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ตวัอยา่ง ภาษาอสีาน ที�ใชบ้อ่ย

1. กอ่งจอ่ง
แปลวา่ กรยิา การกระทําที�ดแูลว้ไมเ่ขา้ทา่ หรอืวา่ยงัไมช่าํนาญ อาการที�หลงัของ
เด็กขด เรยีก ขดกอ่งจอ่ง ถา้หลงัผูใ้หญว่า่ ขดโกง่โจง่ กง่จง่ กว็า่.
คาํอา่น กอ่ง - จอ่ง

2. กะซาง,กะตามซา่ง,กะสา่ง
แปลวา่ กช็า่ง,ไมใ่สใ่จ,ชา่งเถอะ
คาํอา่น กะ - ซาง , กะ - ตาม - ซาง , กะ - สา่ง

3. กะดอ้กะเดี�ย
แปลวา่ อะไรจะขนาดนั�น,มากมาย , มากเกนิไป, ออกหนา้ออกตา
คาํอา่น กะ - ดอ้ - กะ - เดี�ย

4. กะปอม,ขี�กะปอม,ขี�กะปอม
แปลวา่ กิ�งกา่
คาํอา่น กะ - ปอม

5. กะโป๋
แปลวา่ กะลามะพรา้ว
คาํอา่น กะ - โป๋

6. กะเลงิเบ ิ�บ,กะโลกกะลา๊ก
แปลวา่ เฉิ�ม,มา้ดดีกระโหลก,กะโหลกกะลา
คาํอา่น กะ - เลงิ - เบิ�บ , กะ - โลก - กะ - ลา๊ก

7. กนิขา้วงาย
แปลวา่ รับประทานอาหารมื�อเชา้
คาํอา่น กนิ - ขา้ว - งาย

8. กนิขา้วแลง
แปลวา่ รับประทานอาหารมื�อเย็น หรอืมื�อคํ�า
คาํอา่น กนิ - ขา้ว - แลง
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9. กนิขา้วสวย
แปลวา่ รับประทานอาหารมื�อกลางวนั มื�อเที�ยง
คาํอา่น กนิ - ขา้ว - สวย

10. กึ�ม
แปลวา่ เป็นคําดา่ เสยีดส ีประมาณวา่โง ่ไมเ่อาไหน
คาํอา่น กึ�ม

11. ขนคงิลกุ
แปลวา่ อาการกลวั,ขนลกุชนั
คาํอา่น ขน - คงิ - ลกุ

12. ขอบคณุหลายๆเดอ้
แปลวา่ ขอบคณุมากๆนะ
คาํอา่น ขอบ -คณุ - หลาย- หลาย - เดอ้

13. ขาเลาะ
แปลวา่ คนที�ชอบเที�ยวเตรไ่ปเรื�อย สว่นมากจะใชก้บัวยัรุน่หนุ่มสาวที�ชอบ
เตร็ดเตร ่เที�ยวเลน่สนุกสนาน
คาํอา่น ขา-เลาะ

14. ขา้วตม้แดก
แปลวา่ เป็นขนมหวาน คลา้ยกบัขา้วตม้มดั แตต่า่งกนัตรงที�ขา้วตม้แดกจะใช ้
ขา้วเหนยีวแชนํ่�าคา้งคนื ตําผสมกบักลว้ยสกุบด แลว้หอ่ดว้ยใบตอง คําวา่ แดก ใน
ภาษาอสีานจะหมายถงึการตํา, อดัใหแ้น่น, ยดัเขา้ในภาชนะ เชน่ ปลาแดก, ขา้วตม้
แดก เป็นตน้
คาํอา่น เขา่-ตม้-แดก

15. ขี�กะตู,่เขยีดกะตู,่ขี�คนัคาก,ขี�ค ั�นคาก
แปลวา่ คางคก
คาํอา่น ขี� - กะ - ตู ่, เขยีด - กะ - ตู ่, ขี� - คั�น - คาก

16. ขี�เก ี�ยม
แปลวา่ จิ�งจก
คาํอา่น ขี� - เกี�ยม

17. ขี�โก๋
แปลวา่ จิ�งเหลน
คาํอา่น ขี� - โก๋
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18. ขี�ไกโ่ป่
แปลวา่ ขี�ไกก่อ้นใหญ่
คาํอา่น ขี�-ไก-่โป่

