กากีนังคือ...?
ได้ ยินคําว่า กากีนัง แล้ ว คงไม่มีใครสรุ ปว่าเป็ นคําไทยแท้ อ ย่างแน่นอน จะด้ วยเหตุผ ลทาง
ภาษาศาสตร์ ข้ อ ใดบ้ า ง ก็มิใ ช่ เ รื องจะสาธยายทังหมดในที นี เนืองจากที จะเล่ าให้ ฟัง ก็คือ กากีนังใน
สังคมไทยเหมือ นหรื อแตกต่างจากกากี นังเมือครังบรรพบุรุษของคนไทยเชื อสายจี นยัง อยู่กนั ที เมืองแม่
เพียงใด
ก่อนจะเข้ าเรื องความเหมือนหรื อความแตกต่างดังกล่าว ขันแรกมาทําความรู้กบั คําว่า กากีนัง
เสียก่อน ถาวร สิกขโกศล๑ อธิบายคําว่า กากีนัง ไว้ วา่
คํา ‘กากีนัง’ (家己人) เป็ นศัพท์ท้องถินแต้ จิว รู ปคํามีลกั ษณะภาษาแต้ จิวโบราณทัง
ในเรื องเสี ยงทีออกคํา 家 (เก) เป็ น ‘กา’ และเรี ยงคําแบบเอาคํ าหลักไว้ หน้ า คําขยายไว้ หลัง
ในคําว่า กากี (家己) คือแปลจากหน้ าไปหลังว่า กา (家) – ครอบครัว กี (己) – ตัวเอง
เป็ น ‘กากี – ครอบครัวตัวเอง’ แล้ วใช้ เป็ นหน่วยขยายอยู่หน้ าคําว่า นัง (人) ตามลักษณะ
ภาษาจีนทัวไปทีเอาหน่วยขยายไว้ หน้ าหน่วยหลัก คํา ‘กากีนัง’ จึงมีทงลั
ั กษณะการวางหน่วย
ขยายไว้ หน้ าและหน่วยขยายไว้ หลังหน่วยหลัก ตามไวยากรณ์ภาษาจีนนันหน่วยขยายต้ องอยู่
หน้ าหน่วยหลักเสมอ คํา ‘กากีนัง’ นี ภาษาจีนกลางใช้ วา่ ‘自家人’ – จือเจียเหญิน’ เหญิ น
(人) = คน, เจีย (人) = ครอบครัว, จือ (自) = ตัวเอง รวมแล้ วแปลจากหลังไปหน้ า (จาก
หน่วยหลักไปหาหน่วยขยายข้ างหน้ า) ว่า ‘คนครอบครัวตัวเอง’ หรื อคนครอบครัวเดียวกัน ถ้ า
จะใช้ ในความหมายว่าคุ้นเคย คนกัน เอง นิยมใช้ ‘自己人 – จื อจี เหญิ น’ ซึงแปลตามรู ป
ศัพท์ได้ วา่ ‘คนของตัวเอง’ หรื อ ‘คนกันเอง’
จะเห็นว่า ศัพท์คําว่า กากีนัง นีแปลกตังแต่โครงสร้ างคําแล้ ว ด้ วยปกติ การวางส่ วนขยายใน
ภาษาจีน มักอยู่ในตําแหน่ง นํ าหน้ า ส่ วนหลัก ถ้ าจะให้ แ อบสัน นิษฐานสักนิ ด ก็จะบอกว่า ไม่เป็ นเพราะ
ระเบียบของภาษาจีนสมัยโบราณทีตกหล่นเป็ นร่องรอยของภาษาจีนแต้ จิว ก็ต้องเป็ น เพราะคําดังกล่าวควร
แปลความหมายให้ ลึกซึงไปในทางสํานวนมากกว่าจะมาแปลกันตามตัวอักษร แต่ข้ อ สันนิษฐานนี ผู้เขี ยน
คาดเดาล้ วน ๆ
กลับมาทีคําถามทีว่า กากีนังในสังคมจีนและในสังคมไทยเราแตกต่างหรื อเหมือนกันหรื อไม่
อย่างไร หลังจากไปหาข้ อมูลมาแล้ ว ขอมาฟั นธงเลยว่า กากีนังเมืองไทยแตกต่างจากกากีนังทีเข้ าใจกันใน
เมืองจีนมาก
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ถาวร สิกขโกศล๑ กล่าวไว้ วา่ ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับกากีนังตามระบบเครื อ ญาติ แบบจีน
ในหมู่คนไทย โดยเฉพาะในหมูล่ ูกหลานจีนในเมืองไทย มีน้อยมาก แทบไม่ต้องไปพูดถึงเรื องแนวคิด ๓-๕๙ แบบจีนเลย๒ คําดังกล่าวในสังคมไทยจึงใช้ กนั ในความหมายว่า คนกันเอง เสียมากกว่า
ผู้เขี ยนเองเป็ นคนไทยเชือสายจีน พอได้ ทราบเช่น นี ก็ร้ ู สึ กใจเสี ยไม่น้อย ด้ วยรู้ สึกว่า เมือมา
ขยายเผ่าพันธุ์กนั ในเมืองไทยแล้ ว ทําไมคนจีน รุ่น ใหม่ทีกลายเป็ นคนไทยแล้ ว จึงละทิงวัฒนธรรมทีดีงาม
เช่นนีไป แต่พอคิดไปอีกทางหนึง ก็ให้ นึกว่า คนไทยเราก็เรี ยกคนทังทีสนิท สนมและทีเดิ นตามท้ อ งถนน
ทัวไปด้ วยคําเรี ยกญาติอยูบ่ ่อย แสดงให้ เห็นความคิดแบบเอืออารี ข องจิตใจแบบไทย ๆ ฉะนันคนไทยเชื อ
สายจีนจึงอาจเพียงปรับเปลียนตนเองไปสู่สิงดีอีกสิงหนึงเท่านันก็เป็ นได้ คิดได้ อย่างนี ใจทีรําจะเสี ยไปนัน
ก็ฟืนกลับมาได้ มาก
สรุ ปแล้ ว คนจีนแท้ นนจะเป็
ั
นกากีนังกันได้ ต้ องเป็ นญาติกนั ทางใดทางหนึงเป็ นสํ าคัญ จะห่าง
จะชิดไม่วา่ แต่หากไม่ได้ เกียวข้ องกันในระบบเครื อญาติ คงนับเป็ นกากีนังไม่ได้ ผิ ดกับคนไทยเชื อสายจี น
ในเมืองไทย ญาติกนั ก็ดี เพือนกันก็ดี คนคุ้นเคยกันก็ดี เหมารวมเป็ นกากีนังได้ ทงหมด
ั
แถมเมือเป็ นกากีนัง
แล้ ว ก็มกั จะมาเรี ยกร้ องให้ ได้ ประโยชน์ตามทีต้ องการกันได้ บอ่ ย เรื องเช่นนีก็ไม่ได้ เป็ นพฤติกรรมทีเห็นได้ ใน
สัง คมไทยเท่านัน แม้ ใ นสัง คมจี น เวลาพูดกัน เป็ นภาษาจี น แต้ จิ ว ยังเห็ นได้ ว่า เป็ นกากีนังแล้ ว โชคดี
เหลือเกิน เพราะขอลดราคาของก็ยงั ได้
อนึง ในเมืองจีน คนเป็ นกากีนังจะมาแต่งงานกัน นัน ถือว่าผิ ดธรรมเนียม เพราะเป็ นญาติพี
น้ องกัน แต่ในเมืองไทย เหมือนว่ากากีนังมักชอบแต่งงานกันอยู่บอ่ ย เพราะสนองประโยชน์ หรื อ ช่วยให้ สม
ประโยชน์กนั ง่ายขึน หรื อคนห่างกัน ภายหลังมาแต่งดองกัน ก็นบั ถือเป็ นกากีนังได้ ไม่ยาก
ว่ามาเสี ยนาน หลายคนอาจสงสัย ว่า เรื องกากี นังของจี น มาเกียวข้ อ งอะไรกับ เรื องไทย ๆ
คําอธิ บายก็คือ ในทุกวันนี ไทยเราคงเข้ าใจตัวตนของตนเองไม่ได้ ถ้ ามัวแต่ติดกับ อยู่ในความคิดทีว่า เรา
เติบโตมาเป็ นเอกเทศ และตัดขาดจากคนกลุ่ มอืน ไทย-จีนรู้ จกั กันมานาน ก่อ นที ไทย-ฝรังจะจูบ ปากเป็ น
เพือนกันเสียอีก
ขอตบท้ ายอีกนิดเป็ นความรู้ เพราะค้ นความรู้ มาแล้ ว ก็เสียดายของ กล่าวคือ คําว่า กา ใน กา
กีนัง มีสมั พันธ์ลําลึกกับคําไทยของเรา ดังที ถาวร สิกขโกศล๓ เรี ยบเรี ยงไว้ วา่
คําว่า ‘家’ ซึงแต้ จิวออกเสี ยงว่า ‘เก, กา’ จีนกลางว่า ‘เจีย (Jia)’ นี เมือสื บสาวไปถึงเสียง
โบราณแล้ ว ปรากฏว่าเป็ นคําเดียวกับคําว่า ‘ครัว’ ในภาษาไทย คํา家 นี ภาษาจี นยุคกลาง
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เป็ นแนวคิดเกียวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวในช่วงชัวอายุคน ได้ แก่ ๓ ชัวอายุคน ๕ ชัวอายุ
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สมัยราชวงศ์สุย-ซ่งเหนือ (พ.ศ. ๑๑๒๔-๑๖๖๙) ออกเสี ยงเป็ น Kwa (คัว) ภาษาจีนโบราณยุค
ราชวงศ์โจว-ฮัน (ก่อน พ.ศ. ๕๐๓-พ.ศ.๗๖๓) ออกเสี ยงเป็ น Kraa (ครา) เสียง Kwa (คัว) และ
Kraa (ครา) นี เป็ นเสี ยงทีได้ จากการสื บสร้ าง (Reconstruction) ตามหลักนิรุกติศาสตร์ ถ้ า
เทียบกับเสียงคําไทยแล้ ว เสียง ‘ครัว’ เป็ นเสียงเก่ากว่า เพราะเสี ยงสระอัวเป็ นสระผสม อู +
อา ต่อมาเสียง อู หายไปเหลือแต่เสียง อา จึงกลายเป็ น ‘ครา’ ในภาษาจีนโบราณ ต่อมาเสียง
ร กร่ อนหายไป กลายเป็ นเสี ยง ‘คา’ จากนันเสี ยง ฮ ใน ค (ก + ฮ = ค) กร่ อนหายไปอี กจึง
กลายเป็ น ‘กา’ ในภาษาแต้ จิ วโบราณ ภาษากวางตุ้งและภาษาแคะ คํ าว่า家 ซึงออกเสี ยง
เป็ น ‘เจีย เก กา ครา คัว และครัว’ นี หมายถึงครอบครัว ซึงภาษาจีนยังรักษาความหมายเดิม
อยู่
ส่วนในภาษาไทยความหมายเดิมปรากฏอยู่ในภาษาเก่า เช่น ในพงศาวดารว่า ‘กวาด
ต้อนเชลยมาหมื นครัว’ คือ หมืนครอบครัว ทีเห็ นเด่นชัดคื อ ในสํ านวนที ว่า ‘พระยาเทครัว ’
หมายถึง ได้ ผ้ ูหญิงในครอบครัวนันเป็ นเมียหมดทังพีเมียและน้ องเมีย ตลอดจนแม่ยายที เป็ น
หม้ ายอยูด่ ้ วย
มาถึงตรงนี เริ มจบไม่ล ง เพราะเหมื อนจะขึ นเรื องใหม่ต่อ ไปได้ อีก แต่ด้ว ยเห็น ว่า ความรู้ ที
นํามาเสนอก็ไม่น้อยแล้ ว จึงขอจบลงเสียเลยว่า ไม่ว่ากากีนังในสังคมไทยจะเปลี ยนแปลงความหมายไป
จากเดิ ม เมื อครั งสมัย ยัง อยู่ เ มื อ งจี น มากน้ อ ยเพี ยงใด ความสํ า คัญของคํ า ว่ า กากี นัง ด้ า นหนึ งคื อ
ความสัมพันธ์ไทย-จีนทีสะท้ อนออกมาอย่างชัดเจนทังในด้ านการยืมคํา (แต่ไม่ยืมความหมาย?) (เช่น คําว่า
กากีนัง) และในด้ านนิรุกติศาสตร์ (เช่น คําว่า ครัว) ความสัมพันธ์ดงั กล่าวนีอาจเป็ นเหมือนโซ่ข้ อเล็ ก (หรื อ
ใหญ่?) ทีช่วยบอกเราว่า แท้ จริงเราทังหมดทุกวันนีมาจากไหน และ/หรื อหลอมรวมขึนมาจากสิ งใด
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