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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ�ำแนกประเภทของค�ำกริยาที่แสดง
การใช้มอื กระท�ำในภาษาถิน่ เชียงราย โดยใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์องค์ประกอบทางความหมาย
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั เริม่ จากการก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความของค�ำกริยา
ที่แสดงการใช้มือกระท�ำ  แล้วรวบรวมค�ำต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มความหมายเดียวกันกับ
ค�ำข้างต้นจากพจนานุกรมล้านนา – ไทย จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนาม
และค� ำ กริ ย า(การก) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งและสร้ า งส่ ว นประกอบของ
ความหมายเฉพาะของแต่ละค�ำ แล้วจึงน�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบกับ
ผู้บอกภาษาซึ่งเป็นคนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงราย
ผลการศึกษาพบว่า ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
สามารถจ�ำแนกประเภทโดยใช้ทฤษฎีวเิ คราะห์องค์ประกอบทางความหมายได้ ๙ หมวด
คือ หมวดกริยาที่ใช้มือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ หมวดกริยาที่ใช้มือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่
เผยออก หมวดกริยาที่ใช้มือเอาบางอย่างออกจากที่เดิม หมวดกริยาที่ใช้มือท�ำให้
บางอย่างสูงจากทีเ่ ดิม หมวดกริยาทีใ่ ช้มอื ล้วงเข้าไปในบางสิง่ ทีเ่ ป็นช่องหรือรูและอาจ
เอาหรือไม่เอาบางสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมา หมวดกริยาที่มือเหนี่ยวหรือรั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
หมวดกิริยาที่ใช้มือท�ำให้บางอย่างเป็นรอย หมวดกริยาที่ใช้มือบังคับ หรือใช้ก�ำลังกด
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง และหมวดกริยาที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง นอกจากนี้การศึกษา
ดั ง กล่ า วยั ง สามารถจ�ำแนกความแตกต่างของค�ำในแต่ ละหมวดซึ่ งมี ค วามหมาย
ใกล้เคียงกัน โดยสรุปเป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำต่าง ๆ ได้
ค�ำส�ำคัญ: ค�ำกริยาทีท่ แี่ สดงการใช้มอื , ภาษาถิน่ เชียงราย, ทฤษฎีวเิ คราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมาย
๑
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A Semantics Study of Hand-Related Verbs
in Chaingrai Dialect of Thai
Panwadee Rattanasak, Suttha Rattanasak๓

Abstract
This study aims at classifying types of hands-related verbs spoken
in Chiang Rai dialects by using componential analysis.
For the data collection procedure, the researcher started with defining
hands-related verbs and grouping them in accordance with the Lanna-Thai
dictionary. Then, the data was analyzed using componential analysis by taking
the interrelationship between nouns and verbs into consideration to study the
differences and components of each word. The data was checked by language
informants who were originally born and raised in Chiang Rai.
The study showed that hands-related verbs can be grouped into nine
categories: hands-related verbs indicating how to hold something; hands-related
verbs indicating how to uncover something; hands-related verbs indicating
how to move something; hands-related verbs showing how to raise something;
hands-related verbs showing how to grasp something in a hole or take
something out, which may or may not take something out of the hole;
hands-related verbs showing how to make a scratch; hands-related verbs
showing how to control or press something; and hands-related verbs showing
how to touch something. In addition, this study also showed the differences
of words in each category which denotes their closely-related meanings.
Keywords : hands-related verbs , Chiang Rai dialects , componential analysis
๓

A lecturer in the Department of Thai Language and Culture, School of Liberal
Arts, Maefahluang University.

