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อักษรย่อบอกไวยากรณ์
ศัพทานกุรมภาษาถิน่ใต้ แต่ละค�ามอีกัษรย่อ บอกไวยากรณ์ 

ดังนี้
  ก. = กริยา
  น. = นาม
  บ. = บุพบท
  ว. = วิเศษณ์
  ส. = สรรพนาม
  สัน. = สันธาน
  ส�า. = ส�านวน
  อ. = อุทาน
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บทหนังตะลุง
หนังกั้น ทองหล่อ  หนังจันทร์แก้ว บุญขวัญ
หนังทวีศิลป์ บางตะพง หนังประทิ่น บัวทอง
หนังพุ่ม ศักดิ์ศรี  หนังล้อม สระก�า
หนังสมพงษ์น้อย  หนังเขียน โทวันจะ

บทโนรา
โนราฉลวย โรจนเมธากุล - กระบี่
โนราเติม อ๋องเซ่ง - ตรัง

๑
ศัพทานุกรมวรรณกรรมถิ่นใต้ 

จากค�ากลอน
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เพลงบอก
เพลงบอกปานบอด (ปาน ชีช้าง) - นครศรีธรรมราช
เพลงบอกรอดหลอ (บางต�าเสก ปากพนงั) - นครศรีธรรมราช

บทนิราศ
นิราศเมืองกระบี่ - ขุนสมานนุกรกิต
นิราศชื่น (นิราศเรือนจ�า) - นายชื่น เกื้อสกุล
นิราศเมืองปะเหลียน - พระยาโสภณพัทลุงกุล (สว่าง ณ  

พัทลุง)
นิราศไปตรัง - คลิ้ง สุขะปุณณะพันธ์
นิราศรับพัชนิ์ - พระครูวิจารณ์ศีลคุณ (ชู)  

นิยายกลอน
กลิ่นกรอบแก้ว - ส. ช�านาญภักดี

บทค�าสอน
ค�ากลอนสอนใจ - ทอง นวลศรี
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ก
กด

ก. สะกด
แล้วกดจิตภาวนาอาคมขลัง   โอมปะติระปังคาถังใหญ่
เสกเขฬะลูบกายหายทันใจ    ลกุขึน้ไวจบักระบองของส�าคญั

(กลิ่นกรอบแก้ว)

กระชิง
น. ต้นไม้ตระกลูปาล์ม คล้ายต้นกะพ้อ แต่โตกว่าใบติดกนั, 

ชิง ก็ว่า
พวกบ่าวไพร่สะพายดาบกระชงิกัน้  กพ็ร้อมกนัเดนิเรยีงเคยีงสลอน
พลายสนัเดนิออกหน้าสองงางอน   พงัแป้นจรตามหลงับ่าวพรัง่พรู

(นิราศเมืองปะเหลียน)

กล้วยเถื่อน
น. กล้วยป่า

ป่ากล้วยเถือ่นเหมอืนหนึง่แกล้งปลกูสร้าง  แลสร้างสละสลวยดสูวยสม
เยี่ยงดังแสร้งแต่งไว้ให้คนชม   ผ่อนอารมณ์เร่าร้อนให้ผ่อนคลาย

(นิราศเมืองปะเหลียน)
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กลอนมุตโต
น. กลอนปฏิภาณ หรือกลอนสด

มาถงึวัดแจ้งพ่ีน้องเหอพรานแมงมาโต้   เอากลอนมตุโตเป็นอกัษร
ฟังดูให้แท้ให้แน่นอน  ว่าเป็นนักสุนทรใครกลอนเด่น

(โนราเติม - ตรัง)
พรานแมง = ตัวแสดงคนส�าคัญประจ�าคณะโนราเติม ที่

ออกพราน (มีหน้ากากพราน) และเล่นบทตลก ประจ�าคณะ มัก
เรียก “พราน” น�าหน้าชื่อ

กาหวี
น. เกาะลังกาวี ทะเลอันดามันเขตมาเลเซีย

เกาะทั้งหลายเราไม่รู้จักชื่อ ทีรู่ค้อืเกาะกาหวตีัง้อยูข้่างหน้า
เมืองปะหลิดเห็นชัดถนัดตา จับแสงฟ้าแสงน�้างามดูเพลิน

 (นิราศเมืองปะเหลียน)
เมืองปะหลิด = ปัจจุบันคือรัฐปะลิสของมาเลเซีย

กินยอ
ส�า. หลงค�าเยินยอ, เชื่อง่าย, บ้ายอ, กินลูกยอ ก็ว่า

ปานเหมือนเรือล�าเล็ก  แต่ว่าเป็นเด็กกินยอ
ตัวรอดหลอเหมือนมหาสมุทร เรือปานจะมุดม้วย

