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บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความหมาย ของ แม่ ในคาประสม
ภาษาไทยถิ่นใต้ และหาความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ เหล่านัน้ ผู้วจิ ยั
เก็บ ข้อ มู ล ความหมายของ แม่ จากพจนานุ ก รม 4 เล่ ม และสัม ภาษณ์ ผู้พู ด
ภาษาไทยถิน่ ใต้จานวน 6 คน ผลการศึกษาพบว่า คาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้ท่มี ี
แม่ เป็ นส่วนประกอบ จานวน 180 คา สามารถวิเคราะห์ความหมายต่ างๆ ได้
ทัง้ หมด 23 ความหมาย และสามารถจัดกลุ่มความหมายทีใ่ กล้เคียงกันไว้ดว้ ยกัน
ได้เป็ น 12 กลุ่มความหมาย เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ
ของ แม่ ในคาประสมพบว่ามีความหมาย ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ เป็ นความหมาย
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พืน้ ฐานและมีความหมายอื่นๆ เป็ นความหมายทีก่ ลายไปจากความหมายพืน้ ฐาน
หรือ เรีย กว่ า ความหมายขยายออก ซึ่ง สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ลัก ษณะ ได้แ ก่
(1) ความหมายทีข่ ยายออกจากความหมายพืน้ ฐานโดยตรง และ (2) ความหมายที่
ขยายจากความหมายขยายออกที่ใ กล้ ชิด ความหมายพื้น ฐานมากกว่ า เมื่อ
เปรียบเทียบความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนของคาประสมกับความหมายของ แม่
ทีเ่ ป็ นคามูล พบว่าความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนของคาประสมมีจานวนมากและ
หลากหลายกว่าความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นคามูล โดยความหมายของคาทีเ่ พิม่ มาก
ขึน้ นัน้ มาจากความหมายแฝงทีก่ ลายหรือขับเน้นให้เด่นชัดขึน้ ด้วยกระบวนการ
ทางปริชานเมื่ออยู่ในคาประสม
คาสาคัญ: ความหมาย; คาประสม; ภาษาไทยถิน่ ใต้; คาเรียกญาติ; แม่
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The Meanings of /mɛ̂ː/ ‘Mother’ in
Southern Thai Compounds*
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Abstract
This paper aims to examine the different meanings of /mɛ̂ː/ ‘mother’
in Southern Thai compounds and investigate the relationship between those
meanings. The data was compiled from 4 Dictionaries and interviews with 6
informants who are Southern Thai native speakers. The results show that in
1 8 0 Southern Thai compounds the word /mɛ̂ ː/ 'mother' has 2 3 meanings
which can be categorized close meaning together into 1 2 groups. When
investigating the relationship between meanings, there is one basic meaning
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of ‘a woman who has given birth to a child’ and 22 extended meanings which
can be classified into 2 types, (1) meanings that are extensions of the basic
meaning and (2 ) meanings that are extensions of the extended meanings
that more close to the basic meaning. Compared to the meaning of /mɛ̂ ː/ in
the base word, the meaning of /mɛ̂ ː/ ‘mother’ in compounds are more
numerous and varied, with the meaning in compounds extending or
highlighting the connotation of the base word through cognitive progress that
occurs in compounds.
Keywords: Meaning; Compound; Southern Thai; Kinship Term; Mother
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1. บทนา
แม่ เป็ นคาหรือมโนทัศน์ท่เี กี่ยวข้องกับประสบการณ์พ้นื ฐานอย่างหนึ่ง
ของมนุษย์ กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีแม่เป็ นผูใ้ ห้กาเนิด แม่ จึงเป็ นคาหรือมโนทัศน์
แรกๆ ทีม่ ใี นภาษาต่างๆ หากถามผูพ้ ูดภาษาต่างๆ ว่า คาที่ แปลว่า แม่ ในภาษา
ของตนนัน้ หมายถึงอะไรก็คงได้คาตอบทานองเดียวกันว่า หมายถึง ผู้หญิงที่ให้
กาเนิดลูก แต่หากพิจารณาคาทีม่ คี วามหมายว่า แม่ ในภาษาต่างๆ ก็จะเห็นว่ามี
คา แม่ ที่ไม่ได้ใช้หมายถึงผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูกด้วย เช่น stepmother ‘แม่เลี้ยง’
adoptive mother ‘แม่บุญธรรม’ ในภาษาอังกฤษและในคาแปลภาษาไทยก็ใช้คา
ประสมทีป่ ระกอบด้วย แม่ แต่ไม่ได้หมายถึงผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูกเช่นกัน
เลคอฟฟ์ (Lakoff, 1987) พบว่ามโนทัศน์ mother ‘แม่’ ในภาษาอังกฤษ
นัน้ มีแบบจาลอง (Model) ของมโนทัศน์ท่ซี บั ซ้อน เช่น หากพิจาณาในมิตกิ ารให้
ก าเนิ ด แม่ คือ คนที่ใ ห้ก าเนิ ด ลูก หากพิจ ารณาในมิติพ ัน ธุ ก รรม แม่ คือ คนที่
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสูล่ กู หากพิจารณาในมิตกิ ารเลีย้ งดู แม่ คือคนที่
เลีย้ งดูเด็กให้เติบโต หากพิจารณาในมิตคิ รอบครัวหรือการแต่งงาน แม่ คือภรรยา
หรือคนทีแ่ ต่งงานกับพ่อ มโนทัศน์ของ แม่ ในภาษาไทยก็คล้ายคลึงกับ mother ใน
ภาษาอัง กฤษที่เ ลคอฟฟ์ กล่ า วถึง นี้ การที่ม โนทัศ น์ ข องค ามีค วามซับ ซ้อ นนั น้
อุนเกเรอร์และชมิด (Ungerer and Schmid, 1996, pp. 47-48) กล่าวว่า มนุ ษย์
เก็บ สะสมประสบการณ์ ไ ว้ใ นสมองในรู ป แบบแบบจ าลองปริช าน (Cognitive
Model) ในแบบจาลองปริชานแต่ละแบบหรือในระบบการรับรูโ้ ลกของมนุ ษย์แต่ละ
ระบบนัน้ มโนทัศน์ต่างๆ มิได้อยู่โดยลาพังแต่มคี วามเชื่อมโยงกับมโนทัศน์อ่นื ๆ
ในลักษณะเครือข่าย (Network) เมื่อพิจารณามโนทัศน์ แม่ ในภาษาไทยก็สามารถ
เขียนรูปแทนแบบจาลองปริชานได้ ดังต่อไปนี้
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ภาพที ่ 1. แบบจาลองปริชานของ แม่ ในภาษาไทย
(ปรับจาก Ungerer and Schmid, 1996, p. 48)
จากแบบจาลองของปริชานในภาพที่ 1 ลูกศรที่ช้เี ข้าหากรอบสีเ่ หลี่ยม
แสดง แม่ ตรงกลางรูปแสดงประสบการณ์ต่างๆ ที่ถูกกระตุ้นเมื่อผู้พูดภาษาไทย
นึ ก ถึง มโนทัศ น์ แม่ เช่ น สิ่ง ที่ถู ก กระตุ้ น เมื่อ นึ ก ถึง มโนทัศ น์ แม่ อาจจะเป็ น
มโนทัศน์ “คน” ซึ่งสิง่ ที่ถูกกระตุ้นต่อมาเมื่อนึกถึงมโนทัศน์ “คน” ที่เกี่ยวข้องกับ
มโนทัศน์ แม่ ก็น่าจะเป็ นรายละเอียดหรือลักษณะของคนทีส่ ามารถเป็ นแม่ได้ นัน่
คือ จะต้อ งเป็ น เพศหญิง ที่มีลูก หรือ เลี้ย งดูลูก และนอกจากมโนทัศ น์ “คน” ที่
สามารถถูกกระตุน้ ได้เมื่อนึกถึงมโนทัศน์ แม่ ในภาษาไทยแล้ว ยังมีมโนทัศน์อ่นื ๆ
ทีอ่ าจถูกกระตุ้นได้ เช่น มโนทัศน์ “สัตว์” ความเป็ น “ผูห้ ญิง” สถานะ “ภรรยาพ่อ”
“การให้กาเนิด” และ “การเลี้ยงดู” ซึ่งมโนทัศน์เหล่านี้ ผู้พูดภาษาไทยรับรู้ว่ามัก
เกิดขึน้ ในเหตุการณ์เดียวกัน จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า แม่ ในภาษาไทย มี
ประสบการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหลายประสบการณ์ ครอฟต์และครูส (Croft and
Cruse, 2004, p. 30) กล่ า วถึง การที่ม โนทัศ น์ ห นึ่ ง กระตุ้ น ให้ผู้ใ ช้ภ าษานึ ก ถึง
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ประสบการณ์ อ่ื น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนั ้น เป็ นที่ ม าของปรากฏการณ์ ท่ีค ามีห ลาย
ความหมาย (Polysemy) โคเวคเซส (Kovecses, 2002, p. 213) ให้นิยามคาหลาย
ความหมาย (Polyseme) ไว้ว่าหมายถึงคาทีม่ คี วามหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย
และความหมายต่ า งๆ เหล่ า นัน้ มีค วามสัม พัน ธ์ก ัน ในลัก ษณะใดลัก ษณะหนึ่ ง
ตัวอย่างงานวิจยั ที่ศึกษาคาหลายความหมายในภาษาไทย เช่น การศึก ษามโน
ทัศน์ของคาว่า เข้า ของชัชวดี ศรลัมพ์ (2538) ที่พบว่า เข้า มีความหมายต่างๆ
กันเรียกว่าความหมายตามปริบท แต่ทุกความหมายตามปริบทมีความหมายมโน
ทัศน์ เดียวกันโดยสามารถมองเห็นความหมายมโนทัศน์ ได้จากการตีความเชิง
อุปมา ในงานวิจยั เรื่องการศึกษาการขยายความหมายของคากริยาแสดงการรับรู้
ด้วยตาในภาษาไทย รุ่งทิพย์ รัตนภานุ ศร (2549) พบว่ามีการขยายความหมาย
ด้วยกระบวนการทางปริชานคือกระบวนการนามนัย และกระบวนการอุปลักษณ์
งานวิจยั เรื่องการขยายความหมายของคาว่า หลัง ในภาษาไทย ศุภชัย ต๊ะวิชยั
(2556) พบว่า มีการขยายความหมายโดยกระบวนการอุปลักษณ์ กระบวนการ
นามนัย และการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาคาประสมแบบเท่าเทียม
(Coordinate Compounds) อลิษ า อิน จัน ทร์ (2557) พบว่ า ค าประสมแบบเท่า
เที ย มมี ก ารขยายความหมายด้ ว ยกระบวนการนามนั ย ( Metonymy) และ
กระบวนการอุ ป ลัก ษณ์ - นามนั ย (Metaphtonymy) ซึ่ง เป็ น กระบวนการที่เ กิด
กระบวนการนามนัยก่อนแล้วจึงเกิดกระบวนการอุปลักษณ์เชื่อมโยงความหมาย
ประจาคากับความหมายที่เป็ นนามธรรมมากขึน้ ตัวอย่างการขยายความหมาย
ด้วยกระบวนการอุปลักษณ์-นามนัย เช่น คานามประสมแบบเท่าเทียม ขวากหนาม
เกิดการขยายความหมายโดยขับเน้นลักษณะการใช้ งานของขวากหนามทีท่ าให้
เดิน ทางไม่ ส ะดวกแล้ว น าภาพมาเปรีย บเทีย บใช้ก ับ สิ่ง ที่เ ป็ น นามธรรม คือ
อุปสรรคในชีวติ นอกจากนี้ยงั มีงานวิจยั ที่ศกึ ษาภาษาถิ่น เรื่องการเปลี่ยนแปลง
ความหมายของคาประสมทีม่ คี าว่า หัว ในภาษาไทลือ้ (ศราวุธ หล่อดี , 2556) ซึง่
ผลการวิจยั พบว่า คาประสมที่มคี าว่า หัว ในภาษาไทลื้อมีการขยายความหมาย
ด้วยกระบวนการอุปลักษณ์และกระบวนการนามนัย งานวิจยั เหล่านี้แสดงให้เห็น
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ว่า คาในภาษาไทยหรือภาษาไทยถิน่ ก็เกิดปรากฏการณ์การมีหลายความหมาย
โดยทีส่ ามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ได้
จากรูปแทนแบบจาลองปริชาน แม่ ในภาษาไทยและคาจากัดความของ
คาหลายความหมายดังกล่าวไปข้างต้น จะเห็นว่า แม่ ในภาษาไทยน่ าจะเป็ นคา
หลายความหมาย เพราะมิได้ใช้หมายถึงผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มี
คาทีม่ คี วามหมายอื่นๆ ทีส่ มั พันธ์กนั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งด้วย ดังตัวอย่าง
แม่เลีย้ ง
แม่นม

แม่หนัก

‘เมียของพ่อแต่ไม่ใช่แม่ตวั ’
‘ ห ญิ ง ที่ ใ ห้ น ม เ ด็ ก อื่ น กิ น น ม ข อ ง
ตนแทนแม่ ของเด็ก นัน้ , นางนม ก็เ รีย ก,
เรียกสัน้ ๆ ว่า นม, ราชาศัพท์ว่า พระนม.’
‘ช้างพังทีเ่ ป็ นหัวหน้าโขลง’
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

จากตัวอย่างจะเห็นว่า แม่ ในภาษาไทยมีความหมายอื่นนอกเหนือไปจาก
ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กานิดลูก แต่กย็ งั สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของความหมายต่างๆ
ได้ ซึง่ ความหมายอื่นนอกเหนือไปจากความหมายผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูกนัน้ สังเกต
ได้ว่าเกิดจากการขับเน้นมโนทัศน์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมโนทัศน์ แม่ ให้เด่นชัดขึน้
เช่ น แม่ เ ลี้ย ง ที่ห มายถึง ‘เมีย ของพ่ อ แต่ ไ ม่ ใ ช่ แ ม่ ตัว ’ มีก ารขับ เน้ น มโนทัศ น์
“ภรรยาพ่อ” แม่นม ก็ขบั เน้นเหตุการณ์การให้นมทารก ส่วน แม่หนัก ‘ช้างพังที่
เป็ นหัวหน้าโขลง’ ในที่น้ี แม่ ถูกนามาใช้กบั ช้างซึ่งอยู่ในวงความหมายของสัตว์
ความหมายนี้ได้ขบั เน้นมโนทัศน์ “เพศหญิง” จากตัวอย่างจะเห็นว่าความหมายที่
หลากหลายของคาประสมในภาษาไทยมาตรฐานทีม่ ี แม่ เป็ นส่วนประกอบนัน้ เกิด
จากมโนทัศน์ทเ่ี กีย่ วข้องทีถ่ ูกขับเน้นให้เด่นชัดขึน้ งานวิจยั ด้านอรรถศาสตร์ชาติ
พัน ธุ์ท่ีศึก ษาค าเรีย กญาติใ นภาษาไทย (อมรา ประสิท ธิร์ ัฐ สิน ธุ์ , 2533) และ
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ภาษาไทยถิน่ เหนือ (วิภสั รินทร์ ประพันธสิริ, 2535) ก็พบการใช้คาเรียกญาติ แม่
ในความหมายทีห่ ลากหลาย และพบว่ามีการใช้ในความหมายเชิงอุปลักษณ์
ในภาษาไทยถิ่ น ใต้ แม่ ที่เ ป็ นค ามู ล ก็มีค วามหมายเหมือ น แม่ ใน
ภาษาไทยมาตรฐาน นัน่ คือหมายถึง ‘มารดา, หญิงในฐานะที่เป็ นผู้ให้กาเนิดแก่
ลูกๆ, คาทีล่ กู เรียกหญิงผูใ้ ห้กาเนิดตน, เรียกสัตว์ตวั เมียทีม่ ลี กู ’ (มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครศรีธรรมราช, 2551) และรูปแทนแบบจาลองปริชานก็น่าจะเหมือนกับรูป
แทนแบบจาลองปริชานของภาษาไทยดังภาพที่ 1 ข้างต้น แต่ เมื่อพิจารณาคา
ประสม ผูว้ จิ ยั พบว่ามีการใช้ แม่ ในความหมายทีแ่ ตกต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน
ดังตัวอย่าง
แม่เด็ก [mɛː6 dɛk3]1
แม่ตะเมีย [mɛː6 tamia1]

‘ภรรยา’
‘ ผู้ ช า ย ที่ มี นิ สั ย แ ล ะ
ท่ า ทางคล้ า ยผู้ ห ญิ ง ,
ผูช้ ายทีข่ ข้ี ลาดตาขาว’
แม่เสือ้ [mɛː6 sɯa2]
‘เสือ้ นอก’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัว อย่ า งข้า งต้ น จะเห็น ว่ า แม่ ในค าประสมภาษาไทยถิ่น ใต้ใ ช้
หมายถึงสิง่ ที่อยู่ต่างวงความหมายกัน เช่น แม่เด็ก ใช้ในวงความหมายของคน
หมายถึงผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูกซึ่ง เป็ น ความหมายพื้น ฐาน แม่ตะเมีย ก็ใช้ในวง
ความหมายของคนเช่นกัน แต่หมายถึงผูช้ าย ส่วน แม่เสือ้ ใช้ในวงความหมายของ
1 คาบอกเสียงอ่ านของภาษาไทยถิ่นใต้ทอ่ี ยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเหลีย่ ม ระบุตาม

ระบบเสียงภาษาไทยถิน่ ใต้ ซึ่งมีหน่ วยเสียงบางหน่ วยเสียงต่างจากภาษาไทยมาตรฐาน การ
ใช้สทั สัญลักษณ์แสดงเสียงอ่านในตัวอย่างภาษาไทยถิน่ ใต้ในบทความนี้ ปรับจากพจนานุ กรม
ภาษาถิน่ ใต้ พุทธศักราช 2550 (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551, น. ฅ-ฎ.)
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สิง่ ของ หมายถึงเสือ้ นอก ซึง่ หากย้อนไปพิจารณารูปแทนแบบจาลองปริชานของ
แม่ ในภาษาไทยในภาพที่ 1 จะพบว่าความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของ
คาประสมในภาษาไทยถิน่ ใต้นนั ้ บางความหมายทีถ่ ูกขับเน้นมิได้เป็ นมโนทัศน์ท่ี
เกีย่ วข้องกับมโนทัศน์ แม่ อย่างใกล้ชดิ จนปรากฏในรูปแทนแบบจาลองปริชานดัง
ภาพที่ 1 เช่น แม่ ในคาประสมทีห่ มายถึง “ผูช้ าย” หรือทีห่ มายถึง “เสือ้ นอก” ซึง่
เป็ นสิง่ ของ แสดงว่ามโนทัศน์ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมโนทัศน์ แม่ ในภาษาไทยถิน่
ใต้นนั ้ ต่างจากมโนทัศน์ทเ่ี กีย่ วข้องกับ แม่ ในภาษาไทยมาตรฐาน ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษา แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้ว่ามีความหมายอะไรบ้าง แต่ ละ
ความหมายสัมพันธ์กนั อย่างไร ต่างจากความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นคามูลอย่างไร

2. วัตถุประสงค์
(1) เพื่อวิเคราะห์ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้
(2) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคา
ประสมภาษาไทยถิน่ ใต้
(3) เพื่อเปรียบเทียบกับความหมายของ แม่ ในคาประสมกับ แม่ ทีเ่ ป็ น
คามูล ในภาษาไทยถิน่ ใต้

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

227

3. วิ ธีการศึกษา
3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วกับ การศึ ก ษาความหมายของ แม่ ในค า
ประสมภาษาไทยถิ่ นใต้
ในการศึกษาความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาภาษาไทยถิ่นใต้
ผูว้ จิ ยั รวบรวมและศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องดังนี้
3.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทน่ี ามาใช้ในการศึกษาความหมายของ แม่ ใน
คาประสมภาษาไทยถิ่นใต้ ได้แก่ เรื่อง คาประสม คาหลายความหมาย ทฤษฎี
ต้นแบบ และอรรถศาสตร์ปริชาน
3.1.2 ศึก ษางานวิจ ัย ที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง จะกล่ า วถึง งานวิจ ัย ในอดีต โดย
แบ่ ง เป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม แรก คือ งานวิจ ัย ที่ศึก ษาเรื่อ งค าหลายความหมายใน
ภาษาไทยและงานวิจ ัย ที่ศึก ษาตามแนวอรรถศาสตร์ป ริช าน กลุ่ ม ที่ส อง คือ
งานวิจยั ที่ศึกษาความหมายของ แม่ หรือคาเรียกญาติอ่นื ทัง้ ในภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
3.2 เก็บข้อมูล
3.2.1 ข้อมูลจากเอกสาร
ในขัน้ ตอนการเก็บข้อมูลจากเอกสาร ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลคาประสมที่
มี แม่ เป็ นส่วนประกอบจากพจนานุ กรมภาษาไทยถิน่ ใต้และภาษาไทยมาตรฐาน
รวม 4 เล่ม ได้แก่
1. พจนานุ กรมภาษาถิน่ ใต้ พุทธศักราช 2525 (สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)
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2. พจนานุ กรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2550 (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 2551)
3. การจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ 4 ภาค (ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
4. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556)
ผู้วิจ ัย เก็บข้อมูลค าประสมที่มี แม่ เป็ น ส่ว นประกอบจากพจนานุ กรม
ภาษาไทยถิน่ ใต้และพจนานุ กรมภาษาถิน่ กลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน จากนัน้
รวบรวมบันทึกลงตารางเพื่อจะนาไปใช้สร้างแบบสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาต่อไป
3.2.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ผู้วิจยั ใช้แบบสัมภาษณ์ผู้บอกภาษาที่ได้จดั ทาขึน้ โดยการรวบรวมคา
ประสมที่มี แม่ เป็ นส่วนประกอบทัง้ หมด เพื่อนาไปตรวจสอบกับผู้บอกภาษาที่
อาศัยอยู่ในพืน้ ทีภ่ าคใต้จานวน 6 คน แบ่งเป็ นภาคใต้ฝัง่ ตะวันตก (จ.พังงา) 3 คน
ได้แก่
1. นางรัมภา ด่านประเสิรฐกุล (สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2562)
2. นางเกลือน เสนทอง (สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2562)
3. นางทองรัตน์ อัตถากร (สัมภาษณ์, 21 กันยายน 2562)
และภาคใต้ฝัง่ ตะวันออก (จ.สงขลา) 3 คน ได้แก่
1. นางอานวย กิม้ ยิม้ (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2562)
2. นางแพว ทวีสขุ (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2562)
3. นางถวิล หยูทอง (สัมภาษณ์, 29 กันยายน 2562)
ในการสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั ใช้แบบสัมภาณ์ประกอบกับการสอบถามเพิม่ เติม
เพื่อตรวจสอบว่าผู้พูดภาษาไทยถิ่นใต้ใช้คาประสมเหล่านัน้ ในความหมายดังที่
พจนานุ ก รมระบุ ไ ว้ห รือ ไม่ ผู้ วิจ ัย บัน ทึก เสีย งและจดบัน ทึก ข้อ มู ล ลงในแบบ
สัมภาษณ์เพื่อนาผลมาวิเคราะห์ในขัน้ ตอนต่อไป
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3.3 วิ เคราะห์ข้อมูล
ในขัน้ ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
3.3.1 วิเคราะห์ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้ว่ามี
ความหมายอะไรบ้าง
3.3.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคา
ประสมภาษาไทยถิน่ ใต้ว่ามีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใดบ้าง
3.3.3 เปรียบเทียบความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่
ใต้กบั ความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นคามูลว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

4. ผลการศึกษา
จากการศึกษาคาประสมในภาษาไทยถิ่นใต้ท่มี ี แม่ เป็ นส่วนประกอบ
ทัง้ หมด 180 คานัน้ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่
ใต้ หาความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหมายต่ า งๆ เหล่ า นั น้ และเปรีย บเทีย บ
ความหมายของ แม่ ในคาประสมกับความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นคามูล
4.1 ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่ นใต้
เมื่อวิเคราะห์ความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้
พบว่ามี 23 ความหมายและสามารถนามาจัดกลุ่มความหมายทีใ่ กล้เคียงกันได้เป็ น
12 กลุ่ม ได้แก่ 1. สิง่ มีชวี ติ เพศหญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก 2. ผูห้ ญิง 3. ผูช้ าย 4. ผูห้ ญิงที่
ทาหน้าทีอ่ ภิบาลดูแล 5. ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีป่ กครองและเป็ นบุคคลสาคัญ 6. บุคคล
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สาคัญ 7. สัตว์เพศเมีย 8. สัตว์เพศผู้ 9. คาบอกชนิดโดยทัวไป
่ 10. ขนาดใหญ่ 11.
ขนาดใหญ่ แ ละสาคัญ และ 12. สิ่ง ที่ใ ห้ก าเนิ ด สิ่ง อื่น ต่ อ ไปนี้ ผู้วิจ ัย จะกล่ าวถึง
ความหมายในแต่ละกลุ่มความหมายเป็ นลาดับไป
4.1.1 กลุ่มความหมาย ‘สิง่ มีชวี ติ เพศหญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ประกอบด้วย
ความหมายที่ 1 ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ดังตัวอย่าง
(1) แม่เด็ก [mɛː6 dɛk3]
‘ภรรยา’
(2) แม่อหี มา [mɛː6 ʔɪː3 maː1]
‘คาเรียกภรรยาของคนโบราณ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่างคา (1) แม่เด็ก และ (2) แม่อหี มา ข้างต้นทัง้ สองคาแปลว่า
ภรรยา เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของคาประสมจะเห็นว่า ประกอบด้วย แม่ รวม
กับ เด็ก และ อีหมา ซึ่งในภาษาไทยถิ่นใต้ใช้หมายถึงลูกของตน ดังนัน้ แม่ ใน
ความหมายนี้ จึง หมายถึ ง ‘แม่ ข องลู ก หรือ ผู้ ห ญิ ง ที่ไ ด้ ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก ของตน’
ความหมายนี้เป็ นความหมายพืน้ ฐาน หรือความหมายแรกทีผ่ พู้ ูดภาษาไทยถิน่ ใต้
นึกถึง โดยหากพิจารณาตามแนวคิดเรื่องการจัดประเภทของเลคอฟฟ์ (Lakoff,
1987,pp. 31-50 ) ทีเ่ ชื่อว่าความหมายต่างๆ เป็ นสมาชิกของประเภทคา ก็จะเห็น
ว่าความหมายนี้เป็ นความหมายที่เด่นชัดที่สุดในบรรดาความหมายอื่นๆ ที่เป็ น
สมาชิกของคาเดียวกัน
และความหมายที่ 2 ‘สัตว์เพศเมียทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ดังตัวอย่าง
(3) แม่ครอก [mɛː6 khrɔːk6]
‘1. คาเรียกแม่ของสัตว์ทอ่ี อกลูก
คราวเดียวกันหลายตัว’ และ
‘2. แม่ปลาช่อนทีก่ าลังเลีย้ งลูกอ่อน’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
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แม่ ในคาประสม (3) แม่ครอก หมายถึงสัตว์เพศเมียทีใ่ ห้กาเนิดลูก ทัง้ ใช้
เรียกสัตว์ทวไปที
ั่
่คลอดลูกทีละมากๆ และเรียกสัตว์ชนิดหนึ่งคือปลาช่อนอย่าง
เฉพาะเจาะจง แต่ทงั ้ สองคาก็แสดงให้เห็นความหมายของ แม่ ในคาประสมคานี้ว่า
หมายถึง ‘สัต ว์เ พศเมีย ที่ให้ก าเนิ ด ลูก ’ ความหมายนี้ ใกล้เ คีย งกับ ความหมาย
พืน้ ฐานทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ต่างกันเพียงอยู่คนละวงความหมาย โดยความหมายแรก
ใช้กบั คน ส่วนความหมายนี้ใช้เปรียบเทียบข้ามวงความหมายมาใช้กบั สัตว์
4.1.2 กลุ่มความหมาย ‘ผูห้ ญิง’ ประกอบด้วย
ความหมายที่ 3 ‘ญาติผหู้ ญิง’ ดังตัวอย่าง
(4) แม่เฒ่า [mɛː6 thaːw2]
‘ยาย’
(5) แม่โต๊ะ [mɛː6 toːʔ1]
‘น้องสาวของปู่ ตา ย่า หรือยาย’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่าง แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของคาประสมมารวมกับคาว่า เฒ่า
หรือคาว่า โต๊ ะ ซึ่งทัง้ สองคาในภาษาไทยถิ่นใต้หมายถึงญาติผู้ใหญ่ รุ่ นตายาย
ดังนัน้ แม่ ในคาประสม (4) แม่เฒ่า และ (5) แม่โต๊ะ จึงหมายถึงญาติทเ่ี ป็ นผูห้ ญิง
ซึ่งเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์กบั ความหมายพื้นฐาน ‘ผู้หญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ก็จะ
เห็น ว่ า ความหมายนี้ มีค วามใกล้ชิด กับ ความหมายพื้น ฐาน กล่ า วคือ อยู่ใ นวง
ความหมายเดียวกันคือใช้กบั คน แต่ความหมายเคลื่อนไปจากเดิมทีห่ มายถึงผูใ้ ห้
กาเนิดลูก มาใช้หมายถึงคนในครอบครัวทีเ่ ป็ นเพศหญิง
ความหมายที่ 4 ‘ผูห้ ญิง’
(6) แม่กดึ ๊อก [mɛː6 kɯdɔːk1]
‘โสเภณี’
(7) แม่ชกั [mɛː6 chak7]
‘แม่สอ่ื ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
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จากตั ว อย่ า ง จะเห็ น ว่ า ความหมายอยู่ ใ นวงความหมายเดี ย วกับ
ความหมายพืน้ ฐาน คือ ใช้กบั คน แต่ความหมายนี้มคี วามใกล้ชดิ กับความหมาย
พืน้ ฐานน้อยกว่าความหมาย ‘เครือญาติผหู้ ญิง’ ทีก่ ล่าวถึงไปก่อนหน้านี้ เพราะใน
ความหมายนี้หมายถึง ‘ผู้หญิง’ โดยทัวไปโดยไม่
่
เจาะจงว่าต้องเป็ นผูท้ ่ใี ห้กาเนิด
หรือเครือญาติเท่านัน้
4.1.3 กลุ่มความหมาย ‘ผูช้ าย’ ประกอบด้วย
ความหมายที่ 5 ‘ผูช้ ายทีค่ ล้ายผูห้ ญิง’
(8) แม่ตะเมีย [mɛː6 tamia1]
‘ผูช้ ายทีม่ นี ิสยั และท่าทางคล้าย
ผูห้ ญิง, ผูช้ ายทีข่ ข้ี ลาดตาขาว’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่างที่ (8) คาประสมประกอบด้วยคา แม่ กับคา ตะเมีย ซึง่ อาจ
พิจารณาการประสมคาได้เป็ น 2 กรณี ได้แก่ กรณีแรก คาว่า ตะเมีย กร่อนมาจาก
ค าว่ า ท าเหมีย ซึ่ง หมายถึง แสดงอาการเป็ น ผู้ห ญิง โดยเสีย งกัก พ่ น ลม /ท/
เปลีย่ นเป็ นเสียงกักไม่พ่นลม /ต/ หรือ อีกกรณีหนึ่ง คือ ตะเมีย ซึง่ กร่อนมาจากคา
ว่ า ตัว เมีย หมายถึง สัต ว์เ พศเมีย เมื่อ ประสมกัน แล้ว ได้ค วามหมายใหม่ คือ
หมายถึ ง ‘ผู้ ช ายที่ มี นิ ส ัย และท่ า ทางคล้ า ยผู้ ห ญิ ง , ผู้ ช ายที่ ข้ีข ลาดตาขาว’
ความหมายของ แม่ ที่ใ ช้ห มายถึง ผู้ช ายในตัว อย่ า งนี้ นั บ ได้ว่ า ห่ า งไกลจาก
ความหมายพื้นฐานมากกว่าความหมายที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้า คือ อยู่ในวง
ความหมายของคนเช่นเดียวกันแต่มไิ ด้หมายถึงคนเพศหญิงทีใ่ ห้กาเนิด หากแต่ใช้
หมายถึงคนเพศชายทีม่ ลี กั ษณะบางอย่างคล้ายกับผูห้ ญิง
4.1.4 กลุ่มความหมาย ‘หญิงทีท่ าหน้าทีอ่ ภิบาลดูแล’
ความหมายที่ 6 ‘เทวดาผูห้ ญิง’
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‘แม่ซอ้ื เทวดาประจาทารก’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)

(10) แม่ย่านาง [mɛː6 jaː6 naːŋ5] ‘น. ผีท่ีสิง สถิต ประจาเรือ อาจให้
คุณและให้โทษได้ในเวลาเดียวกัน ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารเซ่นสรวง’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
และ แม่ย่านาง [mɛː6 jaː6 naːŋ5] ‘ผูห้ ญิงประจารักษาเรือ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่าง (9) แม่เซ้อ และ (10) แม่ย่านาง ทัง้ สองคา หมายถึงเทวดา
ผู้หญิงที่ทาหน้ าที่อภิบาลดูแล ความหมายนี้แสดงให้เห็นลักษณะความหมายที่
เคลื่อนไปจากความหมายพื้นฐานที่น่าสนใจ กล่าวคือ ในความหมายพื้นฐานนัน้
หมายถึงผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก และใช้อยู่ในวงความหมายของคน แต่ความหมายนี้
ใช้ ใ นวงความหมายที่ต่ า งไปแต่ ก็ไ ม่ แ ยกขาดจากกัน อย่ า งสิ้น เชิง กล่ า วคือ
ความหมายนี้ ใ ช้เ ปรีย บเทีย บข้า มวงความหมายไปใช้ก ับ เทวดาหรือ สิ่ง เหนื อ
ธรรมชาติทม่ี นุ ษย์จนิ ตนาการว่ามีลกั ษณะและพฤติกรรมคล้ายมนุ ษย์ นอกจากนี้
สิง่ ทีท่ าให้เห็นการเคลื่อนไปจากความหมายพืน้ ฐานอีกประการหนึ่งคือ หมายถึง
ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีอ่ ภิบาลดูแล ซึง่ เมื่อพิจารณาเหตุการณ์ ‘ให้กาเนิด’ กับเหตุการณ์
‘อภิบ าลดูแ ล’ ก็อ าจกล่ า วได้ว่ า เหตุ ก ารณ์ อ ภิบ าลดูแ ลนัน้ เป็ น เหตุ ก ารณ์ ท่ีต่ อ
เนื่องมาจากเหตุการณ์ให้กาเนิด ดังนัน้ การเคลื่อนของความหมายนี้จงึ เห็นได้ว่า
เป็ นการเปรีย บเทีย บข้า มวงความหมายและความหมายเคลื่ อ นไปขับ เน้ น
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อจากเหตุการณ์ให้กาเนิด
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ความหมายที่ 7 ‘ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง (เชิงพฤติกรรม)’
(11) แม่นม [mɛː6 nom5] ‘หญิงแม่ลกู อ่อนทีใ่ ห้นมเด็กกินแทนแม่จริง’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
(12) แม่บา [mɛː6 bam3] ‘แม่เลีย้ ง, เมียของพ่อทีไ่ ม่ใช่แม่ตวั ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่างคาประสมทีม่ ี แม่ เป็ นส่วนประกอบ ทัง้ สองคาหมายถึงหญิง
ที่ทาหน้าที่เหมือนแม่จริงในเชิงพฤติกรรม กล่าวคือ ในตัวอย่าง (11) แม่นม ซึ่ง
หมายถึงหญิงที่ให้เด็กกินนมแทนแม่จริง และ (12) แม่บา ซึ่งหมายถึงแม่เลี้ยง
หรือเมียของพ่อ ซึง่ ก็ทาหน้าทีแ่ ทนแม่จริงโดยมาเป็ นสมาชิกในครอบครัวแทนแม่
จริง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก ทัง้ สองค ามีค วามหมายใกล้เ คีย งกับ ความหมายพื้น ฐาน
กล่าวคือ ใช้หมายถึงผูห้ ญิง แต่ความหมายเคลื่อนไปจากผูใ้ ห้กาเนิดมาใช้กบั ผูม้ ี
พฤติกรรมหรือปฏิบตั ติ นเหมือนแม่ผใู้ ห้กาเนิด
ความหมายที่ 8 ‘ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง (เชิงสถานภาพ)’
(13) แม่ยก [mɛː6 jɔk7] ‘แม่บุญธรรม, ผูใ้ ห้ความอุปการะ’
(สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่างคาประสม (13) แม่ยก ซึ่งหมายถึงแม่บุญธรรมหรือผู้ให้
ความอุ ป การะ เป็ นความหมายที่มีค วามใกล้ ชิด กับ ความหมายพื้น ฐาน คือ
หมายถึงผู้หญิง โดยความหมายนี้แสดงร่องรอยการเคลื่อนของความหมายจาก
ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดมาใช้เปรียบเทียบผูห้ ญิงทีใ่ ห้ความอุปการะหรือเป็ นทีเ่ คารพนับถือ
ยกย่องสถานะของผูห้ ญิงทีใ่ ห้ความอุปการะดังกล่าวว่าเป็ นเสมือนแม่ผใู้ ห้กาเนิด
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ความหมายที่ 9 ‘ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองบ้านเรือน’
(14) แม่เหย้าแม่เรือน [mɛː6 jaːw2 mɛː6 rɯan5]
‘หญิงผูป้ กครอง
บ้านเรือน, แม่เจ้าเรือน หรือ แม่เรือน ก็ว่า.’
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
จากตัวอย่าง (14) ความหมายผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองบ้านเรือนนี้ใกล้ชดิ
กับความหมายพืน้ ฐาน คือ หมายถึงคนเพศหญิงโดยอยู่ในวงความหมายเดียวกัน
คือวงความหมายคน แต่มสี ่วนทีค่ วามหมายเคลื่อนไปจากความหมายพืน้ ฐาน คือ
มิได้หมายถึงหญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูกแต่หมายถึงหญิงทีป่ กครองสถานที่ หากพิจารณา
เหตุการณ์ ‘ปกครองและเป็ นเจ้าของ’ กับเหตุการณ์ ‘ให้กาเนิด’ ก็อาจเชื่อมโยงได้
ว่าเหตุการณ์ ‘ปกครองและเป็ นเจ้าของ’ ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ให้กาเนิด เมื่อ
แม่ให้กาเนิดลูก ในเวลาต่อมาแม่กม็ ฐี านะเป็ นเจ้าของและเป็ นผูป้ กครองลูกด้วย ใน
ตัว อย่ า ง (14) แม่ เ หย้าแม่เ รือ น ที่ค วามหมายของแม่หมายถึง หญิงที่ป กครอง
บ้านเรือนก็น่าจะมาจากการขับเน้นความหมายของเหตุการณ์ ‘ปกครองและเป็ น
เจ้าของ’ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อจากเหตุการณ์ ‘ให้กาเนิดลูก’ แล้วนามาใช้เปรียบเทียบข้ามวง
ความหมายหมายถึงปกครองและเป็ นเจ้าของสถานทีใ่ นทีน่ ้คี อื บ้านเรือน
4.1.5 กลุ่มความหมาย ‘ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีป่ กครองและเป็ นบุคคลสาคัญ’
ความหมายที่ 10 ‘ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคลสาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้ากลุ่ม’
(15) แม่ยอหัว [mɛː6 jɔː5 hua1]
‘เจ้าแม่เหนือหัว’
(16) แม่เท้าบาน [mɛː6 thaːw7 baːn3]
‘สตรีทเ่ี ป็ นผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั
การยกย่องในชุมชน’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
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จากตัวอย่าง ความหมาย ‘ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ ป็ นผูป้ กครองและเป็ นบุคคล
สาคัญ’ มีการเคลื่อนของความหมายคล้ายกับความหมาย ‘ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูป้ กครอง
บ้านเรือน’ ในตัวอย่าง (14) แม่เหย้าแม่เรือน ดังได้กล่าวไปแล้ว แต่ในตัวอย่างที่
(15) แม่ยอหัว และ (16) แม่เท้าบาน นี้มรี ายละเอียดมากขึน้ คือ หมายถึงผูห้ ญิงที่
ทาหน้าทีป่ กครองและเป็ นบุคคลสาคัญของกลุ่มด้วย โดยในความหมายนี้นอกจาก
จะขับ เน้ น เหตุ ก ารณ์ ‘ปกครองและเป็ น เจ้า ของ’ แล้ ว ยัง ขับ เน้ น ลัก ษณะ ‘มี
ความสาคัญ’ ซึง่ อาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็ นเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ต่อเนื่องจากเหตุการณ์
‘ปกครองและเป็ นเจ้าของ’ ด้วย กล่าวคือ เมื่อแม่ให้กาเนิดลูก แม่กจ็ ะกลายเป็ น
ผูป้ กครองหรือเจ้าของลูก ในมุมมองของลูกย่อมเห็นว่าแม่มคี วามสาคัญ และเป็ น
บุคคลทีเ่ ป็ นใหญ่ในบ้านด้วย ความหมายในตัวอย่างนี้จงึ กล่าวได้ว่าเคลื่อนไปจาก
ความหมายพื้นฐาน คือมิได้กล่าวถึงหญิงที่ใ ห้กาเนิดลูกแต่ ขบั เน้ นความหมาย
‘ปกครอง เป็ นเจ้าของ’ และ ‘มีความสาคัญ’ แล้วนามาใช้หมายถึง ‘ผู้หญิงที่เป็ น
บุคคลสาคัญ เป็ นผูน้ า หรือหัวหน้ากลุ่ม’
4.1.6 กลุ่มความหมาย ‘บุคคลสาคัญ’
ความหมายที่ 11 บุคคลสาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้ากลุ่ม
(17) แม่งาน [mɛː6 ŋaːn5]
‘หัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในงาน
บางอย่าง เช่น เขาเป็ นแม่งานใน
การจัดเลีย้ งแขกทีม่ าในงาน’
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)
(18) แม่โหยด [mɛː6 joːt2] ‘

