คํายืมในภาษาไทย: คํายืมภาษาชวา-มลายู และจีน
อํานาจ ปั กษาสุข

การยืมคําของภาษาต่างประเทศมาใช้ ปะปนกับภาษาของตนเป็ นสิงทีเกิดขึนได้ ในทุก ๆ
สังคม เนื องจากคนในแต่ละสังคมย่อมต้ องมีก ารติดต่อสัมพัน ธ์ กับสังคมอืน ๆ ซึงอาจเป็ นคน
ต่างชาติตา่ งภาษากัน ทังนีภาษาจะเป็ นเครืองมือสําคัญในการติดต่อสือสาร สือความคิดระหว่าง
กัน ทําให้ เกิดการถ่ายทอดหรือหยิบยืมภาษาซึงกันและกันมาใช้
ในภาษาไทยก็มีการยืมคําจากภาษาอืนมาใช้ ทังคําบาลี สันสกฤต เขมร ชวา-มลายู จีน
อังกฤษ และฝรังเศส เป็ นต้ น จากทีได้ ศกึ ษาประวัติและความหมายของคํา ในส่วนทีเป็ นคํายืมจาก
ภาษาชวา-มลายู และจีนแล้ ว ทําให้ ได้ ประโยชน์และได้ รับความรู้ตา่ ง ๆ ดังต่อไปนี
ประการแรก เมือได้ ศึกษาคํายื มจากภาษาชวา-มลายู และจีน ทํ าให้ ท ราบถึงประวัติ
ความเป็ นมาของคํายืมเหล่านี ตลอดจนทําให้ ทราบว่าประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับประเทศทีใช้
ภาษาชวา-มลายู และจีนอีกด้ วย เนืองจากคํายืมจะเป็ นสิงทีชีให้ เห็นว่าคนไทยเคยติดต่อกับชาติ
ใดบ้ าง
คํายืมภาษาชวานี เข้ ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยเพราะอิทธิ พลของวรรณคดีสมัยอยุธยา
ตอนปลายเรืองดาหลัง และอิเหนา แต่วรรณคดีทงสองเรื
ั
องนีเป็ นทีรู้จกั และแพร่หลายยิงขึนในสมัย
รัตนโกสินทร์ เมือมีพระราชนิพนธ์บทละครเรืองดาหลังในรัชกาลที ๑ และพระราชนิพนธ์บทละคร
เรืองอิเหนาในรัชกาลที ๒ พระราชนิพนธ์ทงสองเรื
ั
องมีคําชวาแทรกอยู่เป็ นจํานวนมาก คําเหล่านีจึง
เป็ นทีรู้จกั และมีการนําบางคํามาใช้ ในการพูด เช่น มะงุมมะงาหรา คูต่ นุ าหงัน หรือใช้ ในการแต่งคํา
ประพันธ์ เช่น บุหรง เป็ นต้ น ทําให้ คําดังกล่าวกลายเป็ นคํายืมทียังคงมีใช้ มาจนถึงปั จจุบนั สําหรับ
คํายืมภาษามลายูนนเข้
ั ามาในประเทศไทยเนืองจากประเทศไทยกับมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกัน
ทังสองประเทศจึงมีก ารติดต่อกัน ทังในด้ านการค้ าขายและการสงครามมาตังแต่ส มัย โบราณ
ประชาชนแถบจังหวัดชายแดนของทังสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์กนั โดยเฉพาะทางด้ านภาษา
ที จะพบภาษามลายูใ ช้ ป ะปนอยู่ใ นแถบจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เ ป็ นจํ านวนมาก และเมือคน
เหล่า นันเดิ น ทางขึนมาอาศัย อยู่ใ นกรุ งเทพก็ มีก ารนํ า คํา ภาษามลายูม าใช้ ทํ าให้ คํ าเหล่า นี
แพร่หลายเข้ ามาในประเทศไทยมากขึน
ทังนีมีนกั วิชาการกล่าวว่า เดิมภาษาชวาและมลายูเป็ นภาษาเดียวกัน ชาวชวาและชาว
มลายูเคยใช้ ภาษาพูดเดียวกัน คือ ภาษามลายู ทําให้ บางครังภาษาชวาและภาษามลายูมีการใช้

คําทีตรงกัน แต่สําเนียงอาจแตกต่างกันไปบ้ าง อาจกล่าวได้ ว่าภาษาชวาเดิมเป็ นภาษาถินมลายู
ถินหนึง ด้ วยเหตุนีเราจึงเรียกภาษาทังสองรวมกันว่า ภาษาชวา-มลายู
ในส่ว นของคํ า ยื ม ภาษาจี น นันเข้ า มามี บ ทบาทในภาษาไทยเนื องจากไทยกับ จี น มี
ความสัมพันธ์กนั มาช้ านาน โดยในสมัยสุโขทัยก็ได้ มีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตกัน นอกจากนี
ชาวจีนยังได้ อพยพเข้ ามาอยู่ในกรุงสุโขทัยเป็ นจํานวนมากและเพิมมากขึนในสมัยต่อ ๆ มา ผลของ
การทีชาวจีนมาตังถินฐานอยู่ในเมืองไทย มีการประกอบอาชีพ หรื อได้ แต่งงานกับคนไทย ทําให้
เกิดการผสมผสานกัน ทางด้ านวัฒนธรรมและประเพณี รวมถึงการใช้ ภาษาด้ วย จึงเกิ ดมีคํายื ม
ภาษาจีนขึนใช้ ในภาษาไทย และมีใช้ แพร่หลายมาจนถึงปั จจุบนั
คํายืมภาษาจีนทีไทยรับมาใช้ นนจะสะท้
ั
อนให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้ านต่าง ๆ ระหว่าง
ไทยกับจีน เช่น ด้ านวัฒนธรรมเห็นได้ จากไทยรับคําศัพท์ทีเกียวกับประเพณีวฒ
ั นธรรมจีนมาใช้
เช่น กงเต๊ ก เซี ย มซี งิ ว นอกจากนี ยังมีคําศัพ ท์ ที ใช้ เ รี ย กอาหารอัน แสดงให้ เ ห็น ว่าไทยรับ เอา
วัฒนธรรมการกิน ของจีน มาใช้ อย่างแพร่ห ลาย เช่น ก๋วยเตียว เต้ าหู้ ซาลาเปา โอเลียง โอยัวะ
เป็ นต้ น ส่วนด้ านการค้ าขายเห็นได้ จากคํายืมทีไทยใช้ เรียกพืชผัก ผลไม้ และสิงของเครืองใช้ ตา่ ง ๆ
เพราะเมือมีการซือขายแลกเปลียนกันก็จะนําศัพท์ทีใช้ เรียกสินค้ านัน ๆ มาด้ วย เช่น กาน้ า กุยช่าย
ฉําฉา และเมือไทยกับจีนติดต่อคบค้ ากันก็ย่อมต้ องรู้จกั เครืองใช้ ของอีกฝ่ าย จึงมีการยืมศัพท์ทีใช้
เรียกสิงของเครืองใช้ มา เช่น ปั งตอ เข่ง เกียะ ปุ้งกี ตัว เป็ นต้ น
ประการทีสอง ทําให้ ทราบถึงลัก ษณะของภาษามลายูและภาษาจี น กล่าวคือ ภาษา
มลายูไม่มีเสียงพยัญชนะควบกลําและไม่ใช่ภาษาวรรณยุกต์ คือเมือเสียงวรรณยุกต์ในแต่ละคํา
เปลียนไปจากเดิมก็ไม่มีอิทธิพลทําให้ ความหมายของคําเปลียนไป คําศัพท์พืนฐานของภาษานี
ปรากฏเป็ นคําพยางค์เดียวน้ อยมาก ส่วนใหญ่เป็ นคําสองพยางค์ สามพยางค์ ซึงเกิ ดจากการเติม
หน้ า คํา และหลังคํา (ไม่มี ก ารเติ มกลางคํ า ) เพื อให้ เกิ ดคํา ใหม่ มี ความหมายใหม่ เช่ น ajar
หมายถึง ประพฤติ เมือเติม meng เข้ าไปหน้ าคํา กลายเป็ น mengajar หมายถึง สอน หรือเมือเติม
pel หน้ าคํา เป็ น pelajar จะหมายถึง นักเรียน เป็ นต้ น
ภาษาจีนเป็ นภาษาคําโดด คําส่วนมากเป็ นคําพยางค์เดียวทีมีความหมายในตัวไม่มีการ
เปลียนแปลงรูปคําเพือแสดงลักษณะทางไวยากรณ์ การเรี ยงคําในภาษาจีน เป็ นแบบคําขยายอยู่
ข้ างหน้ าคําหลัก เช่น เกียมบ๊ วย ทีมีคําว่า บ๊ วย เป็ นคําหลัก และมีคําว่า เกียม ซึงแปลว่า เค็ม เป็ น
คําขยาย เมือรวมเกี ยมบ๊ วย จึงหมายถึ ง บ๊ ว ยเค็ม นันเอง ภาษาจี น เป็ นภาษาวรรณยุก ต์ คื อ
วรรณยุกต์มีสว่ นช่วยกําหนดความหมาย เมือเสียงวรรณยุกต์เปลียนไป มีผลให้ ความหมายของคํา
เปลียนแปลงไป เช่น ซุน หมายถึง หลาน ซุ่น หมายถึง หน่อ และซุ้น หมายถึง กําหนดวันไหว้ บรรพ
บุรุษภายใน ๑๐๐ วัน เป็ นต้ น

ประการทีสาม หลังจากศึกษา Etymology ในส่วนของคํายืมภาษาชวา-มลายู และจีน
ทําให้ ทราบลักษณะต่าง ๆ ของคํายืมเหล่านีทีนํามาใช้ ในภาษาไทย
คํายืมภาษาชวา-มลายู ทีไทยรับมานันมีทงที
ั เป็ นคําสามัญใช้ เรี ยกพืช สัตว์ สิงของ ทัวไป
เช่น ทุเรียน อุรังอุตงั อังกะลุง รองเง็ง และคําทีได้ รับอิทธิพลมาจากวรรณคดี โดยเฉพาะจากเรื อง
อิเหนา ทีมีการใช้ คําภาษาชวา-มลายู อยู่มากทําให้ คําหลายคํากลายเป็ นคํายืมทีไทยรู้จักและใช้
กันอยู่จนถึงปั จจุบัน เช่น บุหรง (นกหรื อนกยูง) บุห ลัน (พระจันทร์ ) ตุนาหงัน (คู่รักหรื อคู่หมัน)
เป็ นต้ น สําหรับวิธีการนําคําศัพท์ ภาษาชวา-มลายูมาใช้ ในภาษาไทยนันก็มีวิธีการและลักษณะ
ต่าง ๆ กันดังนี
การทับศัพท์ ลักษณะการทับศัพท์คําชวา-มลายูในภาษาไทยนัน บางคําอาจมีระดับเสียง
ต่างไปจากภาษาเดิม แต่เ สีย งส่วนใหญ่ จ ะคล้ ายกัน เช่น กริ ส (keris) ไทยรับ มาใช้ เ ป็ น กริ ช
หมายถึง มีดปลายแหลม หรือ กลาซี (kolasi) ไทยใช้ กะลาสี หมายถึง ลูกเรือ
การเปลียนแปลงพยัญชนะและสระ โดยคําชวา-มลายูทีปรากฏในภาษาไทย บางคํามี
เสียงพยัญชนะและสระต่างไปจากคําเดิม เช่น คันยา (ganja) ไทยใช้ กัญชา (ชือพืชชนิดหนึง)
เซอะกต (sekot) ไทยใช้ สะกด (ทําให้ หลับ) ลันจัง (lanchang) ไทยรับมาแล้ วเปลียนเสียงสระและ
ตัวสะกดเป็ น ล่อนจ้ อน (เปลือย) ในบางครังมีการตัดเสียงพยางค์หน้ า กลางหรือหลัง ของคําชวามลายูออกก่อนแล้ วจึงนํามาใช้ ในภาษาไทย เช่น abang ตัดพยางค์หน้ าออกแล้ วไทยใช้ ว่า บัง
หมายถึง พีชาย rotipaum ตัดพยางค์ท้ายออกใช้ เพียง โรตี ทีเป็ นชืออาหาร kakatua ตัดพยางค์
กลางแล้ วไทยใช้ เป็ น กระตัว ซึงหมายถึง นกแก้ วขนขาว เป็ นต้ น
การลากเข้ าความ คือ เมือไทยยื มคําภาษาชวา-มลายูทีเป็ นคําทีไทยไม่เคยมีใช้ และคํา
เหล่านันไม่เหมาะกับการออกเสียงของคนไทย จึงมีการเปลียนเสียงของคํายืมนันทังนีเพือให้ มเี สียง
เหมือนคําในภาษาไทยทีเป็ นทีรู้จักกัน ดีอยู่แล้ ว เช่น กาบูลี (kabuli) ไทยออกเสียงเป็ นข้ าวบุห รี
หมายถึง ข้ าวปรุงแบบแขกเมืองคาบุล หรือคําว่า ปุโจ ปากู (puchok paku) ไทยใช้ ผกั กูด หมายถึง
ผักป่ างอกตามริมนํา
การแปลความมาจากภาษาชวา-มลายู เช่น คํา ว่า ข้ า วหนัก ซึ งน่ า จะมาจากคํ า ว่า
ปาดีป รัต โดยคําว่า ปาดี แปลว่า ข้ าวเปลือก ส่วนคําว่าปรัต แปลว่า หนัก นอกจากนี ยังมีก าร
บัญญัติศพั ท์ขึนใช้ แทนด้ วย เช่น ใช้ บน บัญญัติจ ากศัพท์ บาร์ ยา กาดุล ทีแปลว่า ชําระตามคํา
สัญญาทีค้ างไว้ เป็ นต้ น
การกลายความหมาย คํ า ยื ม ภาษาชวา-มลายู เมื อเข้ า มาใช้ ในภาษาไทยอาจมี
ความหมายใกล้ เคียงกับคําเดิมหรือเปลียนแปลงไปได้ คําทีมีความหมายใกล้ เคียงคําเดิมส่วนใหญ่
เป็ นคําเรียกพืช สัตว์ สิงของ เช่น บุหลัน รับมาจาก bulan โดยทังสองคํามีความหมายเหมือนกัน
คือ พระจันทร์ คําว่า ทุเรี ยน ทีรับมาจาก durian ก็มีความหมายเหมือนกันคือ ชือผลไม้ ทุเรี ย น

คําทีมีความหมายแคบเข้ า เช่น ปาหนัน ทีรับมาจาก pandan ความหมายเดิมหมายถึง ชือดอกไม้
จําพวกเตย รวมทังต้ นลําเจียกด้ วย แต่ไทยรับมาใช้ ในความหมายเดียว คือ ดอกลําเจียก คําทีมี
ความหมายกว้ างออก เช่น บุหรง ทีรับมาจาก burong เดิมหมายถึง นก แต่ไทยนํามาใช้ หมายถึง
นกทัวไป และเพิมความหมายว่า นกยูงเพิมมาด้ วย คําทีมีความหมายย้ ายที เช่น selat ทีหมายถึง
ช่องแคบ คํานีไทยรับมาใช้ เป็ น สลัด ทีหมายถึง โจรซึงปล้ นเรือกลางทะเล เป็ นต้ น
สําหรับคํายืมภาษาจีนทีไทยรับมาใช้ นนก็
ั มีความเกียวข้ องผูกพันกับคนไทยในด้ านต่าง ๆ
มีทังทีเป็ นคําสามัญใช้ เรี ย กพืช ผัก สิงของ โดยเฉพาะอาหารต่าง ๆ เช่น เกาเหลา บะช่อ พะโล้
กุยช่าย อีกทังยังมีคําทีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ซึงปรากฏว่ามีคําลักษณะนีใช้
แพร่หลายในสังคมไทย เช่น ก๋ง เจ๊ เตีย หรื อเฮีย เป็ นต้ น การนําคํายืมภาษาจีนมาใช้ ก็เป็ นไปใน
ทํานองเดีย วกัน กับ คํายื มภาษาชวา-มลายู คือ มีการทับศัพท์ เช่น เก้ าอี ตังเก ก๋วยเตียว การ
เปลียนแปลงเสียงสระ เช่น ก้ วง ไทยรังมาใช้ เป็ น กว้ าง ซือหุ่ย ไทยใช้ เป็ น โสหุ้ย เป็ นต้ น
การแปลความหมายแล้ วบัญญัติศพั ท์ขนใหม่
ึ
เช่น ผักกาดดองเค็ม มาจากศัพท์ เกียมฉ่าย
หัวผัก กาดเค็ม มาจาก ไชโป๊ ว การแปลความหมายจากภาษาจี นแล้ วมาใช้ ใ นภาษาไทยนี ยัง
ปรากฏในรูปของสํานวนทีนิยมใช้ กนั แพร่หลายในสังคมไทย โดยสํานวนเหล่านีอาจได้ รับอิทธิพล
มาจากวรรณกรรมแปล เรือง สามก๊ ก หรือ การแปลบทละครทีนําเสนอผ่านทางสือโทรทัศน์ก็เป็ นได้
เช่น ไม่เห็นโลงศพไม่หลังนําตา ดูหน้ ารู้ชือแต่ไม่ร้ ูใจ หรือเก่งทังบุ๋นและบู๊
การกลายความหมายคํายืมภาษาจีนก็เช่นเดียวกับคํายืมภาษาอืน ๆ ทีเมือไทยรับมาใช้ ก็
มีการคงความหมายเดิมไว้ หรื อไม่ก็เปลียนแปลงความหมายไป คํายืมทีคงความหมายเดิมเช่น
เจียะ หมายถึง กิน กอเอียะ หมายถึง แผ่นยาจีนมีขีผึง สําหรับปิ ดฝี หรือปิ ดแก้ ฟกชําปวดเมือย คําที
มีความหมายแคบเข้ า เช่น โพย เดิมหมายถึง ทะเบียนบัญชี แต่ไทยนํามาใช้ ในความหมายเฉพาะ
คือ หมายถึงบัญชีหวย คําว่า กุ๊ย ทีไทยรับมาจากภาษาจีนว่า กุ้ย ทีหมายถึง ภูตผี ปิ ศาจ ชัวร้ าย
อุบาทว์และคนเลวทราม เมือไทยรับคํานีมาใช้ ก็เลือกใช้ เพียงความหมายเดียวคือ นักเลงหรื อคน
เลวทราม คําทีมีความหมายกว้ างออก เช่น ตี ทีเดิมหมายถึง น้ องชาย แต่ไทยรับมาใช้ หมายถึง
เด็ก ผู้ช าย หรื อ คําว่า ฉํ าฉา ที รับ มาจากคําว่า ชํ าช้ า เดิมหมายถึง ไม้ สนชนิ ดหนึง แต่ไทยใช้
หมายถึงชือเรียกไม้ เนืออ่อนทีใช้ ทําหีบบรรจุของมาจากประเทศหนาวโดยมากเป็ นไม้ จําพวกสน คํา
ยืมทีความหมายย้ ายที เช่น คําว่า เกาเหลา ทีมาจาก เกาเล้ า ในภาษาจีนคํานีหมายถึง ตึกสูง แต่
ไทยนํามาใช้ หมายถึง แกงทีมีลกั ษณะอย่างแกงจืด
นอกจากทีกล่าวมาแล้ ว คํายืมภาษาจีนยังนํามาใช้ ในลักษณะคําซ้ อนในภาษาไทยด้ วย
เช่น เหม็นโฉว่ แดงเถือก (เถือก หมายถึง สีแดง แดงเพลิง) อีกทังยังปรากฏเป็ นคําแสลงในภาษา
พูด เช่น วันนีเฮงชะมัดเลย (เฮง หมายถึง โชคดี) หรือเมือวานซวยทังวัน (ซวย หมายถึง โชคร้ าย)
เป็ นต้ น

ประการทีสี คํายืมภาษาชวา-มลายู และจีน เข้ ามามีบทบาทในภาษาไทยมาช้ านาน จน
บางครังทําให้ เข้ าใจว่าคํายืมของภาษาเหล่านีเป็ นคําในภาษาไทยซึงเป็ นการเข้ าใจผิด การศึกษา
เรื องคํายื มภาษาชวา-มลายู และจี น ทํ าให้ มีค วามเข้ าใจที ถูก ต้ องโดยทํ าให้ ผู้ศึก ษามีความรู้
เกียวกับลักษณะและการใช้ คํายืมภาษาต่างๆ เหล่านีมากขึน ซึงเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์หรื อ
ศึกษาว่าคําทีไทยใช้ อยู่นนเป็
ั นคํายืมหรือไม่ เช่น คําว่า ระหัด ทีเป็ นเครืองมือวิดนําใช้ ในการเกษตร
แต่เดิมคิดว่าเป็ นคําไทย แต่หลังจากศึกษาในหัวข้ อนีแล้ วทําให้ ร้ ูว่า คําว่าระหัด เป็ นคํายืมมาจาก
ภาษาชวา-มลายูหรือคําว่า เข่ง ทีเป็ นภาชนะจักสานอยู่ในจําพวกตะกร้ า ในตอนแรกผู้ศกึ ษาคิดว่า
เป็ นคําภาษาไทยเพราะเห็นมีใช้ ในสังคมไทยมาตังแต่อดีต แต่จากการศึกษาก็ทําให้ ทราบว่า เข่ง
เป็ นคํายื มภาษาจี น มาจากคําว่า เค็ง ที หมายถึงภาชนะใส่สิงของ สานด้ วยไม้ ไผ่ นอกจากนี
คําศัพท์บางคําทีเรารู้วา่ เป็ นคํายืม เช่น ห้ าง (สถานทีจําหน่ายสินค้ า) ซึงผู้ศกึ ษาเข้ าใจว่าน่าจะเป็ น
คํายืมทีแปลมาจากภาษาอังกฤษ แต่หลังจากศึกษาเรืองคํายืมภาษาจีนก็ทําให้ ทราบว่า แท้ ทีจริ ง
แล้ วคําว่า ห้ าง เป็ นคํายืมภาษาจีน มาจากคําว่า ฮัง ซึงมีความหมายเดียวกับคําว่าห้ างนันเอง ด้ วย
เหตุนีจึงกล่าวได้ ว่าการศึก ษาเรื องคํายื มภาษาชวา-มลายู และจี น ทําให้ ได้ รับความรู้ที ถูก ต้ อง
เกียวกับคํายืมภาษาเหล่านี
ประการทีห้ า เมือมีความรู้เกียวกับคํายืมภาษาชวา-มลายู และจีน แล้ วจะเป็ นประโยชน์
ในการศึกษาประวัติและความหมายของคํา ตลอดจนเป็ นประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีด้วย โดย
ถ้ าหากเราพบคําศัพท์ทีไม่ร้ ูความหมาย แต่พอจะสันนิษฐานได้ ว่าเป็ นคําทีไทยยืมมาจากภาษา
ชวา-มลายู หรื อจีน ก็ช่วยในการสืบค้ นประวัติและความหมายของคํา ๆ นันให้ เป็ นไปได้ อย่าง
รวดเร็ ว นอกจากนี การมี ความรู้ เรื องคํายื มภาษาชวา-มลายู และจี น จะทํ าให้ ท ราบที มาและ
ความหมายของคํายืมเหล่านีได้ อย่างถูกต้ องชัดเจน เช่น คําว่า ล่อนจ้ อน หากเรารู้ว่าคํานีเป็ นคํา
ยืมภาษาชวา-มลายู ก็จะสืบทราบถึงทีมาและความหมายของคํานีว่ามาจากคําว่า ลันจัง แล้ วก็จะ
ทําให้ ทราบความหมายว่าหมายถึง เปล่าเปลือย หรือคําว่า กุยเฮง หากเรารู้ว่าเป็ นคํายืมภาษาจีน
ก็ช่วยในการสืบค้ นความหมายให้ รวดเร็วขึน โดยจะทําให้ ร้ ูวา่ กุยเฮง เป็ นเสือชนิดหนึง เป็ นต้ น
เมือรู้ประวัติและความหมายของคําแล้ ว บางครังช่วยให้ เข้ าใจลักษณะทางเศรษฐกิจหรื อ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของบางท้ องถินทีใช้ คํายืมในการตังชือ เช่น ”ปั ตตานี” ทีเป็ นคํายืมภาษาชวามลายู หากเรารู้ความหมายของศัพท์คํานี ว่าหมายถึง ชาวนา ชาวสวน ก็สามารถสันนิษฐานถึง
ประวัติและลักษณะทางเศรษฐกิจของจังหวัดปั ตตานีได้ ว่าจังหวัดนีชาวบ้ านมีการประกอบอาชีพ
ทํานา ทําสวน เป็ นส่วนใหญ่ หรื อคําว่า ภูเก็ต ทีหมายถึง ภูเขาในภาษาชวา-มลายู ซึงทําให้ เรารู้ว่า
จังหวัดภูเก็ตก็มีลกั ษณะทีเป็ นภูเขาอยู่ด้วย เป็ นต้ น

สําหรับประโยชน์ ในการศึก ษาวรรณคดีนัน ความรู้เรื องคํายืมภาษาชวา-มลายู จะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาวรรณคดีเรื องอิเหนา เนืองจากวรรณคดี เรื องนี มีการใช้ คําศัพท์
ภาษาชวา-มลายู อยู่มาก เช่น
“เมือนัน
ได้ฟังภิ ปรายค่อยคลายใจ

องค์ประไหมสุหรีศรี ใส
อรไททูลสนองพระวาจา”
(อิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที ๒: ๒๙)

หากเรามีความรู้เรืองคํายืมภาษาชวา-มลายู ก็จะรู้ว่า “ประไหมสุหรี ” เป็ นคํายืมและเมือ
ไปสืบค้ นความหมายก็จะรู้ว่าศัพท์คํานีมาจาก permaisure ทีแปลว่า พระมเหสีทีมีศกั ดิ ตํากว่า
พระสวามี การมีความรู้ดงั กล่าวทีจะช่วยให้ มีความเข้ าใจวรรณคดีเรืองอิเหนาได้ เป็ นอย่างดี