66

วารสารไทยศึกษา ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙

บทน�ำ

ภาษาไทยมีค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงกันเป็นจ�ำนวนมาก ดังจะเห็นได้จาก
หนังสือคลังค�ำ (นววรรณ พันธุเมธา, ๒๕๔๗) ที่รวมค�ำที่มีความหมายเหมือนหรือ
ใกล้เคียงกันไว้เป็นหมวดเดียวกัน เช่น หมวดค�ำทีห่ มายถึง การหา (นววรรณ พันธุเมธา,
๒๕๔๗: ๗๘๔) ได้แก่ค�ำว่า หา จัดหา ค้นหา สืบหา เสาะหา แสวงหา หมวดค�ำที่หมาย
ถึง การเลือก (นววรรณ พันธุเมธา, ๒๕๔๗: ๗๘๕) ได้แก่ค�ำว่า เลือก คัด คัดเลือก สรร
เลือกสรร และหมวดค�ำที่หมายถึง การระบุ (นววรรณ พันธุเมธา, ๒๕๔๗: ๗๘๖) ได้แก่
ค�ำว่า ระบุ เจาะจง ก�ำหนด จ�ำกัด เป็นต้น
สอดคล้องกับสุวิไล เปรมศรีรัตน์ (๒๕๒๖) ที่ได้ศึกษาเรื่องค�ำตัดในภาษาไทย
โดยจ�ำแนกความหมายของค�ำต่าง ๆ ที่หมายถึงการตัด ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางความหมาย (Componential Analysis) ท�ำให้เห็นว่ามีคำ� จ�ำนวนมากทีม่ คี วามหมาย
ใกล้เคียงกันที่หมายถึงการตัด เช่น ค�ำว่า บด หั่น สับ ซอย เฉือน เป็นต้น
นอกจากนีไ้ ม่เพียงแต่ภาษาไทยกลางเท่านัน้ ทีม่ คี ำ� ทีม่ คี วามหมายใกล้เคียงกัน
แต่ในภาษาถิ่นเหนือก็มีค�ำเหล่านี้อยู่ด้วย โดยเฉพาะค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำ
ที่มีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก และมีหลายค�ำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งในแต่ละค�ำนั้น
จะมีความหมายที่แตกต่างกันอยู่ โดยหากผู้ใช้ไม่ทราบความหมายที่แท้จริง แล้วน�ำไป
ใช้ผิด ความหมายของค�ำก็จะคลาดเคลื่อนไปจากวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารได้
เช่น ค�ำว่า “ญุ่ม /ηum/” และ “ญว่าม /ηwâam/” ทั้งสองค�ำล้วนหมายถึง
อาการหยิบหรือจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งสิ้น แต่เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย
(Componential Analysis) ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมากในการศึกษาความหมายของค�ำ
(เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์, ๒๕๒๕) โดยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Distinctive Features
หรือ Semantic Component) หรือความหมายย่อยที่ประกอบขึ้นเป็นความหมายของ
ค�ำหนึ่ง ๆ ซึ่งต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามและค�ำกริยา (การก)
เพราะค�ำกริยาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ ต้องสัมพันธ์กับค�ำนามหน่วยอื่น ๆ ด้วย คือ
หน่วยแสดงอาการหรือผูก้ ระท�ำ (A) หน่วยรับสภาพหรือสิง่ ทีถ่ กู กระท�ำ (O) หน่วยเครือ่ งมือ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�ำ  (I) และอาจจะมีหน่วยสถานที่ที่การกระท�ำนั้นเกิดขึ้น
(L) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว จะพบว่า ทั้งสองค�ำมีความหมายแตกต่างกันที่ท่าทางของมือ
และปริมาณของที่ติดมากับมือ โดยค�ำว่า “ญุ่ม /ηûm/” จะกางนิ้วมือออกเล็กน้อย
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และจะได้ปริมาณของติดมือมาน้อยกว่า “ญว่าม /ηwòam/”
จากการพบค�ำที่มีความหมายใกล้กันดังกล่าว จึงท�ำให้ผู้วิจัยสนใจจะศึกษา
เพื่อจ�ำแนกประเภทของค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย (Componential Analysis) โดยการวิเคราะห์
อรรถลักษณ์ (Distinctive Features) หรือ (Semantic Component) เพื่อท�ำให้เห็น
ความแตกต่างของแต่ละค�ำ และจะได้น�ำไปใช้ได้ถูกต้อง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพือ่ จ�ำแนกประเภทของค�ำกริยาทีแ่ สดงการใช้มอื กระท�ำในภาษาถิน่ เชียงราย
โดยใช้ทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย (Componential Analysis)

แนวคิดส�ำคัญ
งานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย
(Componential Analysis) และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Distinctive
Features) ตามที่ เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์ (๒๕๒๕) กล่าวไว้เกี่ยวกับการวิเคราะห์
อรรถลักษณ์ไว้ดังนี้
ในการวิเคราะห์อรรถลักษณ์นี้ มีหลักการเบื้องต้น ๒ ประการ คือ
๑. ความหมายของค�ำน�ำมาแจกเป็นส่วนของความหมายย่อยได้ ส่วนย่อย
เหล่านี้ เรียกว่า อรรถลักษณ์ (Semantic Feature หรือ Semantic Component)
๒. อรรถลั ก ษณ์ แ ต่ ล ะประการที่ ป ระกอบขึ้ น มาเป็ น ความหมายของค� ำ 
แต่ละค�ำนั้น จะมิใช่อรรถลักษณ์ที่พบในค�ำเพียงค�ำเดียว กล่าวคือ อรรถลักษณ์เป็น
เครื่องช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์ของความหมายของค�ำต่าง ๆ
ตัวอย่างเช่น ความหมายของค�ำว่า พ่อ และ แม่ อาจจะแยกออกมาเป็น
อรรถลักษณ์ได้หลายประการ เช่น
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พ่อ
<มีชีวิต>
<เพศชาย>
<โตแล้ว>
<มีลูก>
<มนุษย์>
<สัตว์>

แม่
<มีชีวิต>
<เพศหญิง>
<โตแล้ว>
<มีลูก>
<มนุษย์>
<สัตว์>

จะเห็นได้ว่า อรรถลักษณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของค�ำอื่น ๆ
ได้อีกหลายค�ำ เช่น
เด็กชาย
<มีชีวิต>
<เพศชาย>
<ยังไม่โต>
<ไม่มีลูก>
<มนุษย์>

