ข้ อสังเกตของคายืมภาษาแต้ จวิ๋ ในสังคมไทย
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บทคัดย่อ
ปั จจุบนั ประชากรไทยมีจานวนมากที่มีเชื้อสายจีน ด้วยเหตุที่ในอดีต ชาวจีนเดินทางเข้ามาค้าขายและ
หาเลี้ยงชีพในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็ นระบอบ
คอมมิวนิสต์ ชาวจีนอพยพไปตั้งถิ่นฐานในต่างประเทศเป็ นจานวนมาก ซึ่ง ชาวจีน ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใน
ประเทศ ไทยส่วนใหญ่ เป็ นชาวจีนแต้จิ๋ว ส่งผลให้ภาษาจีนแต้จิ๋วเข้ามามีบทบาท ในลักษณะคายืม ในภาษาไทย
มากกว่าภาษาจีนถิ่นอื่นๆ คายืมภาษาแต้จิ๋วเหล่านี้จากอดีต จนถึงปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสภาพสังคมและ
วิถีชีวติ ของผูค้ น ที่ ต่างจากในอดีต ปั จจุบนั มีคายืมภาษาแต้จิ๋วในอดีตจานวนไม่นอ้ ยที่
เลิกใช้แล้ว บางคา
ความหมายกลายไปจากความหมายเดิม หรื อ เปลี่ยนไปเป็ นภาษาสแลงในภาษาไทย ในขณะที่บางคายังคงเป็ นที่
รู ้จกั และใช้อยูจ่ นถึงปั จจุบนั
คาสาคัญ: ภาษาจีนแต้จิ๋ว คายืม สังคมไทย

Abstracts
There are a number of Thai population are ethnic Chinese due to Chinese people move to Thailand to
engage in business and earn a living in the past day, especially the period of the changing time to Communist
regime. Thus, more and more Chinese immigrants settle in overseas and those who immigrant to Thailand are
Chaozhou people which lead to Chaozhou dialect play an important role in Thai. From past to present, by the
situation of society and the changing way of life have made the borrow words from Chaozhou dialect disappear
from using; while the meaning of some of them have changed from the original meaning or become using in
slang style; and some of them are known and still using in daily life.
Keyword: Chaozhou dialect, loan word, Thai society
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ความนา
ประเทศจีนเป็ นประเทศที่มีอาณาเขตติดทะเลเป็ นส่ วนใหญ่ โดยเฉพาะทางด้านตะวันออก
ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ประชากรที่อยูท่ างทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ซ่ ึ งมีพ้นื ที่ติดทะเลยาวกว่า1 ,800 ตาราง
กิโลเมตร มักพึ่งพาทะเลในการดารงชีวติ ดัง สานวน โบราณ ที่ออกเสี ยงเป็ น ภาษาจีนกลางที่วา่
“โค้วไห่หงึกไห่ โค้วซัวหงึกซัว（靠海吃海，靠山吃山）” ซึ่ งมีความหมายว่า “อยูใ่ กล้กบั ทะเลก็
หากินกับทะเล อยูใ่ กล้กบั ภูเขาก็หากินกับภูเขา” ชาวจีนแถบนี้สร้างเรื อลาเล็กๆล่องไปตามแม่น้ า
จนถึงลาใหญ่ๆล่องไปในมหาสมุทรเพื่อหาเลี้ยงชีพ ผ่านความลาบากยากแค้นต่างๆนา นา ซึ่งเป็ น
ลักษณะพิเศษของคนจีนรวมทั้งคนแต้จิ๋วที่ฝังอยูใ่ นสายเลือด ชาวจีนมีความมานะอดทนในการ
พยายามเอาชนะธรรมชาติดว้ ยความสามารถและความกล้าหาญ
บริ เวณพื้นที่แต้จิ๋วและซัวเถาในมณฑลกวางตุง้ มีชื่อเรี ยกสั้นๆเป็ นภาษาแต้จิ๋ว ว่า “แต่ซวั 1
่ ิดกับมณฑลฮกเกี้ยน ซึ่ งมีเมืองสาคัญเช่น เอ่ม้ ึง （厦门）ฮกจิว （福
（潮汕） ” ด้านเหนื ออยูต
州） อยูใ่ นมณฑลนี้ ด้านใต้ติดกับเมืองกวางเจา เกาะฮ่องกง และเกาะไหหลา ประชากรที่อาศัย
อยูบ่ ริ เวณชายฝั่งมาแต่โบราณนับพันปี ก่อน ก็อาศัยเรื อที่ทาด้วยไม้ไปมาหาสู่ กนั ระหว่างพื้นที่ใน
ภูมิภาคนี้ เขต “แต่ซวั ” มีแม่น้ า ฮัง่ กัง （韩江）ซึ่ งเป็ นแม่น้ า ที่ ใหญ่ เป็ น อันดับสองของมณฑล
ฮกเกี้ยนไหลผ่านพื้นที่บริ เวณนี้ และไหลลงสู่ ทะเลจีนใต้ แม่น้ านี้แยกออกเป็ นแม่น้ าสายเล็กๆ
ไหลสลับไปมาหนาแน่นเหมือนสาย ใยของแมงมุม ซึ่ งมีท่าเรื อเล็กใหญ่ตลอดลาแม่น้ าที่ตดั กันเป็ น
จานวนมาก ท่าเรื อเหล่านี้ลว้ นมีส่วนสาคัญต่อท้องถิ่นบริ เวณนั้น ในยุคกลางของราชวง ศ์ชิงตาบล
จึงนิ้ม（樟林）ที่อาเภอเถ่งไฮ้（澄海）เป็ นท่าเรื อที่มีความสาคัญโดดเด่นของพื้นที่บริ เวณนี้ คาว่า
“จึงนิ้ม” ในภาษาแต้จิ๋วแปลว่า “ป่ าการบูร ” ด้วยเหตุที่วา่ พื้นที่แถบนี้มีการปลูกต้นการบูรเป็ นส่ วน
ใหญ่ กอปรกับอาเภอเ ถ่งไฮ้มีพ้นื ที่ติดทะเลทั้ง 3 ด้าน จึงนิ้มจึงเปรี ยบเสมือนประตูสู่โลกภายนอก
ของแต่ซวั
พื้นที่แต่ซวั อยูท่ างตะวันออกของมณฑลกวางตุง้ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขาใน
อดีตการคมนาคมไม่สะดวก ห่างไกลจากการปกครองและเศรษฐกิจของส่ วนกลาง จึงมีชื่อเรี ยกว่า
“ ท้ายมณฑลมุมประเทศ ” ซึ่ งประชากรหนาแน่น แต่ทรัพยากรน้อย ในพื้นที่ท้ งั หมดของแต้จิ๋ว กว่า
10,300 ตารางกิโลเมตร มีที่ราบประมาณ 1/4 นอกจากนั้นเป็ นภูเขา ในอดีตที่ผา่ นมา คนแต้จิ๋ว
ทางานหนักตลอดปี แต่ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หากเจออุทกภัย
ก็ยงิ่ ทาให้ขา้ วยากหมากแพง ประชาชนล้มตายเป็ นจานวนมาก เพราะความหิ วโหยและขาดอาหาร
จึงทาให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานมากถึง 80% ด้วยมีพ้นื ที่ติดทะเล ชาวแต้จิ๋วจึงหาหนทางไปแสวง
1

