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ศศิธร มัติซึโมโติะ

โรงเรีย์นภูาษาแลิะวัิฒนธรรมิ

ส
วัส่ด้ีปีให่ม่ค่ะ มิติรัรัักนักอ่าน TPA NEWS ทุุกทุ่าน 

กลัับมาพื่บกันเป็นครัั�งแรักของปีให่ม่นี� ขอเรัิ�มติ�น

ศักรัาชิให่ม่ด้�วยเรั่�องให่ญ่ของเรัาทุุกคน นั�นค่อ “เรั่�องกิน” นะคะ!

ผู้้�เขียนคนห่นึ�งลั่ะทุี�คิด้ว่า “เรั่�องกิน เรั่�องให่ญ่” อาห่ารัการักินเป็น

เรั่�องส่ำคญัลัำด้บัแรักของชีิวติิเรัาเลัยกว็า่ได้� เพื่รัาะส่ิ�งทุี�เรัากนิลั�วน

ส่ง่ผู้ลัติอ่ส่ขุภาพื่กาย แลัะส่ขุภาพื่จติิของติวัเรัาเองนะคะ เน่�องด้�วย

ภารักิจของผู้้�เขียน ค่อ การันำเส่นอเรั่�องรัาวเกี�ยวกับภาษาแลัะ

วัฒนธรัรัมไทุย ครัั�งนี�จึงขอนำเส่นอเร่ั�องทุี�มาของชิ่�อของกินทุี�ทุุก

ทุ่านคุ�นเคยกันด้ี แติ่อาจยังส่งส่ัย ติิด้ใจกันมาจนถึึงทุุกวันนี�ว่า 

ทุำไมจึงมีชิ่�อเรัียกเชิ่นนั�น...

บะหมุ่่�ชั่าก้ังรีาว, เฉาก้๊วยชั่าก้ังรีาว

เรั่�องเข�าใจผู้ิด้เกี�ยวกับ “...ชิากังรัาว” นี�เกิด้กับคนไทุย

รัอบติวัคะ่ ขอแนะนำติวักอ่นวา่ พื่อ่ของผู้้�เขยีนเปน็ชิาวกำแพื่งเพื่ชิรั

ทุี�ย�ายมาลังห่ลัักปักฐานทุี�กรุังเทุพื่ฯ ผู้้�เขียนจึงเกิด้ แลัะเติิบโติทีุ�

กรัุงเทุพื่ฯ ติั�งแติ่เลั็กพื่่อจะพื่าครัอบครััวเด้ินทุางกลัับไปทุำบุญทุี�

บ�านเกิด้ชิ่วงวันส่งกรัานติ์เป็นปรัะจำทุุกปี แลัะทุุกครัั�งพื่่อก็จะพื่า

ไปกนิบะห่มี�ชิาวกงัรัาวในอำเภอเมอ่ง ไปติอ่ทุี�รั�านเฉากว๊ยชิากงัรัาว

ทุี�อย้่ลัะแวกเด้ียวกัน ซึ่่�อยกลัังกลัับไปเป็นของฝ่ากคนทุี� กทุม. ด้�วย 

ผู้้�เขยีนจงึทุรัาบมาติั�งแติเ่ด้ก็ ๆ  วา่ “ชิากงัรัาว” เปน็ชิ่�อเกา่ของจงัห่วดั้

กำแพื่งเพื่ชิรั ส่ินค�าห่รั่อส่ิ�งใด้ ๆ ทุี�ถึ่อกำเนิด้เป็นครัั�งแรัก แลัะมี

ปรัะวัติิความเป็นมายาวนานในกำแพื่งเพื่ชิรันี� มักจะติั�งชิ่�อให่�

ลังทุ�ายวา่ “ชิากงัรัาว” เพื่่�อให่�รั้�ทุี�มา แติพ่ื่อได้�คยุกบัคนรั้�จกักลัับพื่บ