(เพลงบอกรอดหลอ)
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กุมมือ
ก. จับมือ

ชักน�าให้ได้เรียนเขียนหนังสือ แกกุมมือแนะน�าปล�้าเสดสา
เริ่มนโมกอขอและกอกา  แล้วให้ข้าสอนอ่านช�านาญดี

(กลิ่นกรอบแก้ว)
ปล�้า = พยายาม
เสดสา = ล�าบากอย่างยิ่ง

เกาะหมาก
น. เกาะปินัง (ค�ายืมภาษามลายู - ปูเลาปินัง)

ขึ้นบนบ้านพานพบจีนยี่จ่าย อธิบายบอกแจ้งแถลงไข
ขุนพาณิชบิดาข้าลาไกล จากแดนไทยสูเ่กาะหมากฝากธรุะ

(นิราศเมืองปะเหลียน)

แกรนกราด
ว. ไม่เจริญงอกงาม 

หว่างบ้านคนมป่ีาพฤกษาชาต ิ ล้วนแกรนกราดกิง่ก้อยมนัร่อยหลอ
ย่านเชือกมัดรัดพันต้นมันงอ  คดทั้งกอคดกิ่งก้านก็คด

(นิราศเมืองกระบี่)
หว่าง = ระหว่าง
ย่านเชือก = เถาวัลย์
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โก้
น. พี่ชาย (ค�ายืมภาษาจีน) โก ก็ว่า

ถึงทับเที่ยงเบี่ยงบ่ายใกล้จะค�่า อาทิตย์ต�่าลับเงาภูเขาขร
แล้วลงจากรถไฟครรไลจร ไปพกัผ่อนบ้านโก้เซ่งดเูก่งครนั

(นิราศไปตรัง)
ทับเที่ยง = ที่ตั้งตัวเมืองตรังปัจจุบัน (ต�าบลทับเที่ยง)
ภูเขาขร = ภูเขา + สิงขร

โก้ปี้
น. กาแฟ (ค�ายืมภาษาอังกฤษ - Coffee)

ตามบ้านช่องสองข้างทางถนน เห็นผู้คนไปมาเขาค้าขาย
บ้างเช่าห้องเขาอยู่ดูสบาย ลางกว้านขายโก้ปี้ขนมปัง

(นิราศเมืองกระบี่)
กว้าน = ตึก, บ้าน

ไกลหายหู
ว. ไกลมาก

ใช้คนจ้างถางป่าไปอีกเล่า  นานคงเข้าดูไปไกลหายหู
ทางแห่งหนึ่งถึงเหวเป็นเปลวคู เมื่อแลดูปลายไม้อยู่ใต้ทาง

(นิราศรับพัชนิ์)
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ข
ขันหมาก

น. การท�าสัญญาระหว่างผู้ว่าจ้างโนราและโนรา โดยใช้
ขันหมากแทนการท�านิติกรรม
ส่งแต่ศิษย์พากนัแก้ขนัหมาก  รบัไว้มากตลอดหญามนอนถามหา
ตวัต้องนอนถอนสะอืน้กลนืน�า้ตา  รบัแต่ยาฉดีและกนิจนเหมน็เบือ่

(โนราฉลวย - กระบี่)
หญาม = ฤดูกาล

ขุย
ก. ด่า

อันเรื่องราวเช่นข้านี้สาหัส ถ้าใครตัดเสียฉันให้ขุย
บางคนใจยิ่งกว่าติดฝอยปุย มีอยู่ลุยในเขตนิเวศวง

(นิราศชื่น)
ลุย = มาก

ขลั้ว
ก. รัว, สับสน

ก็ต่างคนต่างอย่างพูดปากขลั้ว     หยิบเปลี่ยนตัวกันจับขยับเหวี่ยง
ข้างหนึง่จบัข้างหนึง่จ้องตามองเมยีง  กลวัจะเพลยีงเพือ่นพลกิถูกหยกิเอน็

(นิราศเมืองกระบี่)
เพลียง = เสียที
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แขก
น. ค�าที่ชาวไทยถิ่นใต้เรียกมุสลิม เช่น แขกมลายู แขก

อาหรับ แขกเปอร์เซีย
กลับออกบ้านนานช้าจนพระแปลก  จะว่าแขกก็ไม่ใช่ไม่สุเหร่า
คนเช่นนั้นแหละหนาศรัทธาเต่า     หัวใจถือไว้อย่าให้เป็น