ชื่อสถานที่และคายืมในบทความนี้ถอดเสี ยงอ่านจากภาษาไทยเป็ นภาษาจีนแต้จิ๋ว
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โชคยังต่างประเทศ เพราะเป็ นความหวังสุ ดท้ายที่ พวกเขาพอจะเลือกได้ ชาวจีนเหล่านี้นาเสื่ อผืน
หมอนใบติดตัวไป มีประโยคแต้จิ๋วในเพลงพื้นเมืองร้องว่า “ บ่อคอหน่ายฮ้อเจงเตี่ยมก๊วย （无可
่ ี่บา้ นเกิดไม่รู้จะทามาหากินอะไร ก็เลยต้องนึ่งขนมเข่ง ” เพื่อใช้
奈何蒸甜锞）” ซึ่ งหมายถึง “อยูท
เป็ นเสบียงในการเดินทางไปทามาหากินในต่างแดน ขนมเข่งทาจากแป้ งข้าวเหนียว เก็บไว้กินได้
นานๆ โดยปกติแล้วการนึ่งขนมเข่งจะทาตอนช่วงใกล้ตรุ ษจีน แต่ดว้ ยเหตุที่ตอ้ งใช้เป็ นเสบียงใน
การเดินทาง คนที่ไม่มีเงิน ก็ตอ้ งหาทางหยิบยืมมาก่อน เพื่อซื้ อแป้ งข้าวเหนียวและน้ าอ้อยมาทา
ขนมเข่ง ประโยคนี้สะท้อน ให้เห็นว่า ชาวแต้จิ๋วประสบปั ญหาต่างๆ จน จาต้องจากบ้านเกิดเพื่อไป
แสวงหาชีวติ ที่ดีกว่า ประเทศไทยก็เป็ นหนึ่งในนานาประเทศที่ชาวแต้จิ๋วอพยพหรื อเดินทางมาทา
มาหากิน
ถ้าพิจารณาจากมุมมองของประเทศไทย ประเทศไทยยังมีพ้นื ที่มาก เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
จานวนประชากร พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางเกษตรกรรมได้ผลดี แต่ขาดความรู ้และ
วิทยาการที่จะผลิตสิ นค้า หรื อเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้พระมหากษัตริ ย ์ พระบรมวงศานุวงค์
ข้าราชการ และประชากรไทยต่างก็แสดงความเป็ นมิตรต่อคนจีน จึงสามารถอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ
ซึ่ งเป็ นแรงดึงดูดให้ชาวจีนเข้ามาตั้งรากฐานในประเทศไทยจานวนมาก สาหรับมุมมองของเมือง
แต้จิ๋วนั้นการย้ายถิ่นฐานของคนแต้จิ๋วมีหลายสาเหตุ บางคนเป็ นเพราะการเมือง การเกณฑ์ทหาร
ความอดอยากยากจน บางคนก็ตอ้ งการมาค้าขาย แต่ส่วนใหญ่ก็มาด้วยเหตุผลของการดารงชีพ
การเดินทางเข้ามาของคนแต้จิ๋วนอกจากนาสิ่ งที่ประเทศไทยไม่มีเข้ามาแล้ว ภาษาแต้จิ๋วที่พวกเขา
เหล่านั้นใช้สื่อสารในชีวติ ประจาวัน ก็มีบทบาทสาคัญต่อภาษาไทย ซึ่ งเป็ นการแสดงออกถึงการ
สัมผัสภาษาโดยผ่านประชาชนโดยตรงของสองวัฒนธรรม และเกิดการยืมคาซึ่ งกันและกัน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ชื่อสิ่ งของ ชื่ออาหาร มีการยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยโดยวิธีการทับศัพท์
ลักษณะเฉพาะของภาษาจีนแต้ จิ๋ว
ภาษาจีนแต้จิ๋วหรื อที่เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า “ภาษาแต่ซวั （潮汕话）” ที่ชาวจีนแต้จิ๋วใช้อยูใ่ น
ประเทศจีนและในต่างประเทศนั้นจัดอยูใ่ นกลุ่ม ภาษาหมิ่น （闽方言）ซึ่ งเป็ นหนึ่งในภาษาท้องถิ่น
ของจีน ส่ วนมากใช้กนั แพร่ หลายในพื้นที่ของมลฑลฮกเกี้ยน มณฑลกวางตุง้ และมณฑลไหหลา
แต่จะมีการใช้มากแถบบริ เวณทิศตะวันออก ของมลฑลกวางตุง้ ซึ่งรวมถึงซัวเถา （汕头） แต้จิ๋ว
（潮州） แต้เอี้ย （潮阳） เอี่ยวเพ็ง （饶平） เก๊กเอี้ย （揭阳） เถ่งไฮ้ （澄海） หน่ าโอ
（南奥） และโผวเล้ง （普宁） ภาษาจีนแต้จิ๋วเป็ นหนึ่ งในภาษาถิ่นโบราณของจีนที่มีประวัติอน
ั
ยาวนาน โดยเฉพาะคาศัพท์ที่สืบทอดมาจากภาษาจีนโบราณ
โครงสร้างของรู ปประโยคก็มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากภาษาจีนกลาง หรื อที่เรี ยกว่า ผูท่ งฮว้า(Putonghua) ในอดีตที่ผา่ น
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มา การศึกษาภาษาจีนแต้จิ๋วได้รับความสนใจจากนักภาษาศาสตร์ ท้ งั ในประเทศจีนและต่างประเทศ
เป็ นอย่างมาก นักภาษาศาสตร์ชาวสวีเดน เกาเปิ่ นฮัน่ (高本汉 Karl Bernhard) เคยระบุใน
หนังสื อ “การศึกษาภาษาศาสตร์จีน ” (A Study of Chinese Linguistics) ว่า “ภาษาซัวเถา ”
(ภาษาจีนแต้จิ๋วที่พดู กันในเมืองซัวเถา ) เป็ นภาษาจีนท้องถิ่นโบราณที่เก่าแก่และมีเอกลักษณ์พิเศษ
อาทิเช่น ด้านเสี ยงในภาษาจีนแต้จิ๋วไม่มีเสี ยง “เฟอ [f]” คาที่ออกเสี ยงนี้ในภาษาจีนกลาง ภาษา
แต้จิ๋วก็จะออกเสี ยงเป็ น “เปอ[b]” หรื อ “เพอ[p]” เช่น คาว่า “ซื่อฟาง(สี่ ดา้ น) ” ก็จะออกเสี ยงเป็ น
“ซี่ ป้ ั ง ” “มี้เฟิ ง(ผึ้ง)” ก็จะออกเสี ยงเป็ น “บี่พงั ” เป็ นต้น ส่ วนคาศัพท์ที่ยงั คงสื บทอดมาจากคา
