
ความหมายของคาํว่า “แม่”     

ขอขอบคุณข้อมูลจาก   catholic.or.th ,th.wikipedia.org ,ieostudyabroad.com ,kapook.com 
  

                "แม"่ คําสั้น ๆ แตม่ีความหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคนเป็นลูกท่ีหาสิ่งใดมาเปรียบไม่ได้ เพราะนอกจากจะเป็นผู้ให้กําเนิด 

คอยเลี้ยงดู เป็นครูคนแรกของลูกแล้ว ยังเป็นผู้ที่มอบความรักและความจริงใจให้กับลูกท่ีไม่ว่าก่ีวันคืนจะผ่านไปแม่ก็ยังเฝ้าดูแลลูกเสมอมา  
            ในสังคมต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความสําคัญกับ "ความเปน็แม"่ และคําเรียกผู้ท่ีให้กําเนิดสมาชิกใหม่ของแต่ละสังคมส่วนใหญ่จะ
เป็นคําแรกที่เด็กสามารถเปล่งเสียงได้ก่อน "แม"่ ดังนั้นความหมายของคําว่า "แม่" ทุกภาษาและวัฒนธรรมจะมีคุณค่าอย่างมาก และหาก
สังเกตจะพบว่า "แม่" เป็นเสยีงท่ีเด็กสามารถเปล่งได้อย่างง่าย และเป็นคําแรกที่สามารถออกเสียงนั้นได้อย่างมีความหมาย  
                     นักภาษาศาสตร์  ได้ต้ังข้อสังเกตไว้ว่า  คําว่า "แม"่  ของทุก ๆ ภาษา   มาจากการออกเสียงของเด็ก โดยคําขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ
ริมฝีปากคู่ (Bilabial) ได้แก่ ม , พ , ป ,บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นพยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทําเสียงได้ โดยการใช้ริมฝีปากบนและล่าง  

          คนไทย จะเรียกผู้ท่ีให้กําเนิดว่า "แม"่ 
          ภาษาลาว เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "อีแม" 
          ภาษาองักฤษ จะเรียกผูท้ี่ให้กําเนิดว่า "มาเธอร ์(Mother)" หรือ "มมั (Mom)" 
          ภาษาสนัสกฤต จะเรียกผู้ให้กําเนิดว่า "มารดา" 
          ภาษาเยอรมนั จะเรยีกผู้ท่ีให้กําเนิดว่า "มสุเธอร ์(Mutter) หรอื มามา้(Mama)" 
          ภาษาบาล ีจะเรียกผู้ให้กําเนิดว่า "มาตา" 
          คนจนี จะเรยีกผู้ให้กําเนิดว่า "มา่มา้" (แต้จิ๋ว) จีนกลางอ่านว่า "มาหมะ" 
          คนแขก จะเรียกผูใ้ห้กําเนิดว่า "มามี"้ 
          คนฝรัง่เศส จะเรียกผูใ้ห้กําเนิดว่า "มามอง (Maman)" 
          คนสเปนและอติาล ีจะเรยีกผู้ให้กําเนิดว่า "มาเดร (Madre)" 
          คนแถบสแกนดเินเวยี (เดนมารก์, นอรเ์วย,์ สวเีดน) จะเรียกผู้ให้กําเนิดว่า "มวัร ์(Mor,Moder)" 
          คนญีปุ่น่ จะเรียกผู้ให้กําเนิดว่า "โอกา้ซงั" 
          คนเกาหล ีเรียกผู้ให้กําเนิดว่า "ออมมา่" 
          คนเวยีดนาม เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "แม"๊ ออกเสียงใกล้เคียงภาษาไทยมาก 
          คนโปรตเุกส เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "แมะ (Mae)" 
          คนเขมร เรียกผู้ให้กําเนิดว่า ว่า "กนุแม" 
          ภาษามาเลย ์เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "มามา่" 
          ภาษาอาหรบั เรียกผู้ให้กําเนิดว่า ว่า "อมุม"ี 
          ชนเผา่ปกากะญอ  เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "โม"่ 
          ชนเผา่อาขา่  เรียกผู้ให้กําเนิดว่า "อะมา" 
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        "แม"่ เป็นคําโดดหรือคําไทยที่บ่งบอกความสัมพันธ์อันอบอุ่นลึกซ้ึงระหว่างผู้หญิงกับลูก แม ่หมายถงึ ผูม้ีพระคุณ ผู้ใหก้ําเนิด 
ให้น้ํานมลูกด่ืมกิน ให้ความรักความเมตตาและปกป้องดูแลลูกจนเติบใหญ่ คําว่า "แม"่ มักถูกนําไปใช้ร่วมกับคําอ่ืน ๆ โดยมีความหมาย
แตกต่างกันออกไป พอจะแบ่งแยกออกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้   