เด็กหญิง
<มีชีวิต>
<เพศหญิง>
<ยังไม่โต>
<ไม่มีลูก>
<มนุษย์>

เมื่อเปรียบเทียบดูจะเห็นว่า มีอรรถลักษณ์ร่วมกันในความหมายของค�ำ
เหล่านี้หลายประการ และมีคุณสมบัติที่ช่วยในการแบ่งกลุ่ม เช่น กลุ่ม <มีลูก> และ
กลุ่ม <ไม่มีลูก> กลุ่ม <เพศชาย> และ กลุ่ม <เพศหญิง> และมักมีลักษณะตรงข้ามกัน
ดั ง นั้ น แทนที่ จ ะใช้ อ รรถลั ก ษณ์ จ� ำ นวนมากในการพรรณนาความหมายของค� ำ 
นักอรรถศาสตร์จะใช้อรรถลักษณ์จำ� นวนน้อยลง แต่กำ� หนดให้อรรถลักษณ์เป็นคุณสมบัติ
๒ ค่า (binary value) เช่น แทนที่จะมีอรรถลักษณ์ <มีลูก> และ <ไม่มีลูก> ก็ใช้
อรรถลักษณ์ ๒ ค่าเพียงประการเดียว คือ [มีลูก] อรรถลักษณ์ <มีลูก> คือ [+ มีลูก]
และอรรถลักษณ์ <ไม่มลี กู > คือ [- มีลกู ] อรรถลักษณ์ จะเห็นว่า มีอรรถลักษณ์ทใี่ ช้เพียง
๕ ประการในการอธิบายความคล้ายคลึงและความแตกต่างกันของความหมายของค�ำ
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ดังนั้น การใช้อรรถลักษณ์สองค่าสามารถบอกความหมายของค�ำทุก ๆ ค�ำที่
ยกมา และแสดงความสัมพันธ์อันได้แก่ ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของค�ำได้
ตัวอย่างเช่น
พ่อ
+ มีชีวิต
+ มนุษย์
+ โตแล้ว
+ มีลูก
+ ชาย