โบราณ และใช้กนั อยูจ่ นถึงทุกวันนี้ อาทิเช่น “เซ็งลี้ （生理 ค้าขาย ）” “เถ้าแก่ （头家）”
“เจี๊ยะม๊วย （食糜 กินข้าวต้ม ）” “เก้าอี้ （交椅）” “ก๋ วยเตี๋ยว （粿条）” “เจี่ยโบ่ยเลาะ （食无落
กินไม่ลง）” คาเหล่านี้ นอกจากเป็ นคาที่ชาวจีนแต้จิ๋วใช้ในชีวติ ประจาวันแล้ว คนไทยก็ได้ยมื คา
ส่ วนหนึ่งจากชาวจีนแต้จิ๋วที่อยูใ่ นประเทศไทยมาใช้ จนกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของภาษาไทย
คายืมภาษาจีนแต้ จิ๋วในภาษาไทย
คายืม คือ คาที่ยมื จากภาษาหนึ่งเข้าไปใช้ในอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งเป็ นผลจากการสัมผัสภาษา
โดยในแต่ละภาษาล้วนมีคายืมจากภาษาต่างประเทศมากน้อยแตกต่างกันไป คายืมภาษาจีนแต้จิ๋ว
ในภาษาไทยก็เป็ นส่ วนหนึ่งของคายืมในภาษาไทย ด้วยเหตุผลความยากจนฝื ดเคืองในพื้นที่แต้จิ๋ว
และการสู ้รบระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กบั พรรคก๊กมินตัง๋ ทาให้ชาวจีนแต้จิ๋วเดินทางออกนอก
ประเทศเป็ นจานวนมาก และส่ วนใหญ่ก็เดินทางมายังประเทศไทย ส่ งผลให้ภาษาจีนแต้จิ๋วเข้ามามี
บทบาทในภาษาไทยมากกว่าภาษาจีนถิ่นอื่นๆ คาเหล่านั้นมีท้ งั คานาม คากริ ยา คาคุณศัพท์ แต่ส่วน
ใหญ่จะเป็ นคานาม หรื อคาเรี ยกชื่อเฉพาะ ซึ่ งอาจจะยังไม่มีการบัญญัติข้ ึนใช้ในภาษาไทย หรื อเป็ น
สิ่ งที่ไม่เคยมีอยูใ่ นประเทศไทยมาก่อนซึ่ งมักจะเป็ นคาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินที่เราเห็นอยูใ่ น
ชีวติ ประจาวัน เช่น เต้าหู ้ เต้าฮวย เต้าเจี้ยว เกี้ยมอี๋ เกี้ยมฉ่าย เก็กฮวย ซี อิ้ว ปาท่องโก๋ เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปแล้ว ภาษาที่มนุษย์ใช้ในการสื่ อสารระหว่างกันมักจะแปรเปลี่ยนไปตามปั จจัย
ของกาลเวลา สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมของภาษาที่สัมผัส ชาวจีนที่เข้ามาทามาหากินใน
ประเทศไทยมักจะจับกลุ่มอยูด่ ว้ ยกันเป็ นชุมชนที่หนาแน่น ซึ่ งมีท้ งั จีนกวางตุง้ จีนแต้จิ๋ว จีนไหหลา
จีนแคะ เป็ นต้น พวกเขาเหล่านั้นนอกจากจะติดต่อค้าขายด้วยกันแล้ว ยังใช้ภาษาถิ่นในการสื่ อสาร
ในชีวติ ประจาวันอีกด้วย และจากการติดต่อกับคนไทย ทาให้มีคายืมภาษาแต้จิ๋วในภาษาไทยเกิดขึ้น
จากอดีตจนถึงปั จจุบนั คายืมภาษาแต้จิ๋วก็มีการแปรเปลี่ยนไปบ้าง เช่น การเข้ามาช่วงแรกๆของชาว
จีนนั้น ก็เพื่อมาทามาหากินโดยใช้แรงงานเป็ นหลัก ซึ่ งผูใ้ ช้แรงงานในภาษาจีนแต้จิ๋วเรี ยก “จับกัง”
ต่อมาพวกเขาเหล่านั้นอาจมีฐานะที่ดีข้ ึน มีกิจการเป็ นของตัวเอง จนกลายเป็ น “เถ้าแก่” และเกิดการ
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จ้างงานคนไทยมาทางานนี้แทน มีการใช้ภาษาแต้จิ๋วในการสื่ อสารระหว่างคนไทยและคนจีน
ภายหลังคาว่า “จับกัง （杂工）” ฟังดูแล้วทาให้รู้สึกว่าเป็ นการดูถูกผูท้ ี่ประกอบอาชีพนี้ จึงเปลี่ยน
มาใช้คาว่า “กรรมกรหรื อคนงาน” แทน ทาให้คาว่า “จับกัง” ไม่เป็ นที่นิยมใช้อีกต่อไป หรื อคาว่า
“ซินแส （先生）” ซึ่ งหมายถึงหมอดูชาวจีนนั้น ในอดีตนั้น คาว่า “ซินแส” เป็ นคาที่ยกย่องให้
เกียรติต่อผูท้ ี่มีความรู ้ หรื อครู บาอาจารย์ และด้วยเหตุที่วา่ การทานายทายทักก็ตอ้ งเป็ นคนที่มีความรู ้
ในวิชาชีพระดับหนึ่ง จึงมีการใช้คาว่า “ซินแส” ต่อมาคานี้ก็ไม่ค่อยเป็ นที่นิยม และผูค้ นได้หนั มาใช้
คาว่าหมอดู หรื อโหรแทน ปั จจุบนั คายืม ภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทย บางส่ วนได้หายไปจากความ
ทรงจาของผูค้ น อย่างไรก็ตาม คายืมบางส่ วนก็ยงั ใช้จนถึงปั จจุบนั หาก ณ วันนี้มองย้อนกลับไปดู
คายืมภาษาจีนแต้จิ๋วที่ไทยยืมมาใช้น้ นั สามารถจาแนกได้เป็ น 5 ประเภทดังนี้
1. คายืมภาษาแต้ จิ๋วทีใ่ ช้ น้อยลง
จากสภาพสังคมและวิถีชีวติ ที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้มิได้เกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้อีก คา
ยืมภาษาแต้จิ๋วในอดีตเหล่านี้จึงไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องใช้อีกต่อไป เช่น
1) จิ้มก้อง （进贡）—หมายถึง การเจริ ญทางพระราชไมตรี ดว้ ยการถวาย เครื่ องราช
บรรณาการ ในอดีตไทยได้มีการส่ งเครื่ องราชบรรณาการไปให้แก่จีนเพื่อผูกสัมพันธไมตรี เพราะ
