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ส
วัสด้ีค่ะ ม่ิต่รรักนัักอ่านั TPA NEWS ที�เคารพรัก 

ทกุทา่นั ชว่งนัี�ฝ่นัต่กบ่อย ไข้หวดั้กก็ำลั้งระบาด้ อย่าลื้ม่ 

รกัษาสขุภาพกนััด้ว้ยวธิพีื�นัฐ์านัอยา่งทานัอาหารที�ม่ปีุ่ระโยชนั ์แล้ะ 

ให้ครบ ๕ หม่้่กันันัะคะ ร่างกายจ้ะได้้แข็งแรง ม่ีภ้ม่ิต่้านัทานัส้้ 

โรคภัยไข้เจ้็บได้้ค่ะ แล้ะสนัุกกับภาษาครั�งนัี� ผู้้้เขียนัขอนัำเสนัอ

เรื�องสำคัญี่เรื�องเดิ้ม่ที�ว่าด้้วยที�ม่าของชื�อของกินั ต่อนัที� ๓ จ้ากที� 

กอ่นัหนัา้นัั�นัได้น้ัำเสนัอที�ม่าของ “ของกินัที�ล้งทา้ยว่า ชากังราว” ที�ม่า 

ของคำว่า “ข้าวซอย” กับ “แคบหม่้” ไปุ่แล้้ว ต่อนัที� ๓ นัี�เปุ่็นัเรื�อง

เกี�ยวกับของกินัที�ม่ีชื�อ “จ้ีนั ๆ” กันัค่ะ

 

ขั้นมจีน

เวล้าสอนันัักเรียนัชาวต่่างชาต่ิซึ�งได้้เรียนัคำว่า “ขนัม่” กับ 

“จ้ีนั” ม่าแล้้ว เปุ่็นัต่้องกุม่ขม่ับเม่ื�อจ้ะต่้องแนัะนัำอาหารชนัิด้นัี�ค่ะ 

เพราะทุกคนัต่่างคิด้ต่รงกันัว่า หม่ายถึง ขนัม่ที�ม่าจ้ากปุ่ระเทศิ

จ้ีนั! อย่าว่าแต่่ชาวต่่างชาติ่เล้ยค่ะ คนัไทยอย่างผู้้้เขียนัเอง เม่ื�อ

ก่อนัก็คิด้คล้้าย ๆ กันัอย่างนัั�นัว่า นั่าจ้ะเปุ่็นัของกินัเล้่นัของคนัจ้ีนั 

แต่่ช่วงหล้ังนัี�ม่ีบทความ่ที�บอกที�ม่าของ “ขนัม่จี้นั” ม่าให้ได้้ฟัังได้้

อ่านักันัแล้้ว จ้ึงไขข้อข้องใจ้ไปุ่ได้้อย่างด้ี ผู้้้เขียนัขอใช้โอกาสนัี� 

สรุปุ่ที�ม่าให้ได้้อ่านักันันัะคะ

พจ้นัานักุรม่ ฉบบัราชบณัฑติ่ยสถานั พ.ศิ. ๒๕๕๔ (https://

dictionary.orst.go.th/) เขยีนัความ่หม่ายไวว้า่ ขนึ่มจนีึ่ [ขะหนฺึ่ม-]	

นึ่.	อาหารีชนึ่่ดหนึ่่�ง	ทำด้วยแป้งเป็นึ่เส้นึ่กลม	ๆ	คู่ล้ายเส้นึ่หมี�	ก่นึ่

ก่บนึ่้้ายา	นึ่้้าพรี่ก	เป็นึ่ต่้นึ่,	ล่กษ์ณนึ่ามว�า	จ่บ	หรี่อ	ห่ว	เช�นึ่	ขนึ่มจีนึ่	

๕	จ่บ	หรี่อ	ขนึ่มจีนึ่	๕	ห่ว.