ว่ามคีนทุรัาบน�อยมากว่า ช้าก้งัรีาว ห้มายถึงึ จงัห้วดั้ก้ำแพงเพช้รี

มีคนทุี�คิด้ติรังกันอย่้ห่ลัายคนว่า ชิากังรัาวเป็นช่ิ�อชิาชินิด้ห่นึ�ง

ทุี�นา่จะนำไปปรังุในกวยเติีย๋วห่รัอ่ใส่ใ่นเฉากว๊ย ชิ่�อจึงพื่ว่งทุ�ายด้�วย

ชิ่�อชิานั�น

ช�อของกิน

ที่คุนเคย ตอนที่ ๑

เม่�อค�นห่าคำนี�ในเว็บไซึ่ติ์ของส่ำนักงานรัาชิบัณ์ฑ์ิติส่ภา 

(อนุส่รัณ์์ในการัพื่รัะรัาชิทุานเพื่ลัิงศพื่ ศาส่ติรัาจารัย์ ด้รั.ปรัะเส่รัิฐ 

ณ์ นครั ม.ป.ชิ.,  ม.ว.ม.,  ทุ.จ.  รัาชิบัณ์ฑ์ิติ อด้ีตินายก

รัาชิบัณ์ฑ์ิติยส่ถึาน. https://www.orst.go.th/FILEROOM/

C A B R O Y I N W E B / D R A W E R 0 0 4 / G E N E R A L /

DATA0004/00004226.FLP/html/2/#zoom=z) ปรัากฏิด้ังนี�ค่ะ

จาร่กหัลัักที่่� ๘ (ประมาณ พั.ศี. ๑๙๑๑) ได้กลั่าวัถ่ง

อาณาเขติของสุโขทัี่ยสมัยพัระเจ้าลิัไที่ย วั่าจดกับิอาณาเขติของ

เจ้าพัระยาผ่ากอง เจ้าเม่องน่าน เม่องพัลััวั แลัะติามจาร่กหัลัักที่่� ๙ 

พัระเจ้าลิัไที่ยยกไปต่ิเม่องแพัร่ได้ใน พั.ศี. ๑๙๐๒-๑๙๐๓ 

พังศีาวัดารฉีบิบัิหัลัวังประเสรฐิไดก้ลัา่วัถง่เร่�อง ที่า้วัผ่าคองมาช้ว่ัย

สุโขทัี่ยรบิกับิสมเด็จพัระบิรมราช้าธุิราช้ท่ี่� ๑ ท่ี่�เมืองช้ากังรัาว 

(กำแพงเพช้รั) เม่�อ พั.ศี. ๑๙๑๑ แลัะที่ัพัที่้าวัผ่าคองแติก จับิได้

ติัวัที่้าวัพัระยาแลัะเสนาขุนหัม่�นครั้งนั้นมาก

บะห้ม่�เก้่๊ยวช้าก้ังรีาว จาก https://kamphaengphet.mots.go.th/

news_view.php?nid=371
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กับเมอืงนครัช้มุเดืมิ ช้ือ่วา่ กำแพงเพช้รั แนวัคดิน่เ้ป็นที่่�ยอมรบัิ

กันแพัร่หัลัายที่่�สุด

มติชิินออนไลัน ์มคีอลัมันเ์ลัก็ ๆ  เรั่�อง “Checkin ถึิ�นส่ยาม 

ติอน กำแพื่งเพื่ชิรั – อะไรั อะไรัก็ชิากังรัาว” (https://www.

matichon.co.th/entertainment/arts-culture/news_274506) 