จีนเป็ นประเทศใหญ่และมีบทบาทสาคัญ แต่ในปั จจุบนั ประเทศไทยและประเทศจีนต่างเป็ นอิสระ
ซึ่ งกันและกัน จึงไม่มีการใช้คานี้อีกต่อไป
2) ท่องสื่ อ （通事）—คาว่า “ท่อง ” หมายถึง “ （通）ทง” ในภาษาจีนกลาง มี
ความหมายว่ารู ้เรื่ อง สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้ และ “สื่ อ” มาจากคาว่า “（事）สื้ อ” หมายถึงเรื่ อง
ต่างๆ ดังนั้นคาว่า “ท่องสื่ อ” จึงมีความหมายว่าเป็ นผูท้ าหน้าที่แปลภาษานัน่ เอง แต่ในปั จจุบนั นี้เรา
ใช้คาว่าล่ามแทนคาว่า “ท่องสื่ อ” ซึ่ งหมายถึงผูท้ าหน้าที่แปลภาษา คาว่า “ท่องสื่ อ”จึงไม่มีการใช้ใน
ภาษาไทยอีกแล้ว
3) โพยก๊วน （批馆）—ในอดีตชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาประเทศไทย ก็มุ่งหวัง
ที่จะทามาหากินเพื่อหารายได้ไปจุนเจือครอบครัวในประเทศจีน แต่เนื่องด้วยในขณะนั้นยังไม่มี
ระบบธนาคารที่จะมาทาหน้าที่ส่งเงินดังกล่าว โพยก๊วนซึ่ งเป็ นหน่วยงานเอกชนในสมัยก่อน ก็ได้
ทาหน้าที่ในการส่ งเงินหรื อจดหมายของชาวจีนโพ้นทะเลกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเอง แต่หลังจาก
ที่มีระบบไปรษณี ยแ์ ละธนาคารเกิดขึ้น บทบาทของโพยก๊วนก็หมดไปโดยปริ ยาย
4) โป๊ ะจ่าย（舶载）—คาว่า “โป๊ ะ” หมายถึง “เรื อ” ส่ วนคาว่า “จ่าย” หมายถึง “การ
บรรทุก” คานี้จึงหมายถึงเรื อที่ใช้บรรทุกสิ นค้า เช่นในอดีตที่นครสวรรค์ก็มีศูนย์รวมการนาข้าวสาร
ล่องมากรุ งเทพฯโดยใช้เรื อโป๊ ะจ่าย แต่ปัจจุบนั ไม่มีการใช้คานี้อีกแล้ว
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2. ชาวจีนแต้ จิ๋วในเมืองไทยบัญญัติศัพท์แต้ จิ๋วขึน้ มาใหม่
คาเหล่านี้ไม่เคยปรากฏการใช้ในเมืองแต้จิ๋วเลย เป็ นคาที่คนแต้จิ๋วที่มาทามาหากิน
และตั้งรกรากในประเทศไทยบัญญัติข้ ึนมาใหม่ เช่น
1) เกาเหลา （交捞）—หมายถึงก๋ วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ เส้น ใส่ แต่เนื้อและผัก คนไทย
คุน้ เคยกับคานี้ดี มีคนเคยอธิ บายคาว่า “เกาเหลา” หมายถึงอาหารประเภทแกงจืดซึ่ งขายอยูใ่ น
ภัตตาคารซึ่ งเป็ นตึกสู ง แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว จากการสอบถามจากศาสตราจารย์หลินหลุนหลุน
（林伦伦教授） ผูเ้ ชี่ ยวชาญภาษาแต้จิ๋วแห่ งมหาวิทยาลัยซัวเถา และผูร้ ู ้ท่านอื่นๆต่างให้
ความหมายที่ตรงกันว่า ในภาษาจีนแต้จิ๋วมีคาที่ออกเสี ยงว่า “เกาเลา” แปลว่าหลายสิ่ งหลายอย่าง
รวมอยูด่ ว้ ยกัน ซึ่ งไม่ไช่ตวั หนังสื อจีน （高楼）ที่แปลว่า” ตึกสู ง” แต่อย่างใด ส่ วนชาวจีนแต้จิ๋ว
ในไทยใช้คาๆนี้เรี ยก “ก๋ วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ เส้น” มีเนื้อ และผักรวมอยูด่ ว้ ยกัน และคนไทยก็ใช้ตามกัน
จนถึงทุกวันนี้
2) เจ้าสัว （座山）—ถ้าแปลจากตัวอักษรจีนหมายถึง “ภูเขาลูกหนึ่ง” ชาวจีนแต้จิ๋ว
ในไทยใช้คานี้เปรี ยบเทียบผูท้ ี่มีทรัพย์สินมากมายเหมือนภูเขา
3) ซี อิ่วล่ง （豉油 loŋ 53）2—เป็ นคาในภาษาไทย “โรง” ผสมกับคาแต้จิ๋ว “ซี อิ้ว
หมายถึงโรงงานทาซี อิ้ว แต่ออกเสี ยงแบบคนจีนว่า “ล่ง” หรื อคาว่า “โปลิบล่ง” หมายถึงโรงพัก
“ฉ่ายล่ง” หมายถึงโรงงานผักดอง “กั้กเป๋ างึ้ง” หมายถึงกระเป๋ าตัง เป็ นต้น
4) สี่ ก้ กั พระยาศรี （四角帕雅喜）—สี่ ก้ กั หมายถึงสี่ แยก ส่ วนพ ระยาศรี ก็คือ บ้าน
ของ พระยาศรี สหเทพ เป็ นสี่ แยกที่เกิดจากถนนเจริ ญกรุ ง ตัดกับ ถนนเฟื่ องนคร ในสมัย รัชกาลที่ 4
บริ เวณบ้านของพระยาศรี สหเทพอยูเ่ ชิงสะพานมอญ เจ๊กลากรถในสมัยนั้นจะเรี ยกสี่ แยกว่า “สี่ กกั๊ ”
และเมื่อเรี ยกรถมาบริ เวณนี้จึงเรี ยกว่าไป “สี่ กกั๊ บ้านพระยาศรี ” มาจนถึงปัจจุบนั
5) โอเลี้ยง（乌凉）—“โอ” ในภาษาแต้จิ๋วหมายถึง “สี ดา” ซึ่ งใช้แทนคาว่ากาแฟดาที่
ไม่ใส่ นม ส่ วน “เลี้ยง（凉）” หมายถึงเย็น และถ้าเป็ น “โอยัวะ（乌热）” ก็จะหมายถึงกาแฟร้อน
ส่ วน “แต่เลี้ยง (茶凉 ชาเย็น)” “แต่ยวั ะ (茶热 ชาร้อน)” ก็เป็ นคาลักษณะเดียวกัน และใช้เฉพาะใน
เมืองไทยเท่านั้น ชาวจีนแต้จิ๋วในแผ่นดินใหญ่ไม่ใช้คาเหล่านี้
3. คายืม ภาษาแต้ จิ๋ว ทีม่ ีการบัญญัติคาภาษาไทยขึน้ มาใช้ แทนที่ หรือเป็ นการใช้ ท้งั สอง
อย่ างตามแต่ ละบุคคล

2

林伦伦．(2006)潮汕方言和泰语的双向借词及其演变 [J] ．民族语文,(2),24-30．อาจารย์หลิน หลุนหลุนได้อธิบาย

ในบทความดัวกล่าวว่า （豉油 loŋ

53） หมายถึงโรงงานซี อิ้วที่ใช้คาแต้จิ๋วผสมกับคาในภาษาไทย “โรง”หมายถึงโรงงานทาซี อิ้ว
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ภาษาไทยเป็ นภาษาที่ใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวันในประเทศไทย ลูกหลานชาวจีนแต้จิ๋ว ที่
เรี ยนหนังสื อในโรงเรี ยนไทยก็จะคุน้ เคยกับการใช้ภาษาไทยในการสื่ อสารกันมากกว่าภาษาแต้จิ๋ว
ดังนั้นคายืมภาษาแต้จิ๋วส่ วนหนึ่งจึงไม่เป็ นที่นิยมใช้กนั อีกทั้งคายืมเหล่านั้นสามารถใช้คาภาษาไทย
มาแทนได้ โดยคานึงถึงลักษณะ หรื อรู ปร่ างของสิ่ งของนั้นๆ โดยทัว่ ไปแล้ววิธีการบัญญัติคายืม
ภาษาต่างประเทศวิธีหนึ่ง คือการทับเสี ยงคา ๆนั้น เช่น กาแฟ เบียร์ แอร์ แพทเทิร์น ไซโค
ฟุตบอล เป็ นต้น หรื อการทับศัพท์เสี ยงและสนธิ กบั คาภาษาไทย เช่น ก๋ วยเตี๋ยวน้ า ซี อิ้วหวาน กูฉ่าย
ขาว เต้าหูด้ า อีกรู ปแบบหนึ่งคือการแปลความหมายของคายืมนั้นเป็ นภาษาไทย เช่น จากไช้เท้า
เป็ นหัวผักกาด จากฮื่อแซ เป็ นปลาดิบ กอเอี๊ยะ เป็ นปลาสเตอร์ยา เป็ นต้น ตัวอย่างของคาแต้จิ๋วที่มี
การบัญญัติคาภาษาไทยเข้ามาใช้แทนที่มีดงั นี้
1) เกาเหลียง（高梁）—เป็ นเหล้าชนิดหนึ่งของจีนที่ใช้ธญ
ั พืชที่ชื่อเกาเหลียงในการ
หมัก เกาเหลียงเป็ นธัญพืชที่ปลูกในเมืองจีน ในเมืองไทยไม่มีธญ
ั พืชชนิดนี้ ดังนั้นผูค้ นจึงได้เปลี่ยน
มาใช้คาว่า “เหล้าจีน” แทนที่เหล้าเกาเหลียง ซึ่ งสามารถสื่ อความหมายได้ได้ชดั เจนกว่า
2) ตังกวยแฉะ （冬瓜册）—คาว่า “ตังกวย” หมายถึงฟักเขียว คาว่า “แฉะ” ไม่ได้
แปลว่า “เชื่อม” แต่หมายถึงการนาฟักมาผ่านการเชื่อม มีลกั ษณะแห้งเป็ นเกล็ดน้ าตาล โดยรู ปร่ าง
ของฟักจะหัน่ เป็ นชิ้นๆ คล้ายกับหนังสื อโบราณของจีนที่ทาจากซี่ ไม้ไผ่เป็ นแท่งแบนๆ แล้วใช้
เชือกร้อยด้านบนและด้านล่าง ชาวจีนแต้จิ๋วจึงเรี ยกว่า “แฉะ” ปั จจุบนั คนไทยนิยมเรี ยกขนมชนิดนี้
ว่า “ฟักเชื่อม”
3) โกยซีหมี่（鸡丝面）—ประกอบด้วยเส้นบะหมี่ที่นามาทอดกรอบ ส่ วน “โกยซี ”
หมายถึงเนื้อไก่ที่หนั่ หรื อฉี กเป็ นเส้นๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนผสมของน้ าที่ราดบนเส้นบะหมี่ คนไทยจึงคิด
คาขึ้นใหม่โดยอิงจากเส้นบะหมี่ทอดกรอบเป็ นหลักและเปลี่ยนชื่อเป็ นหมี่กรอบราดหน้า
4) หย่วนโล้（暖炉）—“หย่วน” หมายถึงร้อน “โล้” ก็คือ “เตา” ซึ่งหมายถึงหม้อไฟ
ที่ใส่ อาหารโดยมีถ่านช่วยให้ร้อนอยูต่ ลอดเวลา ด้วยภูมิอากาศของประเทศจีนค่อนข้างหนาวเย็น
คนจีนจึงนิยมกินอาหารร้อนๆเพื่อบรรเทาความหนาวเย็นและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ดังนั้น การ
ใช้ หย่วนโล้มาใส่ อาหารก็เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถกินอาหารร้อนๆได้ ปั จจุบนั คานี้ได้เปลี่ยนมา
ใช้คาว่าหม้อไฟแทนแล้ว
5) บะช่อ （肉脞）—หมายถึงหมูสับ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของต้มจืดในอาหารของ
ชาวจีน โดยการนาเนื้อสัตว์มาสับให้ละเอียดด้วยมีดปั งตอ คนไทยดูจากลักษณะของการสับหมู จึง
เรี ยกว่าหมูสับ ภายหลังมีการใช้เครื่ องบดหมูแทนการสับด้วยมีด จึงทาให้เกิดคาว่าหมูบดขึ้น
ปั จจุบนั นิยมใช้คาว่าหมูสับและหมูบดมากกว่าคาว่า “บะช่อ”
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4. คายืมภาษาแต้ จิ๋วทีย่ งั ใช้ กนั อยู่ในภาษาไทยและเป็ นทีร่ ้ ู จักแพร่ หลายของคนทัว่ ไป
คายืมเหล่านี้ค่อนข้างหลากหลาย มีให้เห็นกันอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน เช่น
1) คาเรี ยกขาน—เจ้าสัว เสี่ ย เถ้าแก่ อาแปะ อาม่า อาเฮีย อาเจ้ กุ๊ย เป็ นต้น
2) คาที่เกี่ยวข้องกับศาสนาและพิธีกรรม—กวนอิม พระถังซัมจัง๋ โป๊ ยเซี ยน ปุนเถ่ากง
เซียมซี ฮวงจุย๊ กงเต๊ก เป็ นต้น
3) คาในวงการธุ รกิจ—หุ น้ เซ้ง ตึ๊ง ฮั้ว โพย ป้ าย ห้าง เป็ นต้น
4) คาที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเครื่ องปรุ งต่างๆ เช่น เป่ าฮื้อ บะหมี่ เกาเหลา กูฉ่าย
คึ่นฉ่าย ซาลาเปา เกี๊ยว เฉาก๊วย ตังกุย โป๊ ยกั้ก จิ๊กโฉ่ว เป็ นต้น
5) คาอื่นๆ เช่น แมะ(ชีพจร) ชง(ชา) เก้าอี้ โต๊ะ เก๊ะ ยีป่ ้ ั ว (วัน)เชงเม้ง แปะเจี๊ยะ
เฮง เฮี้ยน ซวย เป็ นต้น
5. คายืม ภาษาแต้ จิ๋ว ทีน่ ามาใช้ ในภาษาไทย แต่ ความหมายเปลีย่ นไปจากความหมายเดิม
ของภาษาแต้ จิ๋ว หรือกลายเป็ นภาษาสแลงในภาษาไทย
1) เกาเหลา เดิมหมายถึงก๋ วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ เส้น ใส่ แต่เครื่ องต่างๆ เช่นหมู ลูกชิ้น
เครื่ องในเป็ นต้น ต่อมาการที่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใส่ เส้น หมายถึงไม่กินเส้น ภายหลังคาว่า “เกาเหลา”
นอกจากจะหมายถึงก๋ วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่ เส้นแล้ว ยังหมายถึงคนสองคนมีทศั นะคติที่แตกต่างกัน ไม่ลง
รอยกัน ยากที่จะร่ วมมือกันทางานเป็ นต้น
2) ปาท่องโก๋ จริ งๆแล้วหมายถึงแป้ งที่ผสมกับน้ าตาล ผงฟู แล้วนาไปนึ่ง ตัวขนมนี้มี
ลักษณะฟู เล็กน้อย แต่ดว้ ยเหตุที่ในสมัยก่อน คนไทยสับสนกับคาว่า “อิ่วจาก้วย ” ซึ่งหมายถึง
ปาท่องโก๋ ที่ทอดขายในปั จจุบนั และเรี ยกผิดจนถึงทุกวันนี้ จริ งๆแล้วต้องเรี ยกว่า “อิ่วจาก้วย”
3) โพย เดิมหมายถึงจดหมาย ซึ่งชาวจีนโพ้นทะเลมักใช้บริ การของ “โพยก๊วน” ใน
การส่ งจดหมาย หรื อเงินที่หามาได้ ส่ งไปจุนเจือครอบครัวที่อยูท่ ี่ประเทศจีน แต่คนไทยเข้าใจผิดคิด
ว่าเนื้อหาในกระดาษที่เขียนเป็ นรายชื่อหรื อเนื้อหาที่ใช้อา้ งอิง ความหมายจึงกลายไปและใช้มา
จนถึงปัจจุบนั
4) เต็ง เดิมหมายถึงการชัง่ หรื อตาชัง่ สาหรับชัง่ น้ าหนัก ต่อมาภายหลัง ความหมาย
ได้ แปรเปลี่ยนไป หมายถึงการคาดการณ์ในการแข่งขันว่าจะได้รับชัยชนะ โดยใช้คาว่า “ตัวเต็ง ”
หรื อคาว่า “เต็งหนึ่ง” ซึ่ งอาจโยงกันได้บา้ งในส่ วนของการคาดคะเนจากผูเ้ ข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ าย
5) เซียงกง เดิมคือศาลเจ้าจีนที่เรี ยกเทพเจ้าอง ค์น้ นั ว่า “เซียงกง” แต่พอดีบริ เวณนั้นมี
ร้านค้าซื้ อขายอะไหล่เก่ารถยนต์ จึงทาให้คนเรี ยกติดปากสถานที่ขายอะไหล่รถยนต์วา่ “เซียงกง”
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การสารวจคายืมภาษาแต้ จิ๋วในภาษาไทย
คายืมภาษาจีนแต้จิ๋วที่ไทยยืมมาใช้ ก็เป็ นไปตามกฏแห่งการวิวฒั นาการของภาษา ดังนั้น
ภาษาจีนแต้จิ๋วในเมืองไทยจึงมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมของสังคมไทยและ
อิทธิพลของภาษาไทย และเพื่อเป็ นการศึกษาคายืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทยที่เคยใช้กนั อย่าง
แพร่ หลายในอดีตนั้น ว่า ในปั จจุบนั นี้คาเหล่านี้ยงั เป็ นที่รู้จกั กันมากน้อยเพียงใด ผูว้ จิ ยั จึงเลือก
กลุ่มคายืมภาษาแต้จิ๋ว เพื่อ ใช้สารวจกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 49 คา และสามารถ
จาแนกคายืมเหล่านี้ออกเป็ นประเภทต่างๆ ดังตารางที่ 1
ตารางที1่ ประเภทของคายืม
อาหารการกิน คาเรียกขาน คากริยา
สิ่ งของ คุณลักษณะ
อืน่ ๆ
14 คา
12 คา
9 คา
6 คา
3 คา
5 คา
จากกลุ่มตัวอย่าง จานวน 126 คน ที่สารวจในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.5 เพศชาย มีจานวน 41 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 32.5 ในส่ วนของผูต้ อบแบบสอบถามที่ มีเชื้อสายจีนและไม่มีเชื้อสายจีนนั้น มีจานวนใกล้เคียง
กัน คือ 60 และ 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.6 และ 52.4 ตามลาดับ ในส่ วนช่วงอายุ ของผูต้ อบ
แบบสอบถามนั้น ช่วงอายุ 21-30 ปี มีจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 29.4 รองลงมาได้แก่ 15-20 ปี
และ 41-60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 27.0 และ 22.2 ตามลาดับ ในด้านอาชีพ ผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ น
นักศึกษามีจานวนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 31.7 รองลงมาได้แก่ ผูท้ ี่ ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ น
ร้อยละ 27.0 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

