากโพด 
มอด  หมายถึง ลอด มุด 
มอตาย  หมายถึง เกือบตาย 
มากะจอน หมายถึง มาแกลบ 
มุๆ มิๆ  หมายถึง อยูตามประสา หรืออยูเงียบๆ 
มุนกะเตอะ หมายถึง ปนจนไมมีชิ้นดี 
มูนมัง  หมายถึง ทรัพยสมบัติ 
แมนาม  หมายถึง ลูกน้าํ ลูกยุง 
แมทอง  หมายถึง พยาธิ 
เม่ียน  หมายถึง เก็บ 
โมง  หมายถึง ผลไมสุกผลใหญ เรียก หนวยโมง 
ยงด๋ิน  หมายถึง พรวนดิน 
ระเงียว  หมายถึง ใจหงุดหงิด 
ระชุดระชิด หมายถึง นอนหลับๆ ตืน่ๆ  
ระซอง  หมายถึง สลอน หนาระซอง คือ หนาสลอน 
ระหนึระเหอืย หมายถึง อิดโรย ฟูมฟาย รองไหร่าํไร 
เร็ง  หมายถึง รังแก หรือขมเหงผูอืน่ 
ละปุง  หมายถึง การนอนพักอยางมีความสุข เชน ฝูงวัวนอนกันหละปุง 
ละลึม   หมายถึง  ฝนตกปรอยๆ 
ละหลูด  หมายถึง ตกออกไปแบบไมรูตัว เชน ลูกละหลูด ไขละหลูด 
ละโลก  หมายถึง หลมโคลน 
ลา  หมายถึง ยอดผักที่เลื้อยไปกับดนิ 
ลุก  หมายถึง คลุกเคลาขาวกับอาหารที่เปนน้าํ 
ลูกทาง  หมายถึง หญิงต้ังทองโดยไมมีพอ เรียกวาไดลูกทาง 
วิ่งตาม  หมายถึง หญิงทีห่นีตามผูชาย 
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โวเว  หมายถึง อางวาง เปลาเปลี่ยว 
สมปุสมปุย หมายถึง หมักหมม ไมสะอาด 
สวย   หมายถึง ลางใหสะอาด   
สมละกอ  หมายถึง สมตํามะละกอ 
สะออน   หมายถึง ชื่นชม นารัก 
สีหยืด  หมายถึง หวาดเสียว บางที พูดวา ไสหยืด 
เสนผี   หมายถึง แตงงาน 
โสน   หมายถึง เหี่ยวเฉา (อานแบบมีตัว “น” สะกด) 
โหงมๆ   หมายถึง เดินดุมๆ 
โหงย  หมายถึง ลม หรอื โงนเงน 
หยํ่าแขว  หมายถึง ไดใจ 
หรองๆ  หมายถึง น้ําข้ึนทีละนอย หรอืคอยๆ อวนขึ้น 
หราํระหรําหราย  หมายถึง เดินไปเดินมาอยางไมมีจุดหมาย 
หล็อย  หมายถึง คอยๆ ปลีกตัวออกมา หรือ ขโมยไปเล็กนอย 
หลีเหลอ  หมายถึง อางวาง หรอื วาเหว 
เหลนกัน  หมายถึง แอบไดเสียกัน 
หอยจูบ   หมายถึง หอยขม 
หึน   หมายถึง ข่ืน เชน มะเขือหนึ 
เห็นวาก็ดาย  หมายถึง ไมใชอยางนัน้หรอก 
แหน   หมายถึง แทะ 
โหง   หมายถึง น้ําขัง เวลาฝนตก 
อวย  หมายถึง หัน เล้ียว 
ออคอ  หมายถึง ไปไหนไมรอด หมดหนทาง 
ออดหลอด หมายถึง บริสุทธิ์ สะอาด  
ออบพอบ หมายถึง เจ็บปวยมากไปไหนไมได 
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ออย  หมายถึง ออเซาะ สําออย 
อัว๊ะ  หมายถึง อวบ อัน๋ ใชกับคน ถาใชกบัพืชผักหมายถึงนากิน 
อิ๊ด  หมายถึง เหนื่อยจากงานหนกั 
อีนนุ  หมายถึง ชื่อผกัและชือ่แมลง ผักอีนนุ แมงอีนุน 
อึ๋น  หมายถึง ชื้น อับ 
อูด  หมายถึง รมดวยควันไฟ เชน อูดไฟไลยุง 
เอก  หมายถึง ตาเข เพลงโคราชวา “ส่าํคนตาเอก ยังมาลับตาเอา” 
เอิดเติด  หมายถึง นั่งนอนอยางสบายในขณะทีค่นอื่นทํางานอยางลําบาก  
ไอชาดวา หมายถึง ก็เพราะวา 
ไอหมู  หมายถึง  เพ่ือน 
ไอสํ่านี ่  หมายถึง ขนาดนี ้
ฮดยาว  หมายถึง หดส้ันเขาไป 
เฮย  หมายถึง คําลงทายเวลาเรียกชือ่ (ไมใชเฮย) 
แฮด็ๆ  หมายถึง ราน เชน เปนผูหญิงอยามาทาํแฮด็ๆ 