หากันัต่่อค่ะ เพราะยังไม่่ได้้ที�ม่าของชื�อ…

เว็บไซต่์ MGR ONLINE ม่ีบทความ่เรื�อง “ที�ม่าของ 

“ขนัม่จ้ีนั” อาหารจ้ากด้ินัแด้นัสุวรรณภ้ม่ิ” (https://mgronline.

com/travel/detail/9520000015345) ซึ�งกล้่าวไว้ว่า แม่้จ้ะ

ม่ีชื�อว่า “ขนัม่จี้นั” แต่่อาหารจ้านันัี�ไม่่ได้้เปุ่็นัทั�งขนัม่ แล้ะไม่่ได้้

เกี�ยวข้องอะไรกับปุ่ระเทศิจี้นัอีกต่่างหาก โด้ย บำรุง คำเอก จ้าก

คณะโบราณคดี้ ม่.ศิิล้ปุ่ากร เป็ุ่นัผู้้้สันันัิษฐ์านัว่า ขนัม่จี้นันัั�นั 

เด้มิ่เปุ่น็ัอาหารของชาวม่อญี่ โด้ยขนึ่มจนีึ่ในึ่ภูาษ์ามอญนึ่่น้ึ่เรียีกว�า				

“คู่นึ่อม”	ส�วนึ่คู่ำว�า	“จนีึ่”	ไม�มีใชใ้นึ่ภูาษ์ามอญ	มแีต่�คู่ำว�า	“จ่นึ่”	ซ่�ง

แปลว�าสุก	ว�าก่นึ่ว�า	ขณะที�คู่นึ่มอญกำล่งทำคู่นึ่อมอย่�	ก็มีคู่นึ่ไทย

เด่นึ่มา	และรี้องถิ่ามว�ากำล่งทำอะไรีอย่�	คู่นึ่มอญก็ต่อบเป็นึ่ภูาษ์า

มอญว�า	“คู่นึ่อมจ่นึ่โก๊กเซมเจี�ยะก่ม”	แปลว�าขนึ่มจีนึ่สุกแล้ว	เรีียก

คู่นึ่ไทยมาก่นึ่ด้วยก่นึ่	และจากนึ่่้นึ่เป็นึ่ต่้นึ่มา	คู่นึ่ไทยก็เรีียกอาหารี

ชนึ่่ดนึ่ี้ว�า	“คู่นึ่อมจ่นึ่”	และเพี้ยนึ่มาเป็นึ่	“ขนึ่มจีนึ่”

เช่นัเด้ียวกับ เว็บไซต์่ KRUA.CO ที�เขียนัเรื�อง “การเด้ินั

ทางของขนัม่จี้นั-ข้าวปุุ่้นั-ขนัม่เส้นั”(https://krua.co/food_story/

journey-of-kanomjean/?cn-reloaded=1) ก็กล่้าวถึงที�ม่าของ 



August 2022 | No. 308 |

TPA
news

56 TPA news

สนุกกับภาษา

ชื�อเรียกนีั�ไว้ว่า เส้นึ่แป้งข้าวเจ้าที� เรีาเรีียกก่นึ่ว�าขนึ่มจีนึ่น้่ึ่นึ่	

ส่นึ่นึ่่ษ์ฐานึ่ก่นึ่ว�า	นึ่�าจะเพี้ยนึ่เสียงมาจากคู่ำว�า	‘คู่นึ่อมจ่นึ่’	หรี่อขะ

นึ่อมจ่นึ่	ซ่�งเป็นึ่คู่ำในึ่ภูาษ์ามอญว�า	 ขฺนึ่้จ่นึฺ่	 (ခံၞံ�စိိန်)်	 มีคู่วามหมาย

ว�า	แป้งที�ถิ่่กทำให้สุก	เฟ้ซบุ๊กเพจ	รีาม่ญคู่ดี	–	MON	Studies	เคู่ย

อธ่บายไว้ว�าคู่นึ่มอญเรีียกขนึ่มจีนึ่ว�า	 ‘คู่นึ่อม’	 เท�านึ่่้นึ่	 ส�วนึ่คู่ำว�า	

‘จ่นึ่’	หมายถิ่่งการีทำให้สุก	ซ่�งก็ว�าก่นึ่ว�าช่�อ	‘ขนึ่มจีนึ่’	นึ่่้นึ่นึ่�าจะมา