41

32.5

หญิง

85

67.5

มี

60

47.6

ไม่มี

66

52.4

เชื้อสายจีน

71

อายุ
15-20 ปี

34

27.0

21-30 ปี

37

29.4

31-40 ปี

20

15.9

41-60 ปี

28

22.2

60 ปี ขึ้นไป
อาชีพ

7

5.6

ข้าราชการ

12

9.5

รัฐวิสาหกิจ

1

0.8

หน่วยงานเอกชน 17

13.5

ธุ รกิจส่ วนตัว

34

27.0

นักศึกษา

40

31.7

อื่นๆ

22

17.5

จากกลุ่มคายืมที่สารวจ คายืมที่ผตู ้ อบแบบสอบถามรู ้จกั และรู ้ความหมาย 10 อันดับแรก
ได้แก่คาว่า ไช้เท้า ซาเล้ง อากู๋ โชห่วย หมี่ส้ วั จับกัง อั้งโล่ เจ๊ก จ๋ อ กอเอี๊ยะ ในจานวนนี้ คาบางคา
เช่น “ไช้เท้า” เป็ นคาที่คุน้ เคยกันดี เพราะคนไทยนิยมนามาปรุ งอาหารเป็ นส่ วนประกอบของน้ าแกง
หรื อคา “โชห่วย” ก็มกั ปรากฏให้เห็นในสื่ อหนังสื อพิมพ์ เพราะมีการพูดถึงการเข้ามาของบริ ษทั ขาย
ส่ งสิ นค้าของต่างประเทศ ส่ งผลต่อการทาธุ รกิจของร้านโชห่วยเสมอมา
ส่ วนคาที่ไม่รู้จกั ได้แก่คา ตัว่ ปุ๋ ย เลี่ยงฮุน้ โปเก เลี๊ยะพะ เถ้าชิ่ว โพยก๊วน ผ้าผวย เซี้ ยว
แชแม้ กูป้ ี ซึ่ งในส่ วนนี้ คาบางคา เช่น “เถ้าชิ่ว ” คาว่า “เถ้า ” หมายถึงหัว หรื อหัวหน้า ส่ วนคาว่า
“ชิ่ว ” หมายถึงมือ รวมกันแปลว่า “หัวหน้ากุ๊ก ” ปั จจุบนั ไม่มีการใช้คานี้อีกแล้ว ทาให้ผตู ้ อบ
แบบสอบถามไม่รู้จกั คาว่า “เถ้าชิ่ว”
ในส่ วนของคายืมแต้จิ๋วที่เคยได้ยนิ แต่ไม่รู้ความหมายมี ล่องจุน้ ไต้อ๋อง เกี้ยมอี๋ ตือฮวน
หมี่กึง ลิ่วล้อ เก๊กซิ ม อัง่ ม้อ ซูฮก หลงจู ้ ซึ่ งคาบางคาไม่ได้ใช้แล้ว แต่คาบางคาก็ยงั มีการใช้อยู่ เช่น
“ลิ่วล้อ ” หมายถึงลูกน้อง หรื อผูต้ ิดตาม ทั้งนี้คนรุ่ นใหม่ที่รู้จกั อาจจะต้องเป็ นผูต้ ิดตามข่าวสาร
สม่าเสมอ โดยเฉพาะคาว่า “ลิ่วล้อ” มักเกี่ยวข้องกับการเมือง
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ตารางที่ 3 10 อันดับแรกของคาทีร่ ้ ู จัก-ไม่ ร้ ู จัก-เคยได้ ยนิ

คายืม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ไช้เท้า
ซาเล้ง
อากู๋
โชห่วย
หมี่ส้ วั
จับกัง
อั้งโล่
เจ๊ก
จ๋ อ
กอเอี๊ยะ

รู้ จักและรู้
ความหมาย
ร้ อยละ
80.2
79.4
77.8
75.4
73.8
73.8
67.5
64.3
63.5
61.9

คายืม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัว่ ปุ๋ ย
เลี่ยงฮุน้
โปเก
เลี๊ยะพะ
เถ้าชิ่ว
โพยก๊วน
ผ้าผวย
เซี้ ยว
แชแหม
กูป้ ี

ไม่ ร้ ู จัก
ร้ อยละ
69.8
69.0
68.3
67.5
65.9
64.3
63.5
61.1
61.1
59.5

คายืม

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ล่องจุน้
ไต้อ๋อง
เกี้ยมอี๋
ตือฮวน
หมี่กึง
ลิ่วล้อ
เก๊กซิ ม
อัง่ ม้อ
ซูฮก
หลงจู้

เคยได้ ยนิ
แต่ ไม่ ร้ ู
ความหมาย
ร้ อยละ
30.2
27
22.2
21.4
20.6
19.8
19.8
19.8
19
17.5

ชาวจีนแต้จิ๋วอพยพเข้ามาเมืองไทยส่ วนใหญ่จะเป็ นผูใ้ ช้แรงงาน เดิมทีพวกเขาเหล่านั้นพูด
ได้เพียงภาษาเดียวคือภาษาจีนแต้จิ๋ว ต่อมาได้พยายามเรี ยนรู ้ภาษาไทยเพื่อใช้ในการทามาหากิน
และได้มีการติดต่อกับคนไทยมากขึ้น จึงเป็ นเหตุให้ชาวจีนแต้จิ๋วพัฒนาจากการใช้ภาษาเดียวเป็ น
สองภาษา ชาวจีนแต้จิ๋วนอกจากใช้ภาษาจีนแต้จิ๋วสื่ อสารระหว่างกันในชีวติ ประจาวันแล้ว ก็ยงั จะ
ใช้ในการกระทาพิธีหรื อประเพณี ต่างๆ ขอบเขตของการใช้ จะค่อนข้างจากัดอยูใ่ นหมู่คนจีนแต้จิ๋ว
และไม่ได้มีการสื บทอด จึงทาให้การใช้ภาษาแต้จิ๋วในเมืองไทยลดน้อยลงเรื่ อยๆ และอาจหมดไป
ในที่สุด
ณ วันนี้จานวนชาวจีนแต้จิ๋วรุ่ นแรกๆที่เข้ามาเมืองไทยได้ลดน้อยลงไปเรื่ อยๆ ส่ งผลให้
ภาษาจีนแต้จิ๋วค่อนข้างจากัดอยูแ่ ต่ในแวดวงผูส้ ู งอายุ ส่ วนลูกๆรุ่ นที่สองที่เกิดในเมืองไทย ถ้าพ่อ
แม่พดู จีนแต้จิ๋วกับลูก ลูกๆก็จะพูดเป็ น ซึ่ งส่ วนใหญ่ใช้พดู กันเองในบ้านระหว่างพ่อแม่กบั ลูกหรื อ
ผูส้ ู งอายุเช่นปู่ ย่าตายาย เป็ นต้น แต่ลูกจะพูดภาษาไทยในระหว่างพี่นอ้ งกันเองหรื อไทยปนแต้จิ๋ว
ส่ วนลูกหลานตั้งแต่รุ่นที่สาม ไม่ ได้ให้ความสาคัญกับภาษาจีนแต้จิ๋วเลยแม้แต่นอ้ ย พวกเขา
เหล่านั้นเกิดในเมืองไทย ไม่วา่ เรี ยนหนังสื อ ทางานหรื อติดต่อเพื่อนฝูง ล้วนอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อม
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ภาษาไทย จึงใช้แต่ภาษาไทยเป็ นหลัก ส่ วนตัวผูส้ ู งอายุชาวจีนแต้จิ๋วเองถึงแม้จะมีความต้องการ
อยากให้ลูกหลานสื บทอดภาษาของบรรพบุรุษ แต่จากสภาพความเป็ นจริ งในสังคมไทย ลูกหลาน
คนจีนแต้จิ๋วเกี่ยวข้องกับภาษาจีนแต้จิ๋วหรื อมีโอกาสใช้ภาษาแต้จิ๋วในการสื่ อสารในชีวติ ประจาวัน
น้อยมาก จึงทาให้ไม่มีคนสนใจเรี ยนรู ้ภาษาจีนแต้จิ๋วเพิม่ ขึ้น มีแต่จะลดน้อยลงทุกวัน และเมื่อใดที่
ไม่มีคนสนใจที่จะเรี ยนรู ้ และใช้ภาษานั้น แสดงให้เห็นว่าภาษานั้นกาลังจะค่อยๆสู ญหายไปในที่สุด
ถึงแม้วา่ ภาษาจีนแต้จิ๋วจะมีการใช้สื่อสารกันในในประเทศไทยมาเป็ นเวลายาวนาน แต่ก็ไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการเสื่ อมความนิยมในการใช้ไปได้ การที่จะให้ภาษาจีนแต้จิ๋วยังคงมีการใช้อย่างต่อเนื่อง
ต่อไปคงจะเป็ นเรื่ องยาก จากการสัมภาษณ์ศาสตราจารย์หลิน หลุนหลุน ผูเ้ ชี่ยวชาญภาษาจีนแต้จิ๋ว
แห่งมหาวิทยาลัยซัวเถาได้กล่าวว่า คนรุ่ นใหม่ในเมืองซัวเถาก็พดู ภาษาจีนแต้จิ๋วไม่ค่อยได้ แม้แต่
ลูกของท่านเองก็มกั จะใช้ภาษาจีนกลางพูดคุยเป็ นส่ วนใหญ่ การที่จะทาให้ภาษาจีนแต้จิ๋วยังคงอยูใ่ ห้
คนรุ่ นหลังได้ศึกษา ก็คือการทาพจนานุกรมภาษาจีนแต้จิ๋ว หรื อสื่ อวิดีทศั น์การสอนภาษาจีนแต้จิ๋ว
แม้วา่ คนรุ่ นใหม่จะพูดไม่ได้ แต่ก็ยงั มีการสื บทอดประเพณี วัฒนธรรมในเทศกาลต่างๆ เช่น วัน
ตรุ ษจีน วันไหว้พระจันทร์ เป็ นต้น การยึดถือและยังคงปฏิบตั ิตามขนบประเพณี คงจะเป็ นทางหนึ่ง
ของการสื บทอดวัฒนธรรมจีนต่อไป
คายืมเป็ นวัฒนธรรมต่างประเทศอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในด้านภาษา เมื่อมีการใช้คา
ยืมเป็ นเวลานาน คายืมเหล่านั้นก็ค่อยๆกลายเป็ นส่ วนหนึ่งของภาษาของประเทศนั้นไปโดยปริ ยาย
ซึ่ งคนรุ่ นใหม่อาจไม่สามารถแยกแยะได้วา่ คาใดเป็ นคายืมบ้าง และมาจากภาษาอะไร ถึงแม้จานวน
ชาวจีนแต้จิ๋วรุ่ นแรกที่เข้ามาเมืองไทยได้ลม้ หายตายจากไปจนเหลือน้อยเต็มที แต่คายืมภาษาจีน
แต้จิ๋วส่ วนหนึ่งได้ฝังรากลึกลงไปในภาษาไทยอันยาวนานแล้ว ซึ่ งคาเหล่านี้
อาจจะคงอยูค่ ู่กบั
ภาษาไทยตลอดไป
กลุ่มตัวอย่ างคายืมภาษาแต้ จิ๋วในภาษาไทยทีใ่ ช้ สารวจ
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14 คา
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12 คา
เจ๊ก
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9 คา
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อาหารการกิน
เกี้ ยมอี๋
กะลอจี๋
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