ผูม้ อี าวุโสสูงสุดในกลุ่ม เป็ นเหมือน
หัวหน้าใหญ่, เหาตัวโต’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
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‘นายทัพ, ผูท้ าหน้าทีค่ ุมกองทัพ,
เช่น แม่ทพั บก แม่ทพั เรือ แม่ทพั
อากาศ แม่ทพั ภาค.’
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

จากตัวอย่างความหมายของคาประสมทีม่ ี แม่ เป็ นส่วนประกอบหมายถึง
‘บุคคลสาคัญ ผูน้ า หรือหัวหน้ากลุ่ม’ ซึง่ เป็ นความหมายทีเ่ คลื่อนไปจากความหมาย
พืน้ ฐาน แม้จะยังอยู่ในวงความหมายเดียวกันคือใช้กบั คน แต่ความหมายก็ห่างไกล
จากความหมาย ‘ผู้ห ญิง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลูก ’ นัน่ เพราะความหมายนี้ มิไ ด้ห มายถึง
เพศหญิงเท่านัน้ แต่หมายถึงคนทัวไปโดยไม่
่
จากัดเพศ และมิได้หมายถึงผู้ท่ที า
หน้ า ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก แต่ ไ ด้ข บั เน้ น ความหมาย ‘ปกครอง เป็ น เจ้า ของ’ และ ‘มี
ความสาคัญ’ ทีเ่ กิดขึน้ ต่อจากเหตุการณ์ ‘ให้กาเนิดลูก’ แทน ในทีน่ ้เี กิดการขับเน้น
เหตุ การณ์ ท่แี ม่ปกครองหรือเป็ นเจ้าของลูกมาเปรียบเทียบกับหัวหน้าที่เปรียบ
เหมือนผูป้ กครองหรือเจ้าของกลุ่มหรือองค์กร
ความหมายที่ 12 ‘บุคคลทีท่ าหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึ่ง’
(20) แม่สอ้ื [mɛː6 sɯː2]
‘แม่สอ่ื , ผูช้ กั นาให้หญิงกับชาย
ติดต่อรักกันในทางชูส้ าว; อ่อกุ๊ย
ก็เรียก.’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่างจะเห็นว่า แม่ ในคาประสมข้างต้นมีความหมายห่างไกลจาก
ความหมายพื้นฐาน ‘ผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูก ’ มากขึ้น กล่าวคือ แม้จะยังอยู่ในวง
ความหมายคน แต่มไิ ด้เน้นว่าใช้หมายถึงคนเพศหญิงเท่านัน้ ในทีน่ ้ีอาจหมายถึง
คนเพศใดก็ได้ และก็มไิ ด้หมายถึงเหตุการณ์ให้กาเนิดเท่านัน้ แต่ความหมายเคลือ่ น
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ไปขับเน้นเหตุการณ์ ‘เป็ นเจ้าของ’ ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ตี ่อเนื่องจากเหตุการณ์ให้
ก าเนิ ด ดัง ได้ก ล่ า วแล้ว ในตัว อย่ า งก่ อ นหน้ า และน ามาใช้เ ปรีย บเทีย บข้า มวง
ความหมายใช้กบั สิง่ ทีเ่ ป็ นนามธรรมมากขึน้ คือ ใช้หมายถึงผูเ้ ป็ นเจ้าของงานหรือ
หน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึ่ง
4.1.7 กลุ่มความหมาย ‘สัตว์เพศเมีย’
ความหมายที่ 13 ‘สัตว์เพศเมีย’
(21) แม่ผง้ึ [mɛː6 phɯŋ2] ‘ผึง้ เพศเมียมีขนาดเล็กทีส่ ดุ เป็ น
ประชากรส่วนใหญ่ของรัง มีขา
คู่หลังทีข่ นาดใหญ่กว่าคู่อ่นื ’
(22) แม่มา้ [mɛː6 maː7] ‘ม้าเพศเมีย’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
จากตัว อย่ า งจะเห็น ว่ า แม่ ในค าประสมมีค วามหมายที่ห่ า งไกลจาก
ความหมายพื้น ฐาน ‘ผู้ห ญิง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก ’ คือ น าไปใช้เ ปรี ย บเทีย บข้า มวง
ความหมายไปใช้กบั สัตว์ และความหมายเคลื่อนไปจากให้กาเนิดลูกมาใช้เรียก
สัตว์เพศเมียโดยทัวไปโดยที
่
ส่ ตั ว์ดงั กล่าวไม่จาเป็ นต้องให้กาเนิดลูก
4.1.8 กลุ่มความหมาย ‘สัตว์เพศผู’้
ความหมายที่ 14 ‘สัตว์เพศผู’้
(23) กุง้ แม่หวัด [kuŋ4 mɛː6 wat1] ‘กุง้ น้าจืดตัวผู้ มีถุงน้าเชือ้ บริเวณ
โคนขาเดินคู่ท่ี 5 เป็ นอวัยวะช่วย
ส่งน้าเชือ้ ’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
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จากตัวอย่าง แม่ ในคาประสม กุ้งแม่หวัด เป็ นชื่อของกุ้งชนิดหนึ่งที่มี
ขนาดใหญ่ แม่ ในตัวอย่างนี้ห่างไกลจากความหมายพืน้ ฐานมากยิง่ ขึน้ คือนาไปใช้
เปรียบเทียบข้ามวงความหมายไปใช้กบั วงความหมายของสัตว์ และมีความหมาย
เคลื่อนจากผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูกมาใช้หมายถึงสัตว์เพศผู้
4.1.9 กลุ่มความหมาย ‘คาบอกชนิดโดยทัวไป’
่
ความหมายที่ 15 ‘ชนิด’
(24) แม่แกล้ [mɛː6 klɛː4]
‘สัตว์ชนิดหนึ่ง ตัวคล้ายกุง้ ทาทีอ่ ยู่
คล้ายจอมปลวก มักอยู่ตามป่ า
ชายเลน’
(25) แม่เนื้อ [mɛː6 nɯa7]
‘กวาง, เนื้อทราย’
(26) แม่บาง [mɛː6 baːŋ3]
‘บ่าง’
(27) แม่พา [mɛː6 phaː5]
‘สิง่ ของทีใ่ ช้ทอยหรือขว้างใน
การละเล่นต่างๆของเด็ก เช่น
ก้อนหิน, เม็ดมะม่วงหิมพานต์’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
(28) แม่ขมิน้ [mɛː6 khamin2]

‘ชื่อพรรณไม้จาพวกเหง้าชนิดหนึ่ง
ใบรูปหอกปลายแหลม กาบใบแคบ
มีร่องสีเขียวอมน้าตาล ดอกช่อใหญ่
พุ่งมาจากเหง้าใต้ดนิ สีเขียวแกม
ขาว ปลายช่อสีชมพูอ่อน ยอด
เกสรตัวเมียสีเหลือง เนื้อในเหง้าสี
ส้ม เหง้าและผงขมิน้ ใช้เป็ นยา’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
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จากตัว อย่ า งจะเห็น ว่ า ความหมายของ แม่ ในค าประสมข้า งต้ น มี
ความหมายห่ า งไกลจากความหมายพื้น ฐาน ‘ผู้ห ญิง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลูก ’ มากกว่ า
ตัวอย่างก่อนหน้า กล่าวคือ เป็ นความหมายทีเ่ ปรียบเทียบข้ามวงความหมายไปใช้
กับสัตว์ พืช และสิง่ ของ โดยไม่ขบั เน้นเหตุการณ์ให้กาเนิดลูก เลย ความหมายของ
ค าเคลื่อ นไปจากเหตุ ก ารณ์ ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก อย่ า งมาก ความหมายเดิม เลือ นไป
กลายเป็ นคาบอกชนิดของสัตว์ พืช และสิง่ ของ โดยไม่ระบุเพศ คล้ายคาบ่งกลุ่ม
นาม (Noun Classifier) ซึ่งอัญชลี สิงห์น้อย (2551, น. 33-36) อธิบายว่า เป็ น
ปรากฏการณ์ท่เี กิดในระหว่างการกลายเป็ นคาไวยากรณ์ (Grammaticalization)
จากคานามซึง่ เป็ นคาทีม่ เี นื้อความไปเป็ นคาลักษณนามซึง่ เป็ นคาทีท่ าหน้าที่ทาง
ไวยากรณ์ โดยการที่คานามในระดับเหนือกว่า (หรือมีความหมายบอกกลุ่มหรือ
ประเภท) ถูกใช้เป็ นหน่ วยหลักของคาประสมซึ่งเป็ นโครงสร้างระดับคาเพื่อทา
หน้าทีบ่ อกกลุ่มหรือประเภทของคานามทีต่ ามมา เมื่อปรากฏใช้บ่อย คานามทีท่ า
หน้ า ที่บ อกกลุ่ ม หรือ ประเภทก็จ ะเกิด ภาวะเลือ นความหมาย ไม่ ส ามารถคง
คุณสมบัตไิ ด้เหมือนคานามทัวไปกลายเป็
่
นคาบ่งกลุ่มนาม
4.1.10 กลุ่มความหมาย ‘ขนาดใหญ่’
ความหมายที่ 16 ‘ขนาดใหญ่ (คู่กบั ขนาดเล็ก)’
(29) แม่กะแจ [mɛː6 kacɛː3]
‘กุญแจ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัว อย่ า ง (29) แม่ ในค าประสมถู ก น ามาใช้เ ปรีย บเทีย บข้า มวง
ความหมาย คือไม่ใช้กบั คนอย่างความหมายพื้นฐาน ‘ผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูก ’ แต่
นามาใช้กบั สิง่ ของ ซึ่งมีลกั ษณะบางประการที่สามารถเชื่อมโยงกั บความหมาย
พืน้ ฐานได้ ลักษณะดังกล่าวคือ มีสงิ่ หนึ่งทีข่ นาดใหญ่กว่าใช้ค่กู บั อีกสิง่ หนึ่งทีข่ นาด
เล็กกว่า ในที่น้ีสงิ่ ที่ขนาดใหญ่กว่าคือตัวกุญแจใช้คู่กบั สิง่ ที่ขนาดเล็กกว่าคือลูก
กุญแจ ซึง่ สามารถเชื่อมโยงกับความหมายพืน้ ฐานได้โดยเมื่อนึกถึงเหตุการณ์แม่

วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2564)

241

ให้ก าเนิ ด ลู ก เราจะเห็น ว่ า ในเหตุ ก ารณ์ มีอ งค์ป ระกอบแม่ ก ับ ลู ก และแม่ เ ป็ น
องค์ประกอบทีม่ ขี นาดใหญ่กว่าลูก
ความหมายที่ 17 ‘ขนาดใหญ่’
(30) แม่ขนั [mɛː6 khan1]
‘ขันใบใหญ่’
(31) แม่โคม [mɛː6 khoːm5]‘
กะละมังใบใหญ่’
(สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่าง แม่ ในคาประสมถูกนามาใช้เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย
คือไม่ใช้กบั วงความหมายของคนอย่างความหมายพืน้ ฐาน ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’
แต่นามาใช้กบั สิง่ ของ ซึ่งความหมายเคลื่อนไปจากความหมายพื้นฐานมากกว่า
ตัวอย่าง (29) แม่กะแจ ทีไ่ ด้กล่าวไปก่อนหน้า คือ หมายถึงสิง่ ของขนาดใหญ่ โดย
ไม่จาเป็ นต้องมีค่ขู นาดเล็กปรากฏร่วมกันเสมอ
ความหมายที่ 18 ‘โครงสร้าง’
(32) แม่คราด [mɛː6 khraːt6]

‘ส่วนประกอบของคราด เป็ นโครง
ไม้ตวั ล่างขนาดใหญ่กว่าโครงไม้
ตัวบน มีซค่ี ราดทาด้วยไม้’
(สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)

จากตั ว อย่ า ง (32) แม่ ค ราด ความหมายของ แม่ ในค าประสมมี
ความหมายเคลื่อ นจากความหมายพื้น ฐาน ‘ผู้ห ญิง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลูก ’ อย่ า งมาก
เพราะนามาใช้กบั สิง่ ของที่มขี นาดใหญ่และขนาดเล็กอยู่ด้วยกัน ซึ่งเทียบได้กบั
เหตุ ก ารณ์ ใ ห้ ก าเนิ ด ลู ก ที่ มี แ ม่ แ ละลู ก เป็ นองค์ ป ระกอบของเหตุ ก ารณ์ แต่
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ความหมายนี้ส่วนทีข่ นาดใหญ่เป็ นส่วนสาคัญหรือเป็ นส่วนโครงสร้างของสิง่ ของ
แม่ ในคาประสมจึงหมายถึงสิง่ ของทีข่ นาดใหญ่และเป็ นโครงสร้างของสิง่ ของ
ความหมายที่ 19 ‘ส่วนกรอบนอก’
(33) แม่ตู [mɛː6 tuː3]
‘วงกบประตู’
(34) แม่เสือ้ [mɛː6 sɯa2]
‘เสือ้ นอก’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่าง แม่ ในคาประสมความหมายเคลื่อนจากความหมายพืน้ ฐาน
‘ผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูก ’ โดยถูกนามาใช้เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย คือใช้กบั
สิง่ ของที่มลี กั ษณะบางประการเชื่อมโยงกับความหมายพื้นฐาน คือเหตุการณ์ให้
ก าเนิ ด ลูก ที่มีแม่และลูกเป็ น องค์ประกอบของเหตุ ก ารณ์ เทียบได้กบั สิง่ ของที่มี
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กอยู่ดว้ ยกัน แต่ในความหมายนี้ส่วนทีข่ นาดใหญ่เป็ นส่วน
กรอบนอก แม่ ในคาประสมจึงหมายถึงส่วนกรอบนอกของสิง่ ของ ดังตัวอย่าง (33)
แม่ ตู ที่ห มายถึง ส่วนที่เ ป็ น กรอบประตูหรือ ‘วงกบประตู ’ และ (34) แม่ เ สื้อ ที่
หมายถึง ‘เสือ้ นอก’ หรือเสือ้ ตัวทีส่ วมทับเสือ้ ตัวอื่นอีกชัน้ หนึ่ง
4.1.11 กลุ่มความหมาย ‘ขนาดใหญ่และสาคัญ’
ความหมายที่ 20 ‘ขนาดใหญ่และสาคัญ’
(35) แม่กะเต [mɛː6 kateː4]
‘กุฏทิ ใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของแต่ละวัด ซึง่
มักจะเป็ นของเจ้าอาวาส (น.ธ.)’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2551)
จากตัวอย่าง (35) แม่กะเต ความหมายมีความหมายขับเน้นคุณสมบัติ
‘ขนาดใหญ่’และ ‘สาคัญ’ โดยตัวอย่างนี้ แม่ ในคาประสมความหมายเคลื่อนจาก
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ความหมายพื้น ฐาน ‘ผู้ ห ญิ ง ที่ใ ห้ก าเนิ ด ลู ก ’ เป็ นอย่ า งมาก แม่ ถู ก น ามาใช้
เปรียบเทียบข้ามวงความหมายจากวงความหมายของคนไปใช้กบั วงความหมาย
สถานที่ ซึ่งมีลกั ษณะบางประการที่เชื่อมโยงกับความหมายพื้นฐานได้ กล่าวคือ
ลักษณะขนาดใหญ่และมีความสาคัญ ของสถานทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับเหตุการณ์
ให้กาเนิดลูกได้ ภาพของแม่ทม่ี ขี นาดใหญ่กว่าลูกและมีเพียงคนเดียวในขณะทีล่ กู
ซึง่ มีขนาดเล็กอาจมีมากกว่าหนึ่งคนได้ การทีม่ แี ม่เพียงหนึ่งคนทาให้อนุมานได้ว่า
มีความสาคัญ
4.1.12 กลุ่มความหมาย ‘สิง่ ทีใ่ ห้กาเนิดสิง่ อื่น’
ความหมายที่ 21 ‘เป็ นแหล่งกาเนิด’
(36) แม่ไฟ [mɛː6 kwaj5]
‘เตาไฟ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากตัวอย่าง แม่ ในคาประสมถูกนามาใช้เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย
จากวงความหมายของคนไปใช้กบั วงความหมายของสิง่ ของแต่สามารถเชื่อมโยง
กับความหมายพืน้ ฐาน ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ได้ ดังตัวอย่าง (36) แม่ไฟ คือ เตา
ไฟซึง่ เป็ นแหล่งกาเนิดของไฟ เมื่อวิเคราะห์เชื่อมโยงกับความหมายพืน้ ฐานมีสงิ่ ที่
เหมือนกันคือการทาให้เกิดหรือมีอกี สิง่ หนึ่งขึน้
ความหมายที่ 22 ‘อยู่สว่ นต้น’
(37) หัวแม่มอื [hua1 mɛː6 mɯː5] ‘นิ้วต้นของมือ’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
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(38) เรือแม่ [rɯa5 mɛː6]

‘เรือจับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้อวน
ตังเกเรือใหญ่ มีหน้าทีห่ าตาแหน่ง
ของฝูงปลา และแล่นไปดักหน้า
แล้วปล่อยเรือโล้และวางอวน’
(ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)

จากตัวอย่าง (37) หัวแม่มอื และ (38) เรือแม่ แม่ ใช้หมายถึงสิง่ ทีอ่ ยู่สว่ น
ต้น อยู่ ส่ ว นหน้ า หรือ ส่ ว นที่พ บเป็ น ลาดับ แรก ซึ่ง ความหมายนี้ เ มื่อ เทีย บกั บ
ความหมายพืน้ ฐานก็จะเห็นว่าอยู่คนละวงความหมายแต่กม็ ลี กั ษณะทีเ่ ชื่อมโยงกัน
ได้คอื ในเหตุการณ์ให้กาเนิดลูกนัน้ องค์ประกอบสาคัญของเหตุการณ์คอื แม่และลูก
โดยแม่จะมีขนาดใหญ่กว่าลูก และเป็ นธรรมดาทีม่ นุษย์มกั จะเห็นหรือรับรูภ้ าพสิง่ ที่
มีขนาดใหญ่มาก่อนสิง่ ที่มขี นาดเล็ก เมื่อความหมายถูกเห็นหรือรับรู้ก่อนถูกขับ
เน้น แม่ ในคาประสมในตัวอย่างข้างต้นจึงมีความหมายว่า ‘อยู่สว่ นต้น’ ได้
ความหมายที่ 23 ‘ต้นแบบ’
(39) แม่พมิ พ์ [mɛː6 phim5]‘

สิง่ ทีเ่ ป็ นต้นแบบ เช่น แม่พมิ พ์
ตัวหนังสือ โดยปริยายหมายถึงครู
อาจารย์ซง่ึ ถือว่าเป็ นแบบอย่าง
ความประพฤติของศิษย์’
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556)

จากตัว อย่ าง ความหมาย แม่ ในค าประสมมีทงั ้ ความหมายที่อยู่ต่าง
วงความหมายและวงความหมายเดีย วกัน กับความหมายพื้น ฐาน ‘ผู้ห ญิงที่ให้
กาเนิดลูก’ นัน่ คือความหมาย ‘สิง่ ทีเ่ ป็ นต้นแบบ เช่น แม่พมิ พ์ตวั หนังสือ ’ อยู่ต่าง
วงความหมายคือใช้กบั สิง่ ของ และความหมายโดยปริยายหมายถึง ‘ครูอาจารย์ซง่ึ
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ถือว่าเป็ นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์’ นัน้ อยู่วงความหมายเดียวกันคือใช้
กับคน
ความหมาย แม่ ในตัวอย่างนี้มคี วามซับซ้อน เพราะเปรียบเทียบข้ามวง
ความหมาย 2 ขัน้ ขัน้ แรกเปรียบเทียบจากวงความหมายของคนไปใช้กบั สิง่ ของ
ก่อน ส่วนขัน้ ที่สองคือเปรียบเทียบข้ามวงความหมายจากสิง่ ของมาใช้กบั คนอีก
ทอดหนึ่ง โดยในการเปรียบเทียบจากวงความหมายของคนไปใช้กบั สิง่ ของในขัน้
แรกนัน้ แม่ ในคาประสม แม่พมิ พ์ (ที่เป็ นสิง่ ของ) เกิดการขยายความหมายจาก
ความหมายพืน้ ฐาน ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ โดยขับเน้นความหมาย ‘มีสงิ่ หนึ่งก่อน
และมีอีกสิง่ หนึ่งเกิดตามมา ซึ่งสิง่ ที่เกิดตามมามีลกั ษณะเหมือนสิง่ ที่มอี ยู่ก่อน’
ทัง้ นี้ ใ นเหตุ ก ารณ์ ใ ห้ก าเนิ ด ลูก แม่ คือ สิ่ง ที่มีอ ยู่ก่ อ น เมื่อ คลอดลูก ออกมาลูกก็
กลายเป็ นสิ่ง ที่มีต ามมาและมีลัก ษณะเหมือ นหรือ คล้ า ยคลึง กั บ แม่ ส่ ว นอีก
ความหมายหนึ่ง แม่พมิ พ์ ซึง่ เป็ นความหมายเปรียบเทียบโดยปริยายหมายถึง ‘ครู
อาจารย์ซง่ึ ถือว่าเป็ นแบบอย่างความประพฤติของศิษย์’ นัน้ วิเคราะห์ได้ว่าเกิดการ
เปรียบเทียบข้ามวงความหมายจากวงความหมายสิง่ ของ กลับไปสู่วงความหมาย
ของคนอีกครัง้ หนึ่ง กล่าวคือ เปรียบครูอาจารย์ว่าเป็ นต้นแบบให้ศษิ ย์ได้ประพฤติ
ตามเหมือนกับแม่พมิ พ์ซง่ึ เป็ นต้นแบบในการผลิตสิง่ ของ
สามารถสรุปความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้ได้
ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1
ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้
ความหมาย
1

ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก

ตัวอย่างคา
(1) แม่เด็ก** ‘ภรรยา’
(2) แม่อหี มา** ‘คาเรียกภรรยาของคนโบราณ’

กลุ่ม
ความหมาย
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2

สัตว์เพศเมียทีใ่ ห้
กาเนิดลูก

3

ญาติผหู้ ญิง

4

ผูห้ ญิง

5

ผูช้ ายทีค่ ล้ายผูห้ ญิง

6

เทวดาผูห้ ญิง

7

ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าที่
เหมือนแม่จริง (เชิง
พฤติกรรม)

8
9

10

11

ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าที่
เหมือนแม่จริง (เชิง
สถานภาพ)
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ น
ผูป้ กครองบ้านเรือน
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคล
สาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้า
กลุ่ม

บุคคลสาคัญ/ผูน้ า/
หัวหน้ากลุ่ม

(3) แม่ครอก** ‘1. คาเรียกแม่ของสัตว์ท่ี
ออกลูกคราวเดียวกันหลายตัว’ และ
‘2. แม่ปลาช่อนทีก่ าลังเลีย้ งลูกอ่อน’
(4) แม่เฒ่า** ‘ยาย’
(5) แม่โต๊ะ** ‘น้องสาวของปู่ ตา ย่า หรือยาย’
(6) แม่กดึ ๊อก** ‘โสเภณี’
(7) แม่ชกั ** ‘แม่ส่อื ’
(8) แม่ตะเมีย** ‘ผูช้ ายทีม่ นี ิสยั และท่าทาง
คล้ายผูห้ ญิง, ผูช้ ายทีข่ ข้ี ลาดตาขาว’
(9) แม่เซ้อ** ‘แม่ซอ้ื เทวดาประจาทารก’
(10) แม่ย่านาง** ‘น. ผีทส่ี งิ สถิตประจาเรือ
อาจให้คุณและให้โทษได้ในเวลาเดียวกัน
ขึน้ อยู่กบั วิธกี ารเซ่นสรวง’
และ แม่ย่านาง*** ‘ผูห้ ญิงประจารักษาเรือ’
(11) แม่นม *** ‘หญิงแม่ลกู อ่อนทีใ่ ห้นมเด็ก
กินแทนแม่จริง’
(12) แม่บา ** ‘แม่เลีย้ ง, เมียของพ่อทีไ่ ม่ใช่แม่
ตัว’
(13) แม่ยก*,** ‘แม่บุญธรรม, ผูใ้ ห้ความ
อุปการะ’
(14) แม่เหย้าแม่เรือน**** ‘หญิงผูป้ กครอง
บ้านเรือน, แม่เจ้าเรือน หรือ แม่เรือน ก็วา่ .’
(15) แม่ยอหัว** ‘เจ้าแม่เหนือหัว’
(16) แม่เท้าบาน** ‘สตรีทเ่ี ป็ นผูใ้ หญ่ทไ่ี ด้รบั
การยกย่องในชุมชน’
(17) แม่งาน**** ‘หัวหน้าผูร้ บั ผิดชอบในงาน
บางอย่าง เช่น เขาเป็ นแม่งานในการจัดเลีย้ ง
แขกทีม่ าในงาน’
(18) แม่โหยด** ‘ผูม้ อี าวุโสสูงสุดในกลุม่ เป็ น
เหมือนหัวหน้าใหญ่, เหาตัวโต’

1. สิง่ มีชวี ติ เพศ
หญิงทีใ่ ห้กาเนิด
ลูก
2. ผูห้ ญิง

3. ผูช้ าย

4. หญิงทีท่ า
หน้าทีอ่ ภิบาล
ดูแล

5. หญิงทีท่ า
หน้าทีป่ กครอง
และเป็ นบุคคล
สาคัญ

6. บุคคลสาคัญ
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12

บุคคลทีท่ าหน้าทีใ่ ด
หน้าทีห่ นึ่ง

13

สัตว์เพศเมีย

14

สัตว์เพศผู้

15

ชนิด

16

ขนาดใหญ่ (คูก่ บั
ขนาดเล็ก)

17

ขนาดใหญ่

(19) แม่ทพั **** ‘ นายทัพ, ผูท้ าหน้าทีค่ มุ
กองทัพ, เช่น แม่ทพั บก แม่ทพั เรือ แม่ทพั
อากาศ แม่ทพั ภาค.’
(20) แม่สอ้ื **
‘แม่ส่อื , ผูช้ กั นาให้หญิงกับชายติดต่อรักกัน
ในทางชูส้ าว; อ่อกุ๊ย ก็เรียก.’
(21) แม่ผง้ึ *** ‘ผึง้ เพศเมียมีขนาดเล็กทีส่ ุด
เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของรัง มีขาคู่หลังที่
ขนาดใหญ่กว่าคู่อ่นื ’
(22) แม่มา้ *** ‘ม้าเพศเมีย’
(23) กุง้ แม่หวัด *** ‘กุง้ น้ าจืดตัวผู้ มีถุงน้าเชือ้
บริเวณโคนขาเดินคู่ท่ี 5 เป็ นอวัยวะช่วยส่ง
น้ าเชือ้ ’
(24) แม่แกล้** ‘สัตว์ชนิดหนึ่ง ตัวคล้ายกุง้ ทา
ทีอ่ ยู่คล้ายจอมปลวก มักอยู่ตามป่ าชายเลน’
(25) แม่เนื้อ** ‘กวาง, เนื้อทราย’
(26) แม่บาง** ‘บ่าง’
(27) แม่พา** ‘สิง่ ของทีใ่ ช้ทอยหรือขว้างใน
การละเล่นต่างๆของเด็ก เช่น ก้อนหิน, เม็ด
มะม่วงหิมพานต์’ **
(28) แม่ขมิน้ *** ‘ชื่อพรรณไม้จาพวกเหง้าชนิด
หนึ่ง ใบรูปหอกปลายแหลม กาบใบแคบมีรอ่ ง
สีเขียวอมน้ าตาล ดอกช่อใหญ่ พุง่ มาจากเหง้า
ใต้ดนิ สีเขียวแกมขาว ปลายช่อสีชมพูออ่ น
ยอดเกสรตัวเมียสีเหลือง เนื้อในเหง้าสีสม้
เหง้าและผงขมิน้ ใช้เป็ นยา’
(29) แม่กะแจ** ‘กุญแจ’
(30) แม่ขนั *,** ‘ขันใบใหญ่’
(31) แม่โคม*,** ‘กะละมังใบใหญ่’

7. สัตว์เพศเมีย

8. สัตว์เพศผู้

9. คาบอกชนิด

10. ขนาดใหญ่
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18

โครงสร้าง

19

ส่วนกรอบนอก

21

ขนาดใหญ่และ
สาคัญ
แหล่งกาเนิด

22

อยู่ส่วนต้น

20

23

ต้นแบบ

(32) แม่คราด* ‘ส่วนประกอบของคราด เป็ น
โครงไม้ตวั ล่างขนาดใหญ่กว่าโครงไม้ตวั บน มี
ซีค่ ราดทาด้วยไม้’
(33) แม่ต*ู * ‘วงกบประตู’
(34) แม่เสือ้ ** ‘เสือ้ นอก’
(35) แม่กะเต** ‘กุฏทิ ใ่ี หญ่ทส่ี ุดของแต่ละวัด
ซึง่ มักจะเป็ นของเจ้าอาวาส (น.ธ.)’
(36) แม่ไฟ** ‘เตาไฟ’
(37) หัวแม่มอื ** ‘นิ้วต้นของมือ’
(38) เรือแม่ *** ‘เรือจับปลาชนิดหนึ่ง โดยใช้
อวนตังเกเรือใหญ่ มีหน้าทีห่ าตาแหน่งของฝูง
ปลา และแล่นไปดักหน้า แล้วปล่อยเรือโล้และ
วางอวน’
(39) แม่พมิ พ์**** ‘สิง่ ทีเ่ ป็ นต้นแบบ เช่น
แม่พมิ พ์ตวั หนังสือ โดยปริยายหมายถึงครู
อาจารย์ซง่ึ ถือว่าเป็ นแบบอย่างความประพฤติ
ของศิษย์’

11. ขนาดใหญ่
และสาคัญ

12. สิง่ ทีใ่ ห้
กาเนิดสิง่ อื่น

หมายเหตุ
* ข้อมูลจากพจนานุ กรมภาษาถิ่นใต้ พุทธศักราช 2525 (สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)
** ข้อ มูล จากพจนานุ ก รมภาษาถิ่น ใต้ พุ ท ธศั ก ราช 2550 (มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรีธรรมราช, 2551)
*** ข้อมูลจากการจัดทาพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ 4 ภาค (ชลธิชา บารุงรักษ์, 2547)
**** ข้อมูลจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน,
2556)
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4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมภาษาไทย
ถิ่ นใต้
จากหัวข้อ 4.1 ทีก่ ล่าวถึงความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่
ใต้ ผู้วิจยั วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ได้โดยสามารถแบ่ง
ประเภทของความหมายต่างๆ ได้เป็ น 2 ประเภทหลัก คือ ความหมายพืน้ ฐานและ
ความหมายขยายออก โดยความหมายขยายออกแบ่งได้เป็ นความหมายทีข่ บั เน้น
บางองค์ประกอบแต่ยงั อยู่ในวงความหมายเดียวกัน ความหมายขยายออกทีเ่ กิด
จากการเปรีย บเทีย บข้า มวงความหมาย และความหมายขยายออกโดยการ
เปรียบเทียบข้ามวงความหมายและขับเน้นบางองค์ประกอบ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2
ประเภทความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้

1. สิง่ มีชวี ติ เพศหญิงที่ 1. ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก
ให้กาเนิดลูก
2. สัตว์เพศเมียทีใ่ ห้กาเนิดลูก
3. ญาติผหู้ ญิง
2. ผูห้ ญิง
4. ผูห้ ญิง
5. ผูช้ ายทีค่ ล้ายผูห้ ญิง
3. ผูช้ าย

พื้นฐาน

/
/
/
/
/

ข้ามวงความหมายและขับเน้ นบาง
องค์ประกอบของความหมาย

ความหมาย

ข้ามวงความหมาย

กลุ่มความหมาย

ขับเน้ นบางองค์ประกอบของ
ความหมายในวงความหมายเดียวกัน

ประเภทความหมาย
ขยายออก
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4. หญิงทีท่ าหน้าที่
อภิบาลดูแล

5. หญิงทีท่ าหน้าที่
ปกครองและเป็ นบุคคล
สาคัญ
6. บุคคลสาคัญ
7. สัตว์เพศเมีย
8. สัตว์เพศผู้
9. คาบอกชนิด
10. ขนาดใหญ่
11. ขนาดใหญ่และ
สาคัญ

6. เทวดาผูห้ ญิง
7. ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง
(เชิงพฤติกรรม)
8. ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง
(เชิงสถานภาพ)
9. ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองบ้านเรือน
10. ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคลสาคัญ/ผูน้ า/
หัวหน้ากลุ่ม

พื้นฐาน

/
/
/
/
/

11. บุคคลสาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้ากลุม่

/

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

/

บุคคลทีท่ าหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึ่ง
สัตว์เพศเมีย
สัตว์เพศผู้
ชนิด
ขนาดใหญ่ (คูก่ บั ขนาดเล็ก)
ขนาดใหญ่
โครงสร้าง
ส่วนกรอบนอก
ขนาดใหญ่และสาคัญ

21. แหล่งกาเนิด

ข้ามวงความหมายและขับเน้ นบาง
องค์ประกอบของความหมาย

ความหมาย

ข้ามวงความหมาย

กลุ่มความหมาย

ขับเน้ นบางองค์ประกอบของ
ความหมายในวงความหมายเดียวกัน

ประเภทความหมาย
ขยายออก

/
/
/
/
/
/
/
/
/
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12. สิง่ ทีใ่ ห้กาเนิดสิง่
อื่น

พื้นฐาน

22. อยู่ส่วนต้น
23. ต้นแบบ
รวม

1
1

9

2
22

ข้ามวงความหมายและขับเน้ นบาง
องค์ประกอบของความหมาย

ความหมาย

ข้ามวงความหมาย

กลุ่มความหมาย

ขับเน้ นบางองค์ประกอบของ
ความหมายในวงความหมายเดียวกัน

ประเภทความหมาย
ขยายออก

/
/
11

จากตารางเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ของ แม่
ในค าประสมภาษาไทยถิ่ น ใต้ ท ัง้ 23 ความหมาย สามารถวิ เ คราะห์ ไ ด้ ว่ า
ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
ความหมายพื้นฐานและความหมายขยายออกหรือความหมายทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
จากความหมายพืน้ ฐานดังภาพที่ 2
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ภาพที ่ 2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหมายต่างๆ ของ แม่
ในคาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้
จากภาพ กรอบสี่เหลี่ยมสีดา แสดงความหมายพื้นฐานของ แม่ ในคา
ประสมคือ ความหมาย ‘ผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูก ’ กรอบสีเ่ หลี่ยมที่มพี ้นื สีขาวแสดง
ความหมายขยายออกที่ขยายไปจากความหมายพื้นฐานในระดับที่แตกต่างกัน
โดนกรอบที่อยู่ใกล้ความหมายพื้นฐานมากที่สุดแสดงว่ามีการขยายความหมาย
จากความหมายพื้นฐานโดยตรง ส่วนกรอบที่อยู่ในลาดับถัดจากกรอบก่อนหน้ า
แสดงว่าเป็ นความหมายทีข่ ยายออกจากความหมายทีข่ ยายออกทีม่ คี วามใกล้ชดิ
ความหมายพืน้ ฐานมากกว่าอีกต่อหนึ่ง วงกลมแสดงคุณสมบัตขิ องความหมายที่
ถู ก ขับ เน้ น เมื่อ ขยายความหมาย ลู ก ศรเส้น ประแสดงกระบวนการกลายจาก
ความหมายพื้นฐานด้วยกระบวนการนามนัย ลูกศรเส้นทึบแสดงการกลายจาก
ความหมายพืน้ ฐานด้วยกระบวนการอุปลักษณ์ และลูกศรเส้นประและเส้นทึบแสดง
ความหมายทีก่ ลายมาจากความหมายพืน้ ฐานด้วยกระบวนการอุปลักษณ์-นามนัย
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4.2.1 ความหมายพืน้ ฐาน
ความหมายของ แม่ ในค าประสมที่ เ ป็ นความหมายพื้ น ฐาน คื อ
ความหมาย ‘ผู้หญิงที่ให้กาเนิดลูก’ ในตัวอย่าง (1) แม่เด็ก ‘ภรรยา’ และ (2) แม่
อีหมา ‘คาเรียกภรรยาของคนโบราณ’ (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,
2551) ทัง้ นี้เพราะเป็ นความหมายทีเ่ ด่นทีส่ ดุ ในบรรดาความหมายต่างๆ ของคา
4.2.2 ความหมายขยายออกทีข่ ยายจากความหมายพืน้ ฐาน
ความหมายของ แม่ ในคาประสมทีข่ ยายออกไปจากความหมายพืน้ ฐาน
มี 3 ลักษณะ ได้แก่ ความหมายขยายออกจากความหมายพื้นฐานแต่ อยู่ในวง
ความหมายเดี ย วกั น ความหมายขยายออกจากความหมายพื้ น ฐานโดย
เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย และความหมายขยายออกจากความหมายพืน้ ฐาน
โดยเปรี ย บเที ย บข้า มวงความหมายและขับ เน้ น บางลัก ษณะที่ส ัม พัน ธ์ ก ับ
ความหมายพืน้ ฐาน
4.2.2.1 ความหมายขยายออกทีข่ ยายจากความหมายพืน้ ฐานแต่อยู่ในวง
ความหมายเดียวกัน
ความหมายของ แม่ ในค าประสมที่เ ปลี่ย นแปลงไปจากความหมาย
พืน้ ฐานแต่อยู่ในวงความหมายเดียวกันคือใช้กบั คน มีทงั ้ หมด 9 ความหมาย ได้แก่
‘ญาติผหู้ ญิง’ ‘ผูห้ ญิง’ ‘ผูช้ ายทีค่ ล้ายผูห้ ญิง’ ‘ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง (เชิง
พฤติก รรม)’ ‘ผู้ห ญิง ที่ท าหน้ าที่เ หมือ นแม่จ ริง (เชิง สถานภาพ)’ ‘ผู้ห ญิง ที่เป็ น
ผูป้ กครองบ้านเรือน’ ‘ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคลสาคัญ/ผู้นา/หัวหน้ากลุ่ม ’ ‘บุคคลสาคัญ/
ผูน้ า/หัวหน้ากลุ่ม’ และ ‘บุคคลทีท่ าหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึ่ง ’ ความหมายต่างๆ เหล่านี้
ขยายออกจากความหมายพื้นฐาน โดยลดลักษณะบางประการของความหมาย
พื้นฐานลง และขับเน้นลักษณะบางประการของความหมายพืน้ ฐานให้เด่นชัดขึน้
โดยมีกระบวนการทางปริชานที่เกีย่ วข้องคือกระบวนการนามนัยซึง่ เป็ นกระบวน
การทางปริช านที่เ ชื่อ มโยงสองสิ่ง ที่เ กี่ย วข้อ งหรือ ใกล้ชิด อยู่ใ นวงความหมาย
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เดียวกัน โดยสิง่ หนึ่งทาให้นึกถึงอีกสิง่ หนึ่งทีส่ มั พันธ์กนั ดังตัวอย่างงานวิจยั เรื่อง
คาหลายความหมาย เช่น กรณีคาว่าออก ทีเ่ ดิมหมายถึง การเคลื่อนทีอ่ อกจากที่
ปิ ดล้ อ มน าไปสู่ค วามหมายใหม่ คือ ‘การเริ่ม ต้ น การกระท า’ ซึ่ง สัม พัน ธ์ก ับ
ความหมายเดิมในแง่ทเ่ี ป็ นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากการเคลื่อนทีอ่ อกจากทีป่ ิ ดล้อม
ความหมายใหม่น้ีเป็ นความหมายทีถ่ ูกขับเน้นแทนความหมายการเคลื่อนทีอ่ อก
จากทีป่ ิ ดล้อม (กาจบัณฑิต วงศรี, 2547)
4.2.2.2 ความหมายขยายออกที่ขยายจากความหมายพื้นฐานโดยใช้
เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย
ความหมายของ แม่ ในคาประสมทีข่ ยายออกจากความหมายพืน้ ฐานใช้
เปรียบเทียบข้ามวงความหมาย มี 2 ความหมาย ได้แก่ ความหมาย ‘สัตว์เพศเมีย
ทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ ซึง่ เปรียบเทียบข้ามวงความหมายจากวงความหมายคนไปใช้กบั
วงความหมายสัตว์และความหมาย ‘แหล่งกาเนิด’ เป็ นลาดับ ในตัวอย่าง (36) แม่
ไฟ ‘เตาไฟ’ ซึง่ เปรียบเทียบข้ามวงความหมายจากวงความหมายของคนไปใช้กบั
วงความหมายสิง่ ของ โดยมีกระบวนการทางปริชานที่เกี่ยวข้องคือกระบวนการ
อุปลักษณ์ซง่ึ เป็ นกระบวนการทีใ่ ช้มโนทัศน์หนึ่งอธิบายอีกมโนทัศน์หนึ่งทีซ่ บั ซ้อน
กว่าและอยู่ต่างวงความหมายกัน เช่นเดียวกับกรณีคาว่า ออก ที่หมายถึงเลิก
สมาคม เป็ นการเปรียบเทียบสังคมเป็ นพืน้ ทีป่ ิ ดล้อม การเลิกสมาคมจึงเหมือนการ
เคลื่อนทีอ่ อกจากทีป่ ิ ดล้อม ใช้มโนทัศน์การเคลื่อนทีท่ เ่ี ป็ นรูปธรรมอธิบายการเลิก
สมาคมซึง่ มีความนามธรรมมากว่า (กาจบัณฑิต วงศรี, 2547)
4.2.2.3 ความหมายขยายออกจากความหมายพื้นฐานโดยเปรียบเทียบ
ข้ามวงความหมายและขับเน้นบางลักษณะทีส่ มั พันธ์กบั ความหมายพืน้ ฐาน
ความหมายของ แม่ ในคาประสมทีข่ ยายออกจากความหมายพืน้ ฐานโดย
เปรียบเทียบข้ามวงความหมายและขับเน้นบางลักษณะที่สมั พันธ์กบั ความหมาย
พืน้ ฐานมีทงั ้ หมด 11 ความหมาย ได้แก่ ‘เทวดาผูห้ ญิง’ ‘สัตว์เพศเมีย’ ‘สัตว์เพศผู’้
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‘ชนิด’ ‘ขนาดใหญ่ (คู่กบั ขนาดเล็ก)’ ‘ขนาดใหญ่ ’ ‘โครงสร้าง’ ‘ส่วนกรอบนอก’
‘ขนาดใหญ่ แ ละสาคัญ ’ ‘อยู่ส่ว นต้น ’ และ ‘ต้น แบบ’ ความหมายเหล่ า นี้ ข ยาย
ความหมายจากความหมายพืน้ ฐานอย่างน้อย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ แรกคือเปรียบเทียบ
ข้ามวงความหมายจากวงความหมายคน มาเป็ นสัตว์ สิง่ ของ และสถานที่ด้วย
กระบวนการอุปลักษณ์ และขัน้ ที่สองคือลดทอนบางความหมายและขับเน้นบาง
ความหมายในวงความหมายเดียวกันให้เด่นชัดขึน้ ด้วยกระบวนการนามนัย กล่าว
โดยสรุปเรียกการเปลีย่ นแปลงจากความหมายพืน้ ฐานในลักษณะนี้ว่ากระบวนการ
อุปลักษณ์-นามนัยซึง่ เป็ นกระบวนการทีเ่ กิดทัง้ อุปลักษณ์และนามนัยในการเปลีย่ นแปลง
ความหมาย
4.3 เปรียบเทียบความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมกับ แม่ ที่เป็ นคามูล
จากการวิเ คราะห์ใ นหัว ข้อ ก่ อ นหน้ า ปรากฏความหมายของ แม่ ใน
คาประสมภาษาไทยถิน่ ใต้ทงั ้ หมด 23 ความหมาย ในหัวข้อนี้ผวู้ จิ ยั จะเปรียบเทียบ
ความหมายของ แม่ ที่เป็ นส่วนประกอบของคาประสมกับความหมาย แม่ ที่เป็ น
ค ามู ล เพื่อ ดู ค วามแตกต่ า งของความหมายทัง้ ด้า นจ านวนและเนื้ อ ความของ
ความหมายทีแ่ ตกต่างกัน
ผู้วิจ ัย วิจ ัย รวบรวมความหมายของ แม่ ที่เ ป็ น ค ามูลจากพจนานุ กรม
ภาษาไทยถิน่ ใต้ 2 ฉบับ ได้แก่ พจนานุ กรมภาษาถิน่ ใต้ พุทธศักราช 2525 ซึง่ ให้
ความหมายของ แม่ ไว้ดงั นี้
‘1 แม่, โดยปริยายหมายถึงเพศหญิง
2 โดยปริยายหมายถึงสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะใหญ่ หรือสาคัญ’
(สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2530)
และ พจนานุ กรมภาษาถิน่ ใต้ พุทธศักราช 2550 ซึ่งให้ความหมายของ
แม่ ว่าหมายถึง
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‘1 มารดา, หญิงในฐานะทีเ่ ป็ นผูใ้ ห้กาเนิดแก่ลกู ๆ, คาทีล่ ูกเรียกหญิงผูใ้ ห้
กาเนิดตน, เรียกสัตว์ตวั เมียทีม่ ลี ูก, เรียกหญิงทีท่ าการบางอย่าง, เรียกผูค้ นทีเ่ ป็ น
หัวหน้าหรือนายโดยไม่จาเป็ นว่าเป็ นหญิงหรือชาย, โดยปริยายหมายถึงเพศหญิง
2 โดยปริยายหมายถึงสิง่ ทีม่ ลี กั ษณะใหญ่หรือมีความสาคัญ
3 คานาหน้าชื่อเพศหญิง.’
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2551)
จากความหมายที่ระบุในพจนานุ กรมผู้วจิ ยั นามาแจกแจงลงตารางและ
แสดงการเปรียบเทียบความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนของคาประสมกับ แม่ ทีเ่ ป็ น
คามูล โดยในทีน่ ้จี ะไม่นบั ว่าความหมายโดยปริยายของ แม่ ทีน่ าไปประกอบกับคา
อื่น เช่น ความหมาย ‘คาเรียกผูค้ นทีเ่ ป็ นหัวหน้า’ ‘สิง่ ทีม่ ลี กั ษณะใหญ่หรือสาคัญ ’
ว่าเป็ นความหมายของคามูล เพราะความหมายโดยปริยายเหล่านี้เป็ นความหมาย
ของ แม่ เมื่อปรากฏร่วมกับคาอื่น
ตารางที่ 3
เปรียบเทียบความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของคาประสมกับความหมาย
ของ แม่ ทีเ่ ป็ นคามูลในภาษาไทยถิน่ ใต้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความหมาย
ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก
สัตว์เพศเมียทีใ่ ห้กาเนิดลูก
ญาติผหู้ ญิง
ผูห้ ญิง
ผูช้ ายทีค่ ล้ายผูห้ ญิง
เทวดาผูห้ ญิง

แม่ ที่เป็ น
ส่วนประกอบ
ของคาประสม
√
√
√
√
√
√

แม่ ที่เป็ นคา
มูล
√
√
X
X
X
X
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ลาดับ
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ความหมาย
ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง (เชิง
พฤติกรรม)
ผูห้ ญิงทีท่ าหน้าทีเ่ หมือนแม่จริง (เชิง
สถานภาพ)
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นผูป้ กครองบ้านเรือน
ผูห้ ญิงทีเ่ ป็ นบุคคลสาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้ากลุ่ม
บุคคลสาคัญ/ผูน้ า/หัวหน้ากลุ่ม
บุคคลทีท่ าหน้าทีใ่ ดหน้าทีห่ นึ่ง
สัตว์เพศเมีย
สัตว์เพศผู้
ชนิด
ขนาดใหญ่ (คู่กบั ขนาดเล็ก)
ขนาดใหญ่
โครงสร้าง
ส่วนกรอบนอก
ขนาดใหญ่และสาคัญ
แหล่งกาเนิด
อยู่ส่วนต้น
ต้นแบบ

แม่ ที่เป็ น
ส่วนประกอบ
ของคาประสม
√
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แม่ ที่เป็ นคา
มูล
X

√

X

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

จากตารางเมื่อเปรียบเทียบความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของ
ค าประสมกับ ความหมายของ แม่ ที่เ ป็ น ค ามู ล ในภาษาไทยถิ่ น ใต้ จ ะเห็น ว่ า
ความหมายของ แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของคาประสมมีความหลากหลายมากกว่า
ความหมายของ แม่ ที่เป็ นคามูล เมื่อพิจารณาความหมายของ แม่ ที่ปรากฏใน
ความหมายของคาประสมแต่ไม่ปรากฏในความหมายของคามูลนัน้ จะเห็นว่า เป็ น
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ความหมายที่ละเอียดและมีความเฉพาะเจาะจงมาก เช่น ความหมาย ‘ผู้ชายที่
คล้า ยผู้ห ญิง ’ ‘ส่ว นกรอบนอก’ ‘แหล่ ง ก าเนิ ด ’ ซึ่ง ในที่น้ี ผู้วิจ ัย พบว่ า การที่จ ะ
สามารถระบุความหมายเหล่านี้ได้จะต้องวิเคราะห์อย่างละเอียดว่าความหมายของ
แม่ ทีเ่ ป็ นส่วนประกอบของคาประสมมีการขยายความหมายจากความหมายจาก
ความหมายพืน้ ฐานอย่างไรบ้าง

5. สรุป
ความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้มีความหมายต่างๆ
แบ่งออกเป็ น 12 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความหมาย (1) สิง่ มีชวี ติ เพศหญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก
(2) ผู้หญิง (3) ผู้ชาย (4) ผู้หญิงที่ทาหน้ าที่อภิบาลดูแล (5) ผู้หญิงที่ทาหน้ าที่
ปกครองและเป็ นบุคคลสาคัญ (6) บุคคลสาคัญ (7) สัตว์เพศเมีย (8) สัตว์เพศผู้
(9) คาบอกชนิดโดยทัวไป
่ (10) ขนาดใหญ่ (11) ขนาดใหญ่และสาคัญ และ (12)
สิง่ ที่ให้กาเนิดสิง่ อื่น ความหมายต่างๆ ของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้ มี
ทัง้ หมด 23 ความหมาย โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
ต่ า งๆ เหล่ า นั น้ เป็ น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ความหมายพื้น ฐาน ได้แ ก่
ความหมาย ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ และประเภททีส่ องคือความหมายขยายออกที่
กลายหรือเปลีย่ นแปลงไปจากความหมายพืน้ ฐาน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่มได้แก่ (1)
ความหมายขยายออกที่กลายมาจากความหมายพื้นฐาน และ (2) ความหมาย
ขยายออกที่กลายมาจากความหมายขยายออกอีกต่อหนึ่ง ด้วยกระบวนการทาง
ปริชาน 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการนามนัย กระบวนการอุปลักษณ์ และ
กระบวนการอุปลักษณ์ -นามนัย เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายของ แม่ ที่เป็ น
คามูลแล้วพบว่าความหมายของ แม่ ในคาประสมมีจานวนมากกว่าความหมาย
ของ แม่ ที่เป็ นคามูล ความหมายของคาประสมที่มจี านวนมากกว่านัน้ เป็ นความ
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หมายที่มีค วามซับซ้อ น ต้อ งวิเ คราะห์การขยายความหมายโดยละเอียดจึ งจะ
สามารถระบุความหมายของ แม่ ในคาประสมนัน้ ได้

6. อภิ ปรายผล
6.1 การมีหลายความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่ นใต้และภาษาต่างๆ
งานวิจยั นี้ทาให้เห็นว่า แม่ ในภาษาไทยถิ่นใต้เป็ นคาหลายความหมาย
(Polyseme) ซึง่ สอดคล้องกับทีโ่ คเวคเซส (Kovecses, 2002, p. 213) ให้นิยามไว้
ว่ า หมายถึงคาที่มีค วามหมายมากกว่ าหนึ่ งความหมาย และความหมายต่ างๆ
เหล่านัน้ มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จะเห็นว่า แม่ ในคาประสม
ภาษาไทยถิน่ ใต้ มีความหมายหลากหลาย และความหมายต่างๆ มีความเกีย่ วข้อง
สัมพันธ์กนั สามารถอธิบายความเกี่ยวข้องได้ด้วยกระบวนการทางปริชาน คือ
กระบวนการอุปลักษณ์ กระบวนการนามนัย และกระบวนการอุปลักษณ์ -นามนัย
ดัง ได้แ สดงผลการวิเ คราะห์ค วามสัม พัน ธ์ข องความหมายไปแล้ว ในหัว ข้อ ผล
การศึกษา
ผลการศึกษาในงานวิจยั นี้ทาให้เห็นว่าผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ใช้มโนทัศน์
ของคาเรียกญาติ แม่ ‘ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กาเนิดลูก’ มาอธิบายสิง่ ต่างๆ ตัง้ แต่ตงั ้ แต่สงิ่ ใกล้
ตัวไปจนถึงสิง่ ไกลตัว กล่าวคือใช้อธิบายตัง้ แต่ สงิ่ ที่มีความใกล้ชิดความหมาย
พืน้ ฐานอยู่ในวงความหมายเดียวกัน เช่น แม่บา ทีห่ มายถึง ‘แม่เลีย้ ง, เมียของพ่อ
ที่ไม่ใช่แม่ตวั ’ ซึ่งอยู่ในวงความหมายของคน สอดคล้องกับที่ เลคอฟฟ์ (Lakoff,
1987) ให้ข้อสังเกตไว้ว่าคา mother ในภาษาอังกฤษ มิได้หมายถึงผู้หญิงที่ให้
กาเนิดลูกของตนเสมอไป เช่น step mother ทีห่ มายถึง ‘แม่เลีย้ ง’ ไปจนถึงสิง่ ทีอ่ ยู่
ต่ า งวงความหมาย เช่ น หมายถึง สิ่ง ของขนาดใหญ่ สิ่ง ที่มีค วามส าคัญ ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจยั ด้านอรรถศาสตร์ชาติพนั ธุท์ ใ่ี ห้ขอ้ สังเกตว่าคาเรียกญาติ แม่
ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษาไทยถิน่ เหนือมีการใช้ทห่ี ลากหลาย และถูกใช้ใน
เชิงเปรียบเทียบ (อมรา ประสิทธิรั์ ฐสินธุ์, 2533; วิภสั รินทร์ ประพันธสิริ, 2535)
นอกจากนี้ ในภาษาอื่นๆ เช่น ภาษาเทเปฮวนเหนือ (Bascom and Casad, 2000,
p. 40) ก็พบการใช้รูปทีไ่ ม่เป็ นทางการของคาทีห่ มายถึง แม่ ในการเปรียบเทียบ
ข้ามวงความหมาย เช่น คาว่า dɨɨdɨ ‘mother’ นามาใช้กบั ต้นไม้ คือเรียกต้นพีชว่า
เป็ นแม่ของผลไม้คอื ลูกพีช
จะเห็นได้ว่าจากงานวิจยั นี้และงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาคาทีม่ คี วามหมายว่า แม่
ในภาษาต่างๆ ข้างต้นทาให้เห็นว่ามนุ ษย์มกี ารสร้างคาขึน้ ใช้โดยอาศัยสิง่ ทีม่ อี ยู่
เดิมเป็ นพืน้ ฐาน และ แม่ เป็ นมโนทัศน์พน้ื ฐานทีใ่ กล้ชดิ กับประสบการณ์ของมนุษย์
จึงปรากฏการใช้ แม่ หลากหลายความหมายในหลากหลายภาษา
6.2 รายการคาประสมที่มี แม่ เป็ นส่วนประกอบ
ในการศึกษาครัง้ นี้ผู้วจิ ยั รวบรวมข้อมูลจากพจนานุ กรมซึ่งแหล่งข้อมูล
ทุตยิ ภูมกิ ่อนแล้วจึงเดินทางไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ในการเก็บข้อมูลจากพจนานุ
กรมผู้วจิ ยั สังเกตเบื้องต้นได้ว่ารายการคาและความหมายของคาประสมที่มี แม่
เป็ นส่วนประกอบในพจนานุ กรมภาษาไทยถิน่ ใต้ น่ าจะยังไม่ครอบคลุมรายการคา
ประสมทีผ่ บู้ อกภาษารูจ้ กั ทัง้ หมด มีบางคาทีไ่ ม่อยู่ในพจนานุ กรมภาษาไทยถิน่ ใต้
แต่ เ ป็ น ค าที่ผู้บ อกภาษาใช้จ ริง เช่ น แม่ ท่ า แม่ พิม พ์ เป็ น ต้น เพื่อ ให้ไ ด้ข้อ มูล
รายการคาประสมมากที่สุด ผู้วจิ ยั เลือกเก็บข้อมูลจากรายการคาในพจนานุ กรม
ภาษาไทยมาตรฐานด้ ว ย เพราะอาจมีบ างค าที่เ ป็ นค าศัพ ท์ ท่ีใ ช้ ร่ ว มกัน กับ
ภาษาไทยมาตรฐานแล้วไม่ปรากฏข้อมูลในพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ ใต้ แล้วนาไป
ตรวจสอบกับผู้บอกภาษา เพื่อจะให้ได้ขอ้ มูลความหมายของ แม่ ในคาประสมที่
ผู้บ อกภาษารู้จกั หรือ ใช้จ ริง มากที่สุด นอกจากนี้ ใ นการสัมภาษณ์ ผู้บอกภาษา
ผู้วิจยั ยัง ขอให้ผู้บอกภาษาให้ข้อมูลคาที่มี แม่ เป็ นส่วนประกอบ เพื่อรวบรวม
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ข้อมูลในกรณีทร่ี ายการคาจากพจนานุ กรมไม่ครบถ้วน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลที่
ได้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพจนานุกรมภาษาไทยถิน่ ใต้ได้ต่อไป
6.3 คาในภาษาถิ่ นใต้บางคาเมื่อเที ยบกับภาษาไทยมาตรฐานแล้ว พบว่ามี
รูปเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกัน
ในการศึกษาความหมายของ แม่ ในคาประสมภาษาไทยถิ่นใต้ค รัง้ นี้
ผู้ วิจ ัย พบค าประสมที่มี แม่ เป็ นส่ ว นประกอบซึ่ง ใช้ รู ป เขีย นเดีย วกัน กับ ค า
ภาษาไทยมาตรฐาน คาทีใ่ ช้รปู เขียนเหมือนกันนี้สามารถจาแนกได้เป็ น 3 ประเภท
ดังนี้
6.3.1 คาทีใ่ ช้ร่วมกันระหว่างภาษาไทยถิน่ ่ใต้และภาษาไทยถิน่ กลาง เช่น
แม่แคร่ ที่หมายถึงกรอบไม้ท่เี ป็ นส่วนประกอบของแคร่ คากลุ่มนี้น่าสนใจว่าเป็ น
ภาษาเก่าตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือถิน่ ใดถิน่ หนึ่งยืมกันในภายหลัง
6.3.2 คาที่มรี ูปเขียนเหมือนกันแต่ความหมายคล้ายคลึงกันโดยมีส่วน
เชื่อมโยงหาความสัมพันธ์กนั ได้ เช่น แม่ยก ในภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง ‘หญิง
ที่เ ป็ น ผู้อุ ป ถัม ภ์ พ ระเอกลิเ กหรือ นายวงดนตรีลู ก ทุ่ ง ’ แต่ ใ นภาษาไทยถิ่น ใต้
หมายถึง ‘1 แม่บุญธรรม, 2 ผูใ้ ห้ความอุปการะ’ ซึง่ ทัง้ ในภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษาไทยถิน่ ใต้มคี วามหมายร่วมกัน คือ อุปการะผูอ้ ่นื
6.3.3 คาทีม่ รี ูปเขียนเหมือนกันแต่ความหมายต่างกันโดยไม่สามารถหา
ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ได้ เช่น แม่น้ า ในภาษาไทยมาตรฐานหมายถึง ‘ลาน้ า
ใหญ่ซง่ึ เป็ นทีร่ วมของลาธารทัง้ ปวง’ ส่วนในภาษาไทยถิน่ ใต้มี 2 ความหมาย โดย
ความหมายแรก หมายถึง ‘ลาน้ าใหญ่ซง่ึ เป็ นทีร่ วมของลาธารทัง้ ปวง’ เหมือนกับ
ความหมายในภาษาไทยมาตรฐาน ส่วนอีกความหมายหนึ่งหมายถึง ‘ตัวแมงจิงโจ้
ที่อาศัยอยู่บนผิวน้ า’ ซึ่งต่างกันอย่างไม่สามารถหาความสัมพันธ์ได้ ในกรณีน้ีคา
ดัง กล่ า วในภาษาไทยถิ่น ใต้ น่ า จะระบุ ว่ า เป็ นค าที่มีรู ป เขีย นเดีย วกัน แต่ ต่ า ง
ความหมาย
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7. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จ ัย นี้ ไ ด้ ร ับ การสนั บ สนุ น จาก สกว. ภายใต้ โ ครงการทุ น วิจ ัย
มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ และได้รบั การสนับสนุนทุนจาก
ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์สาหรับนิสติ ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณแหล่งทุนทัง้ สองแห่งมา ณ โอกาสนี้
ผู้วจิ ยั ขอกราบขอบพระคุณผู้บอกภาษาทัง้ 6 ท่านดังรายนามข้างต้นที่
กรุณาสละเวลาให้ขอ้ มูลการใช้ภาษาไทยถิ่นใต้อนั เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการ
วิเคราะห์ความหมายของคาในวิจยั ชิน้ นี้
บทความนี้ ป รับ ปรุ ง มาจาก บทความน าเสนอในการประชุ ม รายงาน
ความก้าวหน้าครัง้ ที่ 1 โครงการทุนวิจยั มหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รุ่นที่ 15 ประจาปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องจรัสเมือง โรงแรมเดอะ
ทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ ที่กรุณาวิพากษ์บทความและให้ความเห็นอัน เป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงบทความฉบับนี้
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