จากการีส่�อสารีก่นึ่สล่บไปมารีะหว�างสองภูาษ์าคู่่อไทย	และมอญ	

จนึ่ผ่่ดเพี้ยนึ่มาเป็นึ่คู่ำใหม�เสียมากกว�า

สรปุุ่วา่ ขนัม่จ้นีั อาหารของชาวม่อญี่นัี�ม่าจ้ากคำวา่ คนัอม่จ้นิั 

ซึ�งเปุ่็นัภาษาม่อญี่ เกิด้จ้ากการรวม่คำ 2 คำเข้าด้้วยกันั ได้้แก่ 

“คนัอม่” หรือ “ขะนัอม่” ม่ีความ่หม่ายว่า เส้นัแปุ่้งข้าวเจ้้า แล้ะ 

“จ้ินั” ที�หม่ายความ่ว่า สุก ค่ะ

สว่นัการกนิัขนัม่จ้นีัพบเหน็ักนััได้ใ้นัแถบด้นิัแด้นัสุวรรณภม้่ิ 

ทั�งคนัไทย คนัม่อญี่ คนัพม่่า คนัล้าว คนักัม่พ้ชา แล้ะคนัเวียด้นัาม่

ต่่างทำขนัม่จ้ีนักินัเหม่ือนักันั จ้ะต่่างกันัก็ที�นั�ำยาที�นัำม่าราด้บนั

ขนัม่จี้นั ในัเมื่องไทยก็ม่ีการกินัขนัม่จี้นักันัทั�วไปุ่ แล้ะมี่คำเรียก

ขนัม่จ้ีนัต่่างกันัไปุ่ต่าม่ภาษาของท้องถิ�นันัั�นั ๆ เช่นั ภาคเหนัือเรียก 

“ขนัม่เส้นั” ภาคอีสานัเรียก “ข้าวปุุ้่นั” คนัไทยเราสร้างสรรค์เม่น้ั

ขนัม่จ้ีนัได้้หล้ากหล้าย ไม่่ว่าจ้ะเปุ่็นั ขนัม่จ้ีนัแกงเขียวหวานั / แกง

ไต่ปุ่ล้า / แกงปุ่�า / แกงปุ่้ / แกงเนัื�อ / นั�ำพริก / นั�ำยา / นั�ำเงี�ยว / 

พะแนัง รวม่ไปุ่ถึงยำขนัม่จี้นั ต่ำซั�ว (สัม่ต่ำที�ใสเ่สน้ัขนัม่จี้นั) เป็ุ่นัต่น้ั

โจ๊ก

โจ้๊กเปุ่็นัอาหารเช้ายอด้นัิยม่ของคนัไทยม่าเปุ่็นัเวล้า

ยาวนัานันัะคะ นัักเรียนัชาวญีี่�ปุุ่�นัที�อาศัิยอย่้ในัเม่ืองไทยม่า 

สักระยะก็ม่ักจ้ะสังเกต่เห็นัร้านัขายโจ้๊ก หรือเคยได้้ล้ิ�ม่ล้องเม่น้ันีั�

กันั บางคนัที�สนัใจ้ก็จ้ะม่าถาม่คร้ต่่อว่าอาหารชนิัด้นัี�เรียกว่าอะไร 

ใช่ “ข้าวต่้ม่” หรือเปุ่ล่้า เพราะที�ญี่ี�ปุุ่�นัม่ีข้าวต่้ม่แต่่ล้ักษณะไม่่เล้ะ 

แล้ะข้นัแบบโจ้๊กค่ะ

พจ้นัานุักรม่ ฉบับราชบัณฑิต่ยสถานั พ.ศิ. ๒๕๕๔ 

แสด้งควาหม่ายไว้ว่า โจ๊ก	นึ่.	 ข้าวต้่มชน่ึ่ดหน่ึ่�งที�ใช้ปลายข้าวต่้ม

จนึ่เละ.	(จ.).

ท้ายความ่หม่ายมี่ (จ้.) แสด้งที�ม่าว่า เป็ุ่นัคำาที�ม่าจ้ากภาษา

จ้ีนันัะคะ

 เวบ็ไซต์่ MGR ONLINE ได้เ้ขียนัเล่้าเรื�องโจ๊้กในับทความ่

ชื�อ “ม่าชวนัคุยเรื�องโจ๊้ก” (https://mgronline.com/china/

detail/9600000089668) ไว้ต่อนัหนัึ�งว่า การีที�คู่นึ่ไทยแยกโจ๊ก

ออกจากข้าวต้่มได้ช่ดเจนึ่	 ก็เพรีาะไปเรีียกต่ามชาวแต้่จ่�วในึ่ไทย	

ชาวแต่้จ่�วเรีียกข้าวต่้มว�า	ม้วย	(糜)	และเรีียกโจ๊กว�า	จ๊ก	(粥)

ส�วนึ่ชาวกวางตุ่้งเรีียกโจ๊กว�า	 จุก	 (粥)	 คู่่อ	 ใช้ต่่วอ่กษ์รีจีนึ่

เดยีวกน่ึ่	แต่�ออกเสียงต่�างกน่ึ่	และอก่ษ์รีต่่วเดยีวกน่ึ่น้ีึ่	ชาวจนีึ่ท่�วไป

ออกเสียงในึ่ภูาษ์าจีนึ่กลางว�า	 โจว	และให้คู่วามหมายว�า	ข้าวต่้ม	

คู่่อ	ข้าวที�ต่้มในึ่นึ่้ำมาก	ๆ	ต่้มแล้วย่งมีนึ่้ำอย่�	 ไม�แห้งเป็นึ่ข้าวสวย	

ก็เรีียกรีวมก่นึ่ไปหมดว�า	 โจว	อีกอย�างชาวจีนึ่ท่�วไปไม�รี่้จ่ก	 “ม้วย”	

หร่ีอข้าวต้่มของชาวแต้่จ่�ว	 ถ้ิ่าต่้องการีรีะบุว�าเป็นึ่โจ๊กต่ามที�เรีา

เข้าใจก่นึ่	ก็ต่้องบอกว�า	กว�างต่งโจว	( 广东粥 )	“โจ๊ก”	หรี่อ	“กว�าง

ต่งโจว”	 เป็นึ่อาหารีพ่้นึ่บ้านึ่ของชาวกวางตุ้่งที�ไม�เพียงแพรี�หลาย

อย่�ในึ่มณฑ์ลกวางตุ่ง้เท�านึ่่น้ึ่	แต่�ยง่เดน่ึ่ทางขา้มนึ่ำ้ขา้มทะเลมาถิ่ง่

เม่องไทย	เช�นึ่เดียวก่บอาหารีกวางตุ่้งอ่�นึ่	ๆ	อย�างเป็ดย�าง	หม่แดง	

ที�กลายมาเปน็ึ่ขา้วหน้ึ่าเป็ดบา้ง	บะหมี�เกี�ยวหมแ่ดงบา้งในึ่บา้นึ่เรีา

ส่วนัเว็บไซต์่ POST TODAY ก็ม่ีบทความ่ “เล่้าเรื�องโจ๊้ก 

(ฮ่องกง)”(https://www.posttoday.com/life/travel/180803) ที�

กล่้าวถึงที�ม่าของโจ๊้กเช่นักันั ด้ังนัี�ค่ะ โจ๊ก	 ก็คู่่อข้าวต้่มชนึ่่ดหนึ่่�ง

ซ่�งนึ่ำปลายข้าวมาต่้มจนึ่นึุ่�มเนึ่ียนึ่ละเอียด	ภูาษ์าอ่งกฤษ์ใช้คู่ำว�า	

congee	หรี่อ	 rice	porridge	ส�วนึ่บ้านึ่เรีาเรีียกว�า	 โจ๊ก	 ซ่�งนึ่�าจะ

มาจากภูาษ์าจีนึ่กวางตุ่้งคู่ำว�า	“จุ๊ก”	โจ๊กมีให้รี่บปรีะทานึ่ในึ่หลาย

ปรีะเทศย�านึ่เอเชีย	บางที�รีบ่ปรีะทานึ่เปน็ึ่อาหารีเชา้	บ้างเปน็ึ่อาหารี

คู่�ำ	บ้างก็มีให้รี่บปรีะทานึ่ได้ท่้งว่นึ่ท่้งคู่่นึ่

สรุปุ่ว่า คำว่า “โจ้๊ก” ม่าจ้ากคำว่า “จ้๊ก” หรือ 

“จุ้ก” / “จุ้๊ก” ในัภาษาจ้ีนัต่าม่ถิ�นัที�ม่าของอาหาร

นัั�นัเองนัะคะ

“ขนัม่จ้ีนั” แล้ะ “โจ้๊ก” หากฟัังจ้ากชื�อแล้้ว

ก็ชวนัให้นัึกไปุ่ว่า นั่าจ้ะม่าจ้ากจ้ีนัเหม่ือนักันั แต่่ 

ด้จ้้ากขอ้ม่ล้้แล้ว้กล้บักล้ายเปุ่น็ัคนัล้ะถิ�นัที�ม่ากนััเล้ย 

ขนัม่จ้ีนัเปุ่็นัอาหารของชาวม่อญี่ ส่วนัโจ้๊กม่าจ้าก

ปุ่ระเทศิจ้ีนัต่าม่คาด้ค่ะ แต่่อาหารทั�งสองชนัิด้นัี�ต่่าง

ก็แสด้งให้เห็นัถึงวัฒนัธรรม่การกินัข้าวเป็ุ่นัอาหาร

หล้ักของชาวเอเชียได้้ด้ีจ้ริง ๆ ...ว่าไหม่คะ