                               1.  แม ่  ในฐานะเป็นคําที่ใช้แบ่งแยกเพศและบ่งบอกบทบาท  ฐานะ  สถานภาพ และอากัปกิริยาของผู้หญิง  เช่น 
แม่… (น.) : คําเรียกหญิงทั่วไป เช่น แม่นั่น แม่นี ่; แม่ค้า (น.) : ผู้หญิงที่ดําเนินการค้าขาย ; แม่ครัว (น.) : หญิงผู้ดูแลครัว หุงหาอาหาร ; 
แม่คู่ (น.) : นักสวดผู้ขึ้นต้นบท ; แม่นม (น.) : หญิงผู้ให้นมเด็กกินแทนแม่ ; แม่บ้านแม่เรือน (น.) : หญิงดูแลบ้านเรือน ; แม่แปรก (น.) : 
หญิงผู้จัดจ้านหรือเป็นหัวหน้ากลุ่ม ; แม่มด (น.) : หญิงหมอผี หญิงคนทรง หญิงเข้าผี ; แม่ยาย (น.) : คําเรยีกแม่ของเมีย ; แม่ม่าย (น.) : 
หญิงท่ีมีผัวแล้วแต่ผัวตายหรือเลิกร้างกันไป ; แม่ยั่วเมือง (น.) : คําเรยีกพระสนมเอกแต่โบราณ ; แม่ย้าว (น.) : หญิงผู้เป็นแม่เรือน ; แม่รี
แม่แรด (ว.) : ทําเจ้าหน้าเจ้าตา ; แม่แรง (น.) : หญิงผู้เป็นกําลังสําคัญในการงาน, เครื่องดีดงัดหรือยกของหนัก ; แม่เลี้ยง (น.) : เมยีของพ่อ
ที่ไม่ใช่แม่ตัว, หญิงท่ีเลี้ยงลูกบุญธรรม ; แม่เล้า (น.) : หญิงผู้กํากับควบคุมดูแลซ่องโสเภณี ; แม่สื่อแม่ชัก (น.) : ผู้พูดชักนําใหห้ญิงกับชายรัก
กัน ; แม่อยู่หัว (น.) : คําเรียกพระมเหสี เป็นต้น  

                             2. แม ่เป็นคําที่ใช้บ่งบอกฐานะของผู้ปกป้องคุ้มครอง เช่น แม่ย่านาง (น.) : ผีผู้หญิงผู้รักษาเรือ นางไม้ ; แม่ซื้อ, 
แม่วี (น.) : เทวดาหรือผีที่คอยดูแลทารก เป็นต้น  

                             3. คําว่า แม ่ยังถูกนํามาใช้เรยีกผู้เป็นหัวหน้าหรือเป็นนาย บ่งบอกฐานะของผู้มีอํานาจในการกํากับดูแลและ
ควบคุม  เช่น  แม่กอง แม่ทัพ เป็นต้น 

                  อย่างไรก็ตาม ความหมายหลักของคําว่า แม ่ก็คงหนีไม่พ้นการเป็นผู้ให้ชีวิตหรือหญิงผู้ให้กําเนิดบุตร หญิงผู้ปกป้องคุ้มครอง
และดูแลรักษา สังคมไทยยังใช้คําว่าแม่ตามความหมายนี้เรยีกสิ่งดีงามตามธรรมชาติอ่ืน ๆ เพื่อยกย่องเทอดทูนในฐานะผู้ให้กําเนิดและ
หล่อเลี้ยงชีวิต เช่น แม่น้ํา แม่โพสพ แม่ธรณี เป็นต้น ความหมายของคําว่าแม่ในลักษณะเช่นนี้แสดงให้เห็นชัดอย่างชัดเจนว่าสังคมไทยแต่
โบราณมายกย่องและให้เกียรติสตรีเพศผู้เป็นแม่ ตระหนักในบทบาทหน้าที่และบุญคุณของแม่ต่อชีวิตของลูก ๆ ตลอดมาทุกยุคทุกสมัย   
                       ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย  แม่  คอื  ผูเ้สยีสละความสขุสว่นตนเพือ่ลกู ๆ  คอยดแูลเอาใจใสแ่ละประคบประหงมลกู       
จนเตบิใหญ ่  ความรักของแม่ถือว่าเป็นความรักท่ีบริสุทธิ์   สังคมไทยมักพูดถึงแม่ในฐานะของผู้ท่ีรักลูกยิ่งชีวิต    พร้อมจะตกระกําลําบาก
เพื่อลูกของตนโดยไม่สํานึกเสียใจ นางจันทร์เทวีถูกขับออกจากเมือง ต้องระเหเร่ร่อนไร้ที่ซุกหัวนอนเพราะคลอดลูกเป็นหอยสังข์ แต่นางก็
ยังรักและเฝ้าทะนุถนอมกล่อมเกล้ียงโดยไม่เคยคิดรังเกียจเดียดฉันท์แม้แต่สัตว์อย่างนางนิลากาสร ก็ยังรักและหวงแหนลูกอย่างทรพี 
ปกป้องลูกของตนมิให้ถูกฆ่าดังเช่นลูกของตัวอ่ืน ๆ  

                       แม้ว้าโดยทั่วไปแล้ว  คําว่า  "แม"่  จะบ่งบอกความหมายของการเสียสละ  ความรักและความผูกพันที่ผู้หญิงท่ีมีต่อลูกของตน 
แต่การที่สังคมไทยมีลักษณะวัฒนธรรมเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนชั้น ทําให้ความหมายของการเป็นแม่ ตลอดจนบรรทัดฐาน 
แบบแผน พฤติกรรมและบทบาทฐานะของผู้หญิงในวัฒนธรรมของแต่ละชนชั้นย่อมแตกต่างกันไป  

 
 

   