แม่
+ มีชีวิต
+ มนุษย์
+ โตแล้ว
+ มีลูก
- ชาย

เด็กชาย
+ มีชีวิต
+ มนุษย์
- โตแล้ว
+ ชาย

เด็กหญิง
+ มีชีวิต
+ มนุษย์
- โตแล้ว
- ชาย

อรรถลักษณ์บางอรรถลักษณ์จะให้ความหมายโดยนัยเกี่ยวกับอรรถลักษณ์
อื่นได้ เช่น [+มนุษย์] ย่อมแสดงว่า [+มีชีวิต] หรือ [+มีลูก] ย่อมแสดงว่า [+โตแล้ว]
อรรถลักษณ์ทเี่ ป็นความหมายโดยนัยของอรรถลักษณ์อนื่ เช่น [+มีชวี ติ ] หรือ [+โตแล้ว]
เป็นอรรถลักษณ์ชนิดเดาได้ (Redundant Feature) จากการปรากฏอยูข่ องอรรถลักษณ์
อื่น ด้วยเหตุนี้เองจึงไม่จ�ำเป็นต้องแสดงอรรถลักษณ์ลงไปทุกประการ แต่อาจจะเลือก
แสดงเฉพาะอรรถลักษณ์เด่น (Distinctive Feature) และละอรรถลักษณ์เดาได้
เอาไว้ เช่น
พ่อ
+ มนุษย์
+ มีลูก
+ ชาย
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แม่
+ มนุษย์
+ โตแล้ว
- ชาย
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เด็กชาย
เด็กหญิง
+ มนุษย์
+ มนุษย์
- มีลูก
- มีลูก
- โตแล้ว
- โตแล้ว
+ ชาย
- ชาย
จากการแสดงเฉพาะอรรถลักษณ์เด่น (Distinctive Feature) ข้างต้น ท�ำให้
มองเห็นความแตกต่าง และคล้ายคลึงกันของความหมายของค�ำได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีก
จากหลักการดังกล่าวท�ำให้เห็นว่า การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย
(Componential Analysis) หมายถึง การวิเคราะห์ความหมายย่อยที่ประกอบขึ้นเป็น
ความหมายของค�ำหนึ่ง ๆ โดยการน�ำค�ำมาจัดประเภทและแจกแจงความหมายย่อย
ซึง่ ก็คอื องค์ประกอบทางความหมาย (Semantic Component) หรือเรียกว่าอรรถลักษณ์
(Semantic Feature) การวิเคราะห์องค์ประกอบนี้จะท�ำให้เห็นความสัมพันธ์กันทาง
ความหมายของแต่ละค�ำ ทัง้ ค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้ชดิ กันมาก และบางค�ำมีความสัมพันธ์
ทางความหมายน้อยมากหรือไม่มีเลย ดังนั้น การวิเคราะห์องค์ประกอบไม่เพียงแต่จะ
ช่วยให้จ�ำแนกประเภทของค�ำได้เท่านั้น แต่ยังสามารถบอกความแตกต่างของค�ำที่มี
ความหมายใกล้เคียงกันได้อีกด้วย
นอกจากทฤษฎีวเิ คราะห์องค์ประกอบ และน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์อรรถลักษณ์
แล้ว ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการกหรือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนามและหน่วยกริยา
ซึ่งฟิลมอร์ (Fillmore 1968: 24-25 อ้างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, ยุพาพรรณ
หุน่ จ�ำลอง และสรัญญา เศวตมาลย์, ๒๕๕๔) ได้เสนอว่าความสัมพันธ์ทางอรรถศาสตร์
ระหว่างค�ำนามและค�ำกริยา ควรมีดังนี้
๑. ผู้ท�ำ  (Agentive) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา ใน
ลักษณะผู้ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยปกติผู้ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต
๒. เครื่องมือ (Instrument) ได้แก่ ความสัมพัธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยาใน
ลักษณะบ่งบอกเครื่องมือ หรือเครื่องมือที่ท�ำให้เกิดเหตุการณ์หรือสภาพซึ่งแสดงโดย
ค�ำกริยา
ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
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๓. ผู้รับสภาพ (Dative) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามที่หมายถึง
สิ่งมีชีวิตกับค�ำกริยาในลักษณะที่ว่า ค�ำนามได้รับการกระทบกระเทือนจากการกระท�ำ
หรือสภาพที่แสดงโดยค�ำกริยา
๔. ผลลัพธ์ (Factitive) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยาใน
ลั ก ษณะที่ เ ป็ น ผลลั พ ธ์ จ ากการกระท� ำ  หรื อ จากสภาพที่ แ สดงโดยค� ำ กริ ย า หรื อ
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่เข้าใจได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความหมายของค�ำกริยา
๕. สถานที่ (Locative) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยาใน
ลักษณะบ่งบริเวณที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระท�ำซึ่งแสดงโดยค�ำกริยา
๖. ผู้ถูกกระท�ำ  (Objective) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลั ก ษณะผู ้ ท รงสภาพ หรื อ ผู ้ รั บ สภาพ หรื อ ได้ รั บ ความกระทบกระเทื อ นจาก
การกระท�ำที่แสดงโดยค�ำกริยา
ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๙๗๐ ฟิลมอร์ (Fillmore 1970, อ้างถึงใน นววรรณ พันธุเมธา,
๒๕๔๒) ได้เสนอการกใหม่เพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง คือ
๑. ผู้กระท�ำ  (Agentive) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลักษณะผู้ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้น โดยปกติผู้ท�ำให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นจะเป็นสิ่งมีชีวิต
เท่าหรือเทียบ
๒. ผู้ทรง-รับ (Objective) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลั ก ษณะผู ้ ท รงสภาพที่ แ สดงโดยค� ำ กริ ย า หรื อ ผู ้ ที่ รั บ สภาพ หรื อ ได้ รั บ
ความกระทบกระเทือนจากการกระท�ำที่บ่งโดยค�ำกริยา
๓. ผู้มีประสบการณ์ (Experiencer) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับ
ค�ำกริยา ในลักษณะผู้มีความรู้สึกทั้งทางกายและจิตใจ มีอารมณ์ สามารถเรียนรู้
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บ่งด้วยค�ำกริยา
๔. จุดหมาย (Goal) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา ในลักษณะ
จุดสิ้นสุดของการกระท�ำซึ่งบ่งด้วยค�ำกริยา
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๕. จุดเริ่มต้น (Source) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลักษณะจุดตั้งต้นของการกระท�ำซึ่งบ่งด้วยค�ำกริยา
๖. สถานที่ (Locative) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลักษณะบ่งบริเวณที่เหตุการณ์ หรือการกระท�ำซึ่งบ่งด้วยค�ำกริยา
๗. เครื่องมือ (Instrumental) ได้แก่ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลักษณะบ่งบอกเครือ่ งมือ หรือเป็นเครือ่ งทีท่ ำ� ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสภาพซึง่ บ่งด้วย
ค�ำกริยา
๘. เวลา (Time) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา ในลักษณะ
บ่งบอกเวลาของเหตุการณ์ หรือสภาพที่แสดงด้วยค�ำกริยา
๙. ผูร้ ว่ มกระท�ำ (Comitative) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับค�ำกริยา
ในลักษณะกระท�ำอาการ หรือท�ำให้เกิดเหตุการณ์ที่บ่งด้วยค�ำกริยาร่วมกันกับผู้อื่น
๑๐. ผู้ได้รับประโยชน์ (Benefactive) ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามกับ
ค�ำกริยา ในลักษณะผู้ได้รับผลแห่งการกระท�ำซึ่งบ่งด้วยค�ำกริยา
ส่วน นววรรณ พันธุเมธา (๒๕๕๑) ได้กล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยนามและหน่วยกริยาว่ามีแบบต่าง ๆ ต่อไปนี้
หน่วยนามบอกผู้ท�ำ  หมายถึง ผู้กระท�ำอาการอย่างหนึ่ง ปรกติจะอยู่หน้า
หน่วยกริยาแสดงอาการ
หน่วยนามบอกผู้มีสภาพ หมายถึง ผู้มีสภาพอย่างหนึ่ง ปรกติจะอยู่หน้า
หน่วยกริยาแสดงสภาพ
หน่วยบอกนามผูป้ ระสบ หมายถึง ผูท้ มี่ อี ารมณ์ความรูส้ กึ มีความรูค้ วามเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ปรกติจะอยู่หน้าหน่วยกริยาแสดงการประสบ
หน่วยนามบอกผู้ถูก หมายถึง ผู้รับการกระท�ำหรือประสบ ในบางกรณีผู้รับ
การกระท�ำจะเปลี่ยนสภาพ เปลี่ยนอากัปกริยา เปลี่ยนสถานที่ หรือเปลี่ยนเจ้าของ
หน่วยนามบอกผล หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำ
ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
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หน่วยนามบอกผูเ้ สริม หมายถึง สิง่ ทีช่ ว่ ยเสริมความหมายของหน่วยกริยาให้
สมบูรณ์ขึ้น
หน่วยนามบอกผู้มีส่วนร่วม หมายถึง ผู้ร่วมท�ำอาการหรือมีสภาพ
หน่วยนามบอกสถานที่ หมายถึง สถานที่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
หน่วยนามบอกเวลา หมายถึง เวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
หน่วยนามบอกแหล่งเดิม หมายถึงสภาพเดิม เหตุการณ์เดิม หรือที่เดิมก่อน
ที่จะมีการเปลี่ยนสภาพ หรือเปลี่ยนเหตุการณ์ หรือเปลี่ยนเจ้าของ หรือเปลี่ยนสถานที่
หน่วยนามบอกจุดหมาย หมายถึง จุดหมายของการเคลื่อนที่
หน่วยนามบอกเครื่องมือ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ท�ำกริยา
หน่วยนามบอกผู้เปรียบ หมายถึง ผู้ที่หรือสิ่งที่ใช้เปรียบเทียบช่วยขยาย
ความหมายของหน่วยกริยา
หน่วยนามบอกเหตุ หมายถึง สาเหตุของสภาพหรือเหตุการณ์ มักอยู่หลัง
หน่วยกริยา และมีค�ำเชื่อมบอกเหตุ
หน่วยนามบอกลักษณะ หมายถึง ลักษณะของการกระท�ำ  มักอยู่หลัง
หน่วยกริยาและมีค�ำเชื่อม ด้วย มาข้างหน้า
จากการก หรือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนามและหน่วยกริยา ที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะพิจารณาการก ดังนี้
หน่วยแสดงอาการหรือผู้กระท�ำ (Agentive - A)
หน่วยรับสภาพหรือสิ่งที่ถูกกระท�ำ (Objective - O)
หน่วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�ำ (Instrumental - I)
และอาจจะมีหน่วยสถานที่ที่การกระท�ำนั้นเกิดขึ้น (Locative - L)
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ขอบเขตการวิจัย
๑. ศึกษาเฉพาะค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำโดยตรง ไม่ใช้อุปกรณ์อื่น ๆ
เช่น “หญิบ” ใช้เข็มเป็นอุปกรณ์ เป็นต้น
๒. แหล่งข้อมูล ได้แก่ บ้านสันทรายน้อย ต�ำบลสันทราย อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย
๓. ผู้บอกภาษาเป็นคนที่เกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงราย จ�ำนวน ๑๐ คน
มีอายุตั้งแต่ ๕๕ ปีข้ึนไป เนื่องจากหากผู้บอกภาษาอายุน้อยกว่านี้อาจได้รับอิทธิพล
จากภาษาไทยกลาง