กลั่าวไว�ว่า ช้ากังราวัเป็นเม่องโบิราณก่อนสมัยประวััติิศีาสติร์ไที่ย 

ติั้งอยู่บิริเวัณลัุ่มแม่น้ำปง  ปัจจุบิันก็ค่อจังหัวััดกำแพังเพัช้ร คำว่า

ช้ากงัรัาว มาจากภาษามอญ แปลว่า “ต์ลาดืห่น้าด่ืาน” ช้ากงั-

รัาวคือเมืองที่ต้ั์งอยู่่บนฝงซ้าย่ของแม่น้ำปง และมีเมืองอยู่่

ฝงต์รังข้ามคือเมืองนครัชุ้ม ต์่อมาไดื้รัวมเรัีย่กสุองเมืองเปน

กำแพงเพช้รั

ส่รัปุได้�ว่า คำว่า ชิากงัรัาว ทุี�เรัาไม่เข�าใจความห่มาย แปลักนั

ไม่ออก ก็เพื่รัาะเป็นภาษามอญ มีความห่มายว่าติลัาด้ห่น�าด่้าน 

เน่�องจากเป็นศ้นย์กลัางการัค�าทุั�งทุางบก แลัะทุางน�ำมาแต่ิอดี้ติ 

แลัะเป็นชิ่�อเก่าของจังห่วัด้กำแพื่งเพื่ชิรัค่ะ

 ห่ากทุ่านใด้ยังไม่เคยลัิ�มลัองกวยเติี๋ยว-บะห่มี�ชิากังรัาว 

เฉากว๊ยชิากงัรัาว ผู้้�เขยีนกข็อแนะนำให่�ลัองกนัสั่กครัั�งคะ่ รับัปรัะกนั

เลัยว่าจะติ�องมีครัั�งต่ิอ ๆ ไปอย่างแน่นอน! ห่าทุานได้�แลั�วใน

กรังุเทุพื่ฯ ด้�วยนะคะ ลัองค�นห่าในอนิเทุอรัเ์นต็ิแลั�วกพ็ื่บห่ลัายรั�าน

เลัยค่ะ แต่ิถึ�าอยากทุานส้่ติรัติ�นติำรัับ ติ�องทีุ�อำเภอเม่อง จังห่วัด้

กำแพื่งเพื่ชิรัค่ะ ผู้้�เขียนชิอบส่ั�งบะห่มี� เพื่รัาะเส่�นเขาไม่เห่ม่อนใครั 

คลั�ายเส่�นรัาเม็งญี�ปุ่นอีกต่ิางห่าก ค่อจะเป็นเส่�นกลัม แลัะแข็ง

นิด้ ๆ  ไมว่า่จะสั่�งน�ำห่รัอ่แห่�งกเ็ข�ากนัได้�อยา่งกลัมกลัอ่มทุเีด้ยีว แติ่

จะสั่�งเส่�นกวยเต๋ีิยวอ่�น ๆ ก็ไม่ผิู้ด้กติิกานะคะ แลัะเอกลัักษณ์์อีก

อย่างของบะห่มี�ชิากังรัาวค่อ เครั่�องค่ะ มีทุั�งห่ม้แด้ง ห่ม้ส่ับ แลัะ

เครั่�องใน ใส่่ถึั�วฝ่ักยาวห่ั�นติามยาวกรัุบ ๆ โรัยห่น�าด้�วยผู้ักชิีฝ่รัั�ง

ห่อม ๆ แลัะแผู้่นเกี๊ยวทุอด้กรัอบ ๆ ถึ�าส่ั�งแห่�ง ก็จะมีห่อมเจียว

มาพื่รั�อมมะนาวห่ั�นซึ่ีกด้�วยค่ะ ...ยั�ว ๆ กันก่อนจากไป ส่วัส่ด้ีค่ะ

เว็บไซึ่ติ์ของ องค์การับรัิห่ารัส่่วนจังห่วัด้กำแพื่งเพื่ชิรั

เผู้ยแพื่ร่ั “เลั่าเรั่�องเม่องชิากังรัาว” (https://www.kpppao.go.th/

content/story//?page=2) ไว� ขอส่รัุปโด้ยย่อว่า 

ประวััติิศีาสติร์เม่องกำแพังเพัช้ร

เม่องโบิราณบิริเวัณลัุ่มแม่น้ำปงค่อ เม่องแปบิ เม่องเที่พั-

นคร เมอ่งไติรติรง่ษ์ เมอ่งพัาน เมอ่งคนฑ ่ เมอ่งนครช้มุ เมอืงช้ากงั-

รัาว เม่องพัังคา เม่องโกสัมพั่ เม่องรอ เม่องแสนติอ เม่องพังซึ่ังซึ่า 

แลัะบิา้นคลัองเมอ่ง ลัว้ันติัง้อยูใ่นเขติจงัหัวัดักำแพังเพัช้ร แสดงวัา่

เม่องกำแพังเพัช้รเป็นเม่องโบิราณก่อนสมัยประวััติิศีาสติร์ไที่ยจะ

เริ�มข่้น...นอกจากน่้ เม่องกำแพังเพัช้รยังเป็นศีูนย์กลัางการค้าที่ั้ง

ที่างบิก แลัะที่างน้ำที่่�สำคัญิ ที่างบิกม่ถนนพัระร่วัง เป็นเส้นที่างใน

การลัำเลัย่งสนิคา้ แลัะอาวัธุุจากเมอ่งกำแพังเพัช้รไปยงักรงุสุโขทัี่ย 

แลัะจากกรงุสโุขที่ยัไปยงัเมอ่งศีรส่ชั้นาลัยั สว่ันที่างนำ้อาศียัแมน่ำ้

ปง แลัะแม่น้ำเจ้าพัระยาเป็นเส้นที่างลัำเลั่ยงสินค้าไปยังกรุง

ศีร่อยุธุยา นอกจากน่้การค้าของป่าจากเม่องกำแพังเพัช้รก็นับิวั่า 

ม่ควัามสำคัญิมาก... สุมเด็ืจฯกรัม พรัะย่าดืำรังรัาช้านุภาพมี

พรัะวินิจฉัย่ว่า เมืองช้ากังรัาวเปนช้ื่อเก่าของ นครัชุ้ม ต์ั้งอยู่่

บรัเิวณปากคลองสุวนห่มากทางฝงขวาของแม่นำ้ปง ซึง่ต่์อมา

มีการัย่้าย่เมืองมาต้ั์งให่ม่ทางฝงซ้าย่ของแม่น้ำปง ต์รังข้าม