(ค�ากลอนสอนใจ)
ไม่สุเหร่า = ไม่มีสุเหร่าท�าพิธีกรรม  

แขกกลิงค์
น. เรยีกชาวอนิเดยีใต้พวกหนึง่ทีม่ผีวิด�า (เดมิค�านี ้หมายถงึ 

ชาวอินเดียที่มาจากแคว้นกลิงคราษฎร์)
เข้าในตึกแขกกลิงค์ผู้หญิงเทศ มีหลายอย่างตามเพศวิเศษโส
ตัวด�าขลับเหมือนกับตอตะโก ผ้ายะโฮนุ่งห่มพอสมทรง

(นิราศเมืองปะเหลียน)
ผ้ายะโฮ = ผ้าที่ส่งมาจากเมืองยะโฮ มาเลเซีย  

ไขแจ
ก. ไขกุญแจ

เห็นผู้คุมยืนอยู่ประตูห้อง นึกสยองเกรงอ�านาจราชสีห์
ไขแจสากข้างนอกออกทันที ถอดพวกทีก่รอบร้อยปล่อยให้เดิน

(นิราศชื่น)
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ค
คนการ

น. คนที่เอางานเอาการ
ผู้ที่ไม่ท�างานผมเคยหมาย นางเมียมักยกพายพากายหนี
อ้ายนี้ไม่อ้ายหนู้หมดอดทุกปี นางเมยีหนบีากหน้าหาคนการ

(ค�ากลอนสอนใจ)
ยกพาย = หอบผ้าหอบผ่อนหนี (พาย = สะพาย)

คนมี
น. คนมั่งมี, คนฐานะดี

ถ้าผัวท�าเมียท�าปล�้าทั้งสอง ไม่ผิดคลองงามดีเหมือนปี่ขลุ่ย
รู้ว่าขัดต้องหัดท�าให้ลุย  อย่าเดินคุยกับคนมีแลมิงาม

(ค�ากลอนสอนใจ)
ปล�้า = พยายาม
ลุย = มาก

ค�่าโพรก
น. คืนพรุ่งนี้

จะสั่งคนเฒ่าจะเตือนคนแก่ ค�่าโพรกต้องมาแลแต่หัวค�่า
เรียกว่าเจ้าคุณผลบุญน�า  แกคิดท�าโรงเรียนได้เพียรมา

(โนราเติม - ตรัง)
หัวค�่า = ย�่าค�่า
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คุม
สัน. ตราบเท่า

ถึงคราวแรกเรียมมาดสวาทนุช จนที่สุดได้ชมสมสนิท
มิได้มีใจสองล�าพองคิด  หมายจะชิดชมกันคุมวันตาย

(นิราศเมืองกระบี่)

เคง
น. หวอดที่ปลาท�าไว้เพื่อวางไข่, ลักษณะการแสดงอาณา-

เขตของปลากัดด้วยการท�าฟองให้ปรากฏ หากศัตรูบุกเข้ามา
ในเคงหรือในถิ่นตนจะสู้ไม่ถอยหนี
เป็นผู้ชายลายไม่ผุดดุจมูสัง ชือ่ไม่ดงัเหมอืนฆ้องกลองทีใ่หญ่
เพื่อนมากัดในเคงเกรงมันไย ไม่วัวไถอดข้าวเท่าแต่ตาย

(ค�ากลอนสอนใจ)
มูสัง = ชะมด
ไม่วัวไถ = ไม่มีวัวไถ

เคยจี
น. กะปิเผา

กับอีกอย่างหนึ่งที่มันท�า  น้ารอดยังจ�าได้ดี
มันเอาเคยจีวันละเพาะ  ให้เหนาะกับลูกถิน

(เพลงบอกรอดหลอ)
เพาะ = พอก
เหนาะ = การกนิโดยมผีกัแกล้ม ผกัทีแ่กล้มเรยีก “ผกัเหนาะ”  
ลูกถิน = กระถิน, สะตอเบา ก็เรียก
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เคี่ยวหนอง
ก. กลัดหนอง

ปวดศีรษะข้างเดียวเหมือนเคี่ยวหนอง จนพีน้่องแม่พ่อกส็งสยั
หลายนายแพทย์รักษาระอาใจ ฉีดเท่าใดเหมือนยาค่าไม่มี

(โนราฉลวย - กระบี่)

ไคลน�้า
น. ตะไคร่น�้า

มีเขาเขินเนินดินหินชะง่อน ศิลาซ้อนซับแทรกแตกระส�่า
ใต้ชะวากเวิ้งวุ้งชอุ่มชะอ�า เป็นไคลน�้าย้อยหยัดอยู่อัตรา

(นิราศเมืองกระบี่)

ง
งวน

ว. รบกวน, หาเรื่อง
นวดแล้วขายนวดแล้วขายหวังได้ผล   ยิ่งขายมากยิ่งจนน่าบัดสี
ผู้ที่ให้เพื่อนติดผิดหรือดี  ยกคนมีขึ้นบ่าเราอย่างวน

(ค�ากลอนสอนใจ)
นวด = การนวดข้าวเปลือกเพื่อให้เมล็ดข้าวเปลือกแตก

จากรวง
ติด = ติดหนี้ 
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เงินราด
น. เงินค่าตอบแทนการแสดง (ค่าจ้าง)

คือโดยมากขันหมากเติมไม่พลาด   เล่นเทีย่วหาเงนิราดอยูห่าดใหญ่
ออกบ้านนอกคอกนาระยะไกล  นึกกวนใจไอ้เรื่องเครื่องมากมี

(โนราเติม - ตรัง)

จ
จิม

ว. จวน, เกือบ, ริม, ขอบ
ยิ่งตรองตรึกนึกเห็นยิ่งเป็นห่วง  จนเลยล่วงค่อนข้ามยามปัจฉมิ
ครั้นราตรีนี้ยังอยู่จังจิม  ใกล้รุ่งริมเริดร้างสว่างวัน

(นิราศชื่น)

จุนจู๋
น. ผูอ้�านวยการเรอืส�าเภา, หวัหน้าหรอืผู้จดัการสินค้า (ค�า

ยืมภาษาจีน)
ดวงเดยีวดเูด่นโดดโชตแิล้วหาย  เดีย๋วกระจายวันวานเปล่งปลาบสี
จุนจู๋บอกว่าไฟฟ้าตรงหน้านี้    อยู่บนที่เกาะหมากคือปากน�้า

(นิราศเมืองปะเหลียน)
เกาะหมาก = เกาะปินัง
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ฉ
ฉาว

ว. เสียงดังอื้ออึง
อย่าใจเบาเอาแต่ตติ�าหนว่ิา  ถ้าอยากผ่านสายตาพีน้่องท่านอย่าฉาว
เมื่อหนังตลกโห่ไปมั่งแต่ครั้งคราว  นี่ไม่ใช่สาวโนราที่มาร�า   

(หนังล้อม สระก�า)

แฉง
น. กระบังศัสตราวุธอยู่เหนือด้าม
ก. เข้าถึงที่สุด

ฝ่ายที่รับกายอ่อนลงนอนหงาย ฝ่ายรุกไล่แทงข่มจนถึงแฉง
ทั้งสองฝ่ายด่าวดิ้นก็สิ้นแรง ล้มตะแคงนอนเรยีงหวัเคยีงกนั

(หนังล้อม สระก�า)

โฉ
ก. ส่งเสียงดัง

ครั้นดึกล่วงกลัวจะง่วงแล้วน้อง ฉันจะร้องให้ฟังนั่งอย่าโฉ
ถ้าไม่ดีก็อย่าด่าโนราโซ  ถ้าไม่ดีก็อย่าโทษโกรธว่าแก่

(โนราเติม - ตรัง)
โซ = ชั่วช้า
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ช
ชั้น

น. ปิ่นโต
ดึกสงัดจ�าวัดครั้นรุ่งเช้า   เด็กชื้อข้าวใส่ชั้นแล้วผันผ่อน
ขึ้นรถไฟเหมือนกับวันก่อนก่อน จากชุมพรถึงสถานีนาชะอัง

(นิราศรับพัชนิ์)

ชาตรี
น. โนรา

เดอืนแปดคราวเข้าพรรษาหน้าสงกรานต์  พวกชาวบ้านพร้อมหน้ามามากหลาย
ตามประทปีไฟสว่างกระจ่างพราย    กองพระทรายชาตรมีีประชนั

(นิราศเมืองปะเหลียน)

เชือน
ก. ช้า, ไถล

พอรุ่งขึ้นเช้าตรู่ไม่อยู่เชือน มีพวกเพื่อนพร้อมพรูดูไสว
ไปท�าการย่อยหินริมถิ่นไพร ผู้คุมไปก�ากับบังคับการ

(นิราศชื่น)