19. ขี�แขว่
แปลวา่ ขี�ฟัน
คาํอา่น ขี� - แขว่

20. ขี�คา้น,ขี�ครา้น
แปลวา่ ขี�เกยีจ
คาํอา่น ขี� - คา้น

21. ขี�ด ื�อขี�มนึ
แปลวา่ ซกุซน
คาํอา่น ขี� - ดื�อ - ขี� - มนึ

22. ขี�เดยีด
แปลวา่ ขยะแขยง,รังเกยีจ ,ไมช่อบ
คาํอา่น ขี� - เดยีด

23. ขี�ต ั�ว
แปลวา่ ขี�โกหก โกหก พดุปด พดุเท็จ พดูโกหกหลอกลวง เรยีก ตั�วะ อยา่งวา่
อยา่มาตั�วะใหห้ลม้ตกหลม่ดนิทราย ตั�วะใหกํ้าดนิทรายหวา่นลงในนํ�า เฮ็ดให ้
เฮยีมหลงหลม้ตกตมทงัหลม่ ตั�วะใหค้าดลาดลม้กลางบา้นมื�นชะเล (ผญา).
คาํอา่น ขี� - ตั�ว

24. ขี�โผน่,ขี�โผ่
แปลวา่ พงุ,ทอ้ง
คาํอา่น ขี� - โผน่

25. ขี�ลา่ย,ขี�ฮา้ย
แปลวา่ ขเีหร,่ดไูมด่ ีไมน่่าด ูมคีวามหมายเดยีวกบัคําวา่ ผูฮ้า้ย
คาํอา่น ขี� - ลา่ย

26. ควย
แปลวา่ โยก,โยกเยก,โคลงเคลง
คาํอา่น ควย
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27. ควย (ควาย)
แปลวา่ ควาย
คาํอา่น ควย

28. ควยตู ้
แปลวา่ ควายทยุเขาสั �น
คาํอา่น ควย - ตู ้

29. คอ่ย,ขอ่ย,ขอ้ย
แปลวา่ ตวัเราเอง
คาํอา่น คอ่ย

30. คอ่ยฮกัเจา้, ขอ่ยฮกัเจา้
แปลวา่ ฉันรักเธอ
คาํอา่น ขอ่ย - ฮกั - เจา้

31. คกั
แปลวา่ สดุยอด , ดทีี�สดุ ,ไดด้ั�งใจ
ถนัด แน่ ชดั การเห็นโดยไมม่เีคลอืบแคลงสงสยั เรยีก เห็นคกั
ถกูตอ้ง แน่นอน จรงิ เชน่ เฮ็ดคกัๆ เดอ้ คดึคกัๆ เวา้คกัๆ.
คาํอา่น คกั

32. คกัขนาด
แปลวา่ ดมีากๆ,เยี�ยมมากๆ,ดสีดุๆ,สดุยอด
คาํอา่น คกั - ขะ - หนาด

33. คกันอ้
แปลวา่ ดดู ีแบบเวอ่ๆ, เหมอืนชมวา่ดแีบบประชดประชนันดิๆ
คาํอา่น คกั - นอ้

34. คกัอหีลี
แปลวา่ สะใจจรงิ
คาํอา่น คกั - อ ี- หลี

35. คนัแขว่
แปลวา่ หมั�นไส,้หงดุหงดิเนื�องจากทําอะไรไมไ่ดอ้ยา่งที�คดิ
คาํอา่น คนั - แขว่
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36. คนัจอ้ง
แปลวา่ รม่ สิ�งที�ใชป้้องกนัแดดหรอืฝน
คาํอา่น คนั - จอ้ง

37. คํ �าคณู
แปลวา่ ด,ี เป็นมงคล, ศริมิงคล, เจรญิกา้วหนา้
คาํอา่น คํ�า-คูน้

38. คาํแพง
แปลวา่ ผูซ้ ึ�งเป็นที�รัก หรอื แกว้ตาดวงใจของพอ่แม่
คาํอา่น คํา - แพง

39. คดิฮอด, คดึฮอด
แปลวา่ คดิถงึ
คาํอา่น คดิ - ฮอด , คดึ - ฮอด

40. คดึ
แปลวา่ คดิ
คาํอา่น คดึ

41. เคยีว
แปลวา่ แรด,รา่น,ดอกทอง ,คนคกึคะนองเรยีก คนเคยีว อยา่งวา่ เถา้คนัเคยีวสาม
ซาววา่หนุ่ม (กาพยป์ู่ ) หญงิดอกทอง เรยีก คนหเีคยีว อยา่งวา่ โตบ่ช่า่งวา่ไมบ้่
เหนยีว โตหเีคยีววา่กรรมกอ่นกี� (ภาษิต).
คาํอา่น เคยีว

42. แคดแลด
แปลวา่ โผลอ่อกมา , แพมออกมา ,สว่นเกนิที�ยื�นออกมา
คาํอา่น แคด - แลด

43. ไคแน
แปลวา่ พอจะดหีน่อย, คอ่ยยงัชั�ว
แคนไคแน กเ็รยีก
คาํอา่น ไค-แน

44. งามโพดงามเหลอื งามแทง้ามวา่
แปลวา่ สวยจรงิสวยจัง สดุจะพรรณา
คาํอา่น งาม-โพด-งาม-เหลอื - งาม-แท-้งาม-วา่
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45. จอบเบิ�ง
แปลวา่ แอบดู
คาํอา่น จอบ - เบิ�ง

46. จกั (ไมรู่)้
แปลวา่ ไมรู่จั้ก
คาํอา่น จัก

47. จกัเทื�อ
แปลวา่ สกัครั �ง
คาํอา่น จัก - เทื�อ

48. จกัวา่หยงัเป็นหยงั
แปลวา่ ไมรู่ว้า่อะไรเป็นอะไร
คาํอา่น จัก - วา่ - หยงั - เป็น - หยงั

49. จกัแหลว่
แปลวา่ ไมรู่ส้ ิ
คาํอา่น จัก - แหลว่

50. จื�น
แปลวา่ แฉะ
คาํอา่น จื�น

51. ซงั
แปลวา่ เกลยีด
คาํอา่น ซงั

52. ซอืๆ
แปลวา่ เฉยๆ
คาํอา่น ซอื - ซอื

53. ซูม่ ื�อ
แปลวา่ ทกุวนั
คาํอา่น ซ ู- มื�อ

54. ดาก
แปลวา่ กน้ , ตดู , สว่นทา้ย
ปลายลําไสใ้หญท่ี�ทวารหนัก เรยีก ดาก อยา่งวา่ ซา่เพิ�นซา่ด ีซา่โตซา่หตีดิดาก
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(ภาษิต) ดนิเหนยีวสแีดงเรื�อๆ หรอืสเีหลอืงออ่น เรยีก ดนิดาก.
คาํอา่น ดาก

55. ดกึ
แปลวา่ ดกึ, มดืคํ�า
เดกิ กเ็รยีก
คาํอา่น ดึ�ก

56. ตลาด
แปลวา่ ตลาด (เหมอืนกบัภาษากลาง)
คาํอา่น ตะ - หลาด

57. ตาฮกั ตาแพง
แปลวา่ น่ารัก น่าเอ็นดู
คาํอา่น ตา - ฮกั ตา - แพง

58. ตาํบกัหุง่
แปลวา่ สม้ตํา
คาํอา่น ตํา-บกั-ฮงุ

59. ตาํอดิ,ตาํกอ่
แปลวา่ แตก่อ่น , ตอนแรก , เริ�มตน้ , แตไ่หนแตไ่ร,นานมาแลว้
คาํอา่น ตํา - อดิ , ตํา - กอ่

60. ตื�น
แปลวา่ 1.)ตกใจ 2.)ฟื�นจากหลบั เรยีก ตื�น อยา่งวา่ ใหต้ื�นแตเ่ดกิ ใหเ้ศกิแตห่นุ่ม
ใหต้ื�นเดกิคอืกา ใหห้ากนิคอืไก ่ตื�นแตเ่ชา้กนิขา้วกบัปลา ตื�นสวยกนิขวยขี�ไกโ่ป่
(ภาษิต).
คาํอา่น ตื�น

61. ถกื
แปลวา่ ถกู
คาํอา่น ถกื

62. บห่วัซา
แปลวา่ ไมถ่อืสา, ไมใ่สใ่จ
คาํอา่น บ ่- หวั - ซา
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63. บกั
แปลวา่ คําเรยีกชายที�เสมอกนัหรอืตํ�ากวา่
คาํอา่น บกั

64. บกัเขยีบ
แปลวา่ นอ้ยหน่า (ผลไม)้
คาํอา่น บกั-เขยีบ

65. บกันดั
แปลวา่ สบัปะรด
คาํอา่น บกั - นัด

66. บกัมี�
แปลวา่ ขนุน
คาํอา่น บกั - มี�

67. บกัสดีา
แปลวา่ ฝรั�ง (ผลไม)้
คาํอา่น บกั-ส-ีดา

68. บา้น
แปลวา่ หมูบ่า้น ชมุชนที�อยูร่วมกนัหลายครัวเรอืน
คาํอา่น บา้น

69. บญุผลา
แปลวา่ บพุเพสนันวิาส,พรหมลขิติ
คาํอา่น บนุ - ผะ - หลา

70. เบ ิ�ด , เบดิ ,เหมดิ
แปลวา่ หมด
คาํอา่น เบิ�ด

71. ไปเฮ็ดเวยีก
แปลวา่ ไปทํางาน
คาํอา่น ไป-เฮ็ด-เวยีก

72. ผูฮ้า้ย
แปลวา่ ขี�เหร,่ ไมส่วย, ไมห่ลอ่, หนา้ตาไมด่ี
คาํอา่น ผู-้ฮา่ย
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73. ไผ
แปลวา่ ใคร
คาํอา่น ไผ

74. พอกะเทนิ
แปลวา่ ไมม่ากไมน่อ้ย ครึ�งๆกลางๆ
คาํอา่น พอ - กะ - เทนิ

75. พอ้วอ้แพแ้ว้
แปลวา่ ลกัษณะอาการลบัๆลอ่ๆ ผลบุ ๆ โผล ่ๆ เดี�ยวกอ็ยูต่รงนั�น เดี�ยวกโ็ผลม่าตร
งนี�
คาํอา่น พอ้ - วอ้ - แพ ้- แว ้

76. เพิ�น
แปลวา่ คนอื�น, เขา (คนที�กําลงัถกูพดูถงึ)
คาํอา่น เพนิ

77. มกั
แปลวา่ รัก,ชอบ
คาํอา่น มกั

78. มกัหลาย
แปลวา่ ชอบมาก
คาํอา่น มกั - หลาย

79. มื�ออื�น
แปลวา่ พรุง่นี�
คาํอา่น มื�อ - อื�น

80. เมดิคาํสเิวา้
แปลวา่ ไมม่อีะไรจะพดู/พดูไมอ่อก
คาํอา่น เมดิ-คํา-ส-ิเวา้

81. เมอืบา้น
แปลวา่ กลบับา้น
คาํอา่น เมอื-บา้น

82. ยา่ง
แปลวา่ เดนิ
คาํอา่น ยา่ง
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83. เลาะ
แปลวา่ 1. แวะรายทาง, เตร็ดเตรไ่ปเรื�อย 2. เลยีบไปตามชายฝั�ง
คาํอา่น เลาะ

84. แลน
แปลวา่ วิ�ง
คาํอา่น แลน

85. สวอย
แปลวา่ หมดเรี�ยวแรง สิ�นกําลงั
คาํอา่น สะ-หวอย

86. สะออน
แปลวา่ เป็นภาษาพดู (ควมเวา้) ของชาวอสีาน มคีวามหมายวา่ ชอบใจ, พอใจ,
ตดิใจ, ปลื�ม, น่าชมเชย
คาํอา่น สะ-ออน

87. สายแนน
แปลวา่ คูค่รองที�เคยอยูก่นิกนัมาหลายภพหลายชาต,ิ บพุเพสนันวิาส, เนื�อคู่
กกแนน กเ็รยีก
คาํอา่น สาย-แนน

88. สาํมะแจ๋
แปลวา่ ลกัษณะการพดูมากและไมเ่ป็นความจรงิ
คาํอา่น สํา-มะ-แจ,๋ สํา-มะ-แจะ๋

89. สบิสฮิา่ง ซาวสฮิา่ง
แปลวา่ อะไรจะเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรกต็าม
คาํอา่น สบิ - ส ิ- ฮา่ง ซาว - ส ิ- ฮา่ง

90. สี�
แปลวา่ (กรยิา) การรว่มประเวณี การมเีพศสมัพันธ ์(นาม) จํานวนสามบวกหนึ�ง
เรยีก สี� เรยีกชื�อเดอืนทางจันรคตวิา่ เดอืน ๔ ตกในระหวา่งเดอืนมนีาคม.
คาํอา่น สี�

91. สนู
แปลวา่ โกรธ
คาํอา่น สนู
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92. หนหวย
แปลวา่ รําคาญ, ไมส่บายใจ, หงดุหงดิ, กงัวลใจ
คาํอา่น หน-หวย

93. หมาน
แปลวา่ โชคด,ีรวย ไดม้าก
คาํอา่น หมาน

94. หลโูตน
แปลวา่ (กรยิา) สงสาร รูส้กึเห็นใจในความเดอืดรอ้นหรอืความทกุขข์องผูอ้ื�น, รูส้กึ
หว่งใยดว้ยความเมตตากรณุา, เชน่ เห็นเด็ก ๆ อดอยากกร็ูส้กึสงสาร เห็นเขา
ประสบอคัคภียัแลว้สงสาร.
คาํอา่น หล ู- โตน

95. หวัซา
แปลวา่ สนใจ,ใสใ่จ
คาํอา่น หวั-ซา

96. อา้ย
แปลวา่ พี�ชาย
คาํอา่น อา้ย

97. อหีลี
แปลวา่ จรงิๆ
คาํอา่น อ ี- หลี

98. โอน้โตน้
แปลวา่ ลกัษณะของสิ�งที�หอ้ยลงมา, โตงเตง
คาํอา่น โอน้-โตน้

99. ฮา่ง
แปลวา่ พัง ชาํรดุ เสยีหาย
คาํอา่น ฮา่ง
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100. ฮิ
แปลวา่ เรื�องมาก , ตําหน ิ, ชา่งเลอืกมาก, ไมถ่กูใจ, ไมพ่อใจ, ไมช่อบ
คาํอา่น ฮิ
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