 
 นอกจากในเรื่องของศัพท สาํเนียงและสํานวนแลว คําลงทาย คําปฏิเสธ ก็มีลักษณะเฉพาะตัว       
เปนคําลงทายทัง้ประโยคปฏิเสธ คําถาม หรอืคาํบอกเลา เชน 
 มาไอเยอ หมายถึง มาทาํไมหรอื 
 มิไปดอกนี หมายถึง ไมไปหรอื 
 มิเปนดอกวา หมายถึง ไมเปนกระมัง 
 ไมใชดอกแฮะ หมายถึง ไมใชหรอก 
 ไปแหละเด้อ หมายถึง ไปละนะ 
 ทําแลวเด หมายถึง ทําแลวนะ 
 อาบนามเนาะ หมายถึง อาบน้าํนะ (กลาวเชิงชักชวน) 
 ใครจิไปเบงิ หมายถึง ใครจะไปบาง 
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 ใครจิไปเดงิ หมายถึง  ใครจะไปดวย 
 ฮึ อือ้ ไมแมนด้อก หมายถึง เปลา ไมใช  
 ก๋ินไหม เหว่ย หมายถึง จะกินหรือเปลา (พูดกับเพ่ือนที่สนิทสนมกัน) 
 มิเอาดอกเฮย หมายถึง ไมตองการ (ผูพูดแสดงความไมพอใจ) 
 
 คาํปฏิเสธ คือ จั๊ก จัก๊เด จั๊กแหลว ใชในความหมายวา “ไมทราบ” เหมือนกัน 
 
 คาํวิเศษณ์ ที่ใชคาํกรยิา เปนคําวิเศษณที่แสดงความรูสึกลึกซึ้ง ชดัเจน มากกวาคําพูดธรรมดา 
เชน 
 จ้อย  ในคําวา หายจอย เงียบจอย ลืมจอย 
 มุ่น หมายถึงแหลกละเอยีด แตถาจะใหชัดเจนกวานี้ตองใชคาํวา มุนกะตอย หรอื มุนกะเตอะ 
 ท่าเดิน มีหลายอาการ เชน เดิน๋โหงมๆ เด๋ินหราย เด๋ินหราํระหราํหราย เดิ๋นตะระตะรุน เด๋ินโกม
เกม เดิ๋นแหนแฮะแหนแห, เด๋ินระเวิกระวึน, เดิ๋นหงอมๆ, เดิ๋นอีแอะอีแอน, เดิ๋นอาวๆ 
 ท่านัง  มีหลายอาการเชนกัน เชน นั่งโตงโหมง นั่งตองหมอง นั่งโซโม นั่งตึ๊กม่ึก นั่งเคาเมา นั่ง
ออคอ   นัง่เบิด, นั่งเบิดเถอเหลอ (นั่งเบิด คือ นั่งอยางไมสนใจผูใด, นั่งเบิดเถอเหลอ คือ นั่งเหมอลอย) 
 ท่านอน  มีนอนเอดเลด, นอนอาดลาด, นอนแอดแลด, นอนอื้ดลืด, นอนเลเพลาดพาด, นอนสุม 
 ท่ายืน มีหยืนสวึง คือ ยืนอยางคิดไมออก, หยืนโด 
 การพดู มีพูดบบๆ คือ พูดพลามเสียงดัง ถาพูดเสียงเบาไมหยุดปากใชวา พูดบอบๆ พูดผลอ คือ 
ชอบพูดแทรกกลางคัน  
 ท่าทาง มีทาทางหลีเหลอ คือ แสดงอาการเหงา หรอืวังเวง ทาทางแชะแฉด คือทาทางแบบไมถอื
ตัว สวนทาทางกะทะระราย คือ ทาทางของนักประชาสัมพันธที่ดี 
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