วิธีด�ำเนินการวิจัย
๑. ศึกษาเอกสารและต�ำราจากห้องสมุด
๒. ศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๓. เก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการดังนี้
๓.๑ ก� ำ หนดค� ำ จ� ำ กั ด ความของค� ำ กริ ย าที่ แ สดงการใช้ มื อ กระท� ำ ว่ า
หมายถึง การกระท�ำของมนุษย์ที่ใช้มือเป็นเครื่องมือในการเคลื่อนที่ (เคลื่อนไหว)
แล้วอาจท�ำให้เนื้อวัตถุบางอย่างเปลี่ยนสภาพหรือไม่ก็ได้
๓.๒ รวบรวมค�ำต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นกลุม่ ความหมายเดียวกัน (Semantic Field)
(David Crystal ๑๙๘๐ อ้างถึงใน พัชรี พลาวงศ์, ๒๕๔๒) กับค�ำข้างต้นให้ได้มากที่สุด
โดยรวบรวมจากพจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง (๒๕๔๗) ซึ่งจากการ
รวบรวมค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย มีทั้งสิ้น ๓๗ ค�ำ  ได้แก่
เปี๋ย ญุ่ม ญว่าม หญุบ ก�๋ำ โหงบ โกบ ปึ๊ด ตี่ เต ตึ๋ง ก๋าง วัก ญู้ ญก ติ้ว จก จั๊ก ถก ตึ๊ด
หลก ยาด หยิก หยัก เก๋า เต็ก บีบ บิด ฟั้น กั๊น นวด งม ซวาม งม ๆ ซวาม ๆ จิ ต๊ะ เต๊า
๔. วิเคราะห์ข้อมูล
๔.๑ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าวิ เ คราะห์ ต ามวิ ธี วิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบทาง
ความหมาย (Componential Analysis) โดยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Distinctive Features)
หรือ (Semantic Component) คือ การวิเคราะห์ความหมายย่อยที่ประกอบขึ้นเป็น
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ความหมายของค�ำหนึง่ ๆ ซึง่ ต้องพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามและค�ำกริยา
(การก) เพราะค�ำกริยาจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ต้องสัมพันธ์กับค�ำนามหน่วยอื่น ๆ ด้วยคือ
หน่ ว ยแสดงอาการหรื อ ผู ้ ก ระท� ำ  (A) หน่ ว ยรั บ สภาพหรื อ สิ่ ง ที่ ถู ก กระท� ำ  (O)
หน่วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการกระท�ำ  (I) และอาจจะมีหน่วยสถานที่ที่
การกระท�ำนั้นเกิดขึ้น (L) ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนประกอบของความหมายร่วมกัน
๔.๒ ศึ ก ษาความแตกต่ า งของความหมายของแต่ ล ะค� ำ  โดยการ
เปรียบเทียบค�ำที่มีความหมายใกล้กันไปทีละกลุ่ม ก็จะพบส่วนประกอบที่ท�ำให้เห็น
ความแตกต่างของความหมายของค�ำแต่ละค�ำ  และท�ำให้ได้โครงสร้างหลักของ
ความหมาย “ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย”
๔.๓ สร้างส่วนประกอบของความหมายเฉพาะของแต่ละค�ำ โดยใช้ขอ้ มูล
จากโครงสร้างหลักของความหมายในการหารายละเอียดปลีกย่อยทีเ่ ป็นลักษณะเฉพาะ
ของค�ำแต่ละค�ำ
๔.๔ น�ำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปตรวจสอบกับผู้บอกภาษาเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
๕. สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ

ผลการวิจัย
จากการน�ำค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย ทั้ง ๓๗ ค�ำ
มาวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย (Componential Analysis) โดยการ
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Distinctive Features) หรือ (Semantic Component) ซึง่ พิจารณา
จากความสัมพันธ์ระหว่างค�ำนามและค�ำกริยา (การก) ท�ำให้พบว่าแต่ละค�ำนั้นมี
ส่วนประกอบของความหมายร่วมกัน คือ
๑. เป็นกริยาอาการของมนุษย์
๒. ใช้มือในการกระท�ำ
๓. เกี่ยวข้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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แม้ทกุ ค�ำจะมีสว่ นประกอบดังกล่าวร่วมกัน แต่แต่ละค�ำก็มคี วามหมายย่อยที่
ท�ำให้แตกต่างจากค�ำอื่นด้วย จึงต้องมีการเปรียบเทียบเพื่อหาส่วนประกอบของ
ความหมายของแต่ละค�ำ  (สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ๒๕๒๖: ๑๙-๒๐) โดยจะพิจารณา
จากค�ำทีม่ คี วามหมายใกล้กนั ไปทีละกลุม่ เช่น ค�ำว่า “ญุม่ ” กับ “ญว่าม” และ “จัก๊ ” กับ “ตึด๊ ”
เป็นต้น ซึ่งจากการศึกษาท�ำให้พบโครงสร้างที่เป็นหลักของความหมาย “ค�ำกริยาที่
แสดงการใช้มือกระท�ำ” ว่าประกอบด้วย
๑. ลักษณะของมือที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แยกเป็น
๑.๑ มือยึดเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท�ำให้เกิดผล ดังนี้
๑.๑.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนที่มากับมือ
๑.๑.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่มากับมือก็ได้
๑.๒ มือไม่ยึดเกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท�ำให้เกิดผล ดังนี้
๑.๒.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง
๑.๒.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เปลี่ยนแปลง
๒. ส่วนของมือ และลักษณะอาการเคลื่อนไหวของมือ แยกเป็น
๒.๑ ส่วนของมือ
๒.๒ ท่าทางของมือ (การเคลื่อนไหว)
๒.๓ การใช้เวลาในการกระท�ำ
๒.๔ ทิศทางการเคลื่อนที่ของมือ
๒.๕ การออกแรง
๓. ลักษณะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ใช้มือกระท�ำ แยกเป็น
๓.๑ ชนิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสภาพของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓.๓ ปริมาณของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ติดมากับมือ
๔. สถานที่ที่ใช้มือกระท�ำ แยกเป็น
๔.๑ ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง
๔.๒ น�้ำ
๔.๓ ที่มืด
๔.๔ ช่องหรือรู
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เปี๋ย
ญุ่ม
ญว่าม
หญุบ
ก�๋ำ
โหงบ
โกบ
ปึ๊ด
ตี่
เต
ตึ๋ง
ก๋าง
วัก
ญู้
ญก
ติ้ว
จก
จั๊ก
ถก

จากการศึกษาโครงสร้างทีเ่ ป็นหลักของความหมาย ของค�ำทัง้ ๓๗ ค�ำ สามารถ
แสดงสรุปเป็นแผนภูมิ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของส่วนประกอบของโครงสร้างทาง
ความหมายกับ “ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย” ดังนี้

๑. ลักษณะของมือที่มีต่อ
   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๑.๑ มือยึดเกาะสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๑.๑.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       เคลื่อนที่มากับมือ
๑.๑.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจ
       เคลื่อนที่หรือไม่
       เคลื่อนที่มากับ
       มือก็ได้
๑.๒ มือไม่ยึดเกาะสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๑.๒.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       เปลี่ยนแปลง
๑.๒.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       ไม่เปลี่ยนแปลง
๒. ส่วนของมือ และ
   ลักษณะอาการ
   เคลื่อนไหวของมือ
๒.๑ ส่วนของมือ
๒.๑.๑ นิ้วมือ (นิ้วใดก็ได้ :
       ๒ นิ้วขึ้นไป)
๒.๑.๒ นิ้วทั้งห้า
๒.๑.๓ นิ้วทั้งสิบ
๒.๑.๔ อุ้งมือ
๒.๑.๕ สันมือ
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เปี๋ย
ญุ่ม
ญว่าม
หญุบ
ก�๋ำ
โหงบ
โกบ
ปึ๊ด
ตี่
เต
ตึ๋ง
ก๋าง
วัก
ญู้
ญก
ติ้ว
จก
จั๊ก
ถก
๒.๑.๖ ทั้งฝ่ามือ
๒.๑.๗ ฝ่ามือทั้งสองข้าง
๒.๑.๘ เล็บ
๒.๑.๙ เล็บของสองนิ้ว
๒.๑.๑๐ ส่วนใดก็ได้ยกเว้น
         เล็บ
๒.๑.๑๑ ส่วนปลายของนิ้ว
         ใดก็ได้
๒.๒ ท่าทางของมือ
     (การเคลื่อนไหว)
๒.๒.๑ กางเล็กน้อย
๒.๒.๒ กางมากที่สุด
๒.๒.๓ งอนิ้ว
๒.๓ การใช้เวลา
     ในการกระท�ำ
๒.๓.๑ การกระท�ำเป็นไป
       อย่างรวดเร็ว
๒.๓.๒ การกระท�ำเป็นไป
       อย่างช้า ๆ
๒.๓.๓ การกระท�ำใช้เวลา
       นาน
๒.๔ ทิศทางการเคลื่อนที่
     ของมือ
๒.๔.๑ ลากเป็นทางยาว
๒.๔.๒ ลากไปมา
๒.๔.๓ กดลงไป
๒.๔.๔ หมุน
๒.๔.๕ ดันไปข้างหน้า

ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
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เปี๋ย
ญุ่ม
ญว่าม
หญุบ
ก�๋ำ
โหงบ
โกบ
ปึ๊ด
ตี่
เต
ตึ๋ง
ก๋าง
วัก
ญู้
ญก
ติ้ว
จก
จั๊ก
ถก
๒.๔.๖ ล้วงไปข้างใน
๒.๔.๗ แนวตั้ง
๒.๔.๘ แนวนอน
๒.๕ การออกแรง
๒.๕.๑ มาก
๒.๕.๒ น้อย
๓. ลักษณะของสิ่งใด
   สิ่งหนึ่งที่ใช้มือกระท�ำ
๓.๑ ชนิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓.๑.๑ วัตถุหรือสิ่งของที่มี
       ขนาดพอดีมือ เช่น
       กระเป๋าเงิน
๓.๑.๒ วัตถุหรือสิ่งของที่มี
        ลักษณะเป็นเส้น
        เช่น ผม ขน หญ้า
๓.๑.๓ วัตถุหรือสิ่งของ
       ขนาดเล็ก เช่น
       เหรียญ ทราย
๓.๑.๔ สิ่งของทั่วไป
๓.๑.๕ ผ้า
๓.๑.๖ กระดาษ
๓.๑.๗ แป้ง
๓.๑.๘ น�้ำ
๓.๑.๙ ถุงมีหู
๓.๑.๑๐ เนื้อคน
๓.๑.๑๑ เนื้อสัตว์
๓.๑.๑๒ เนื้อพืช
๓.๑.๑๓ ของด้านเดียว
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เปี๋ย
ญุ่ม
ญว่าม
หญุบ
ก�๋ำ
โหงบ
โกบ
ปึ๊ด
ตี่
เต
ตึ๋ง
ก๋าง
วัก
ญู้
ญก
ติ้ว
จก
จั๊ก
ถก
๓.๑.๑๔ ของทั้งสองด้าน
๓.๒ การเปลี่ยนแปลง
     สภาพของสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๓.๒.๑ มีช่องแคบ
๓.๒.๒ มีช่องกว้าง
๓.๒.๓ บางส่วนห้อยถ่วง
       ลงมา
๓.๒.๔ เละ
๓.๒.๕ มีของเหลวออกมา
       หรือคลุกเคล้า
       เข้ากัน
๓.๒.๖ แน่นเข้า
๓.๓ ปริมาณของสิ่งใด
     สิ่งหนึ่งที่ติดมากับมือ
๓.๓.๑ มาก
๓.๓.๒ น้อย
๔. สถานที่ที่ใช้มือกระท�ำ
๔.๑ ทั่วไปไม่เฉพาะ  
     เจาะจง
๔.๒ น�้ำ
๔.๓ ที่มืด
๔.๔ ช่องหรือรู
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ตึ๊ด
หลก
ยาด
หยิก
หยัก
เก๋า
เต็ก
บีบ
บิด
ฟั้น
กั๊น
นวด
งม
ซวาม
งม ๆ ซวาม ๆ
จิ
ต๊ะ
เต๊า
๑. ลักษณะของมือที่มีต่อ
   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๑.๑ มือยึดเกาะสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๑.๑.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       เคลื่อนที่มากับมือ
๑.๑.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจ
       เคลื่อนที่หรือไม่
       เคลื่อนที่มากับ
       มือก็ได้
๑.๒ มือไม่ยึดเกาะสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๑.๒.๑ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       เปลี่ยนแปลง
๑.๒.๒ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
       ไม่เปลี่ยนแปลง
๒. ส่วนของมือ และ
   ลักษณะอาการ
   เคลื่อนไหวของมือ
๒.๑ ส่วนของมือ
๒.๑.๑ นิ้วมือ (นิ้วใดก็ได้ :
       ๒ นิ้วขึ้นไป)
๒.๑.๒ นิ้วทั้งห้า
๒.๑.๓ นิ้วทั้งสิบ
๒.๑.๔ อุ้งมือ
๒.๑.๕ สันมือ
๒.๑.๖ ทั้งฝ่ามือ
๒.๑.๗ ฝ่ามือทั้งสองข้าง
๒.๑.๘ เล็บ
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ตึ๊ด
หลก
ยาด
หยิก
หยัก
เก๋า
เต็ก
บีบ
บิด
ฟั้น
กั๊น
นวด
งม
ซวาม
งม ๆ ซวาม ๆ
จิ
ต๊ะ
เต๊า
๒.๑.๙ เล็บของสองนิ้ว
๒.๑.๑๐ ส่วนใดก็ได้ยกเว้น
        เล็บ
๒.๑.๑๑ ส่วนปลายของ
         นิ้วใดก็ได้
๒.๒ ท่าทางของมือ
     (การเคลื่อนไหว)
๒.๒.๑ กางเล็กน้อย
๒.๒.๒ กางมากที่สุด
๒.๒.๓ งอนิ้ว
๒.๓ การใช้เวลาในการ
     กระท�ำ
๒.๓.๑ การกระท�ำเป็นไป
       อย่างรวดเร็ว
๒.๓.๒ การกระท�ำเป็นไป
       อย่างช้า ๆ
๒.๓.๓ การกระท�ำใช้เวลา
       นาน
๒.๔ ทิศทางการเคลื่อนที่
     ของมือ
๒.๔.๑ ลากเป็นทางยาว
๒.๔.๒ ลากไปมา
๒.๔.๓ กดลงไป
๒.๔.๔ หมุน
๒.๔.๕ ดันไปข้างหน้า
๒.๔.๖ ล้วงไปข้างใน
๒.๔.๗ แนวตั้ง
๒.๔.๘ แนวนอน
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ตึ๊ด
หลก
ยาด
หยิก
หยัก
เก๋า
เต็ก
บีบ
บิด
ฟั้น
กั๊น
นวด
งม
ซวาม
งม ๆ ซวาม ๆ
จิ
ต๊ะ
เต๊า
๒.๕ การออกแรง
๒.๕.๑ มาก
๒.๕.๒ น้อย
๓. ลักษณะของสิ่งใด
   สิ่งหนึ่งที่ใช้มือกระท�ำ
๓.๑ ชนิดของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓.๑.๑ วัตถุหรือสิ่งของที่มี
       ขนาดพอดีมือ เช่น
       กระเป๋าเงิน
๓.๑.๒ วัตถุหรือสิ่งของที่มี
        ลักษณะเป็นเส้น
        เช่น ผม ขน หญ้า
๓.๑.๓ วัตถุหรือสิ่งของ
       ขนาดเล็ก เช่น
       เหรียญ ทราย
๓.๑.๔ สิ่งของทั่วไป
๓.๑.๕ ผ้า
๓.๑.๖ กระดาษ
๓.๑.๗ แป้ง
๓.๑.๘ น�้ำ
๓.๑.๙ ถุงมีหู
๓.๑.๑๐ เนื้อคน
๓.๑.๑๑ เนื้อสัตว์
๓.๑.๑๒ เนื้อพืช
๓.๑.๑๓ ของด้านเดียว
๓.๑.๑๔ ของทั้งสองด้าน
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ตึ๊ด
หลก
ยาด
หยิก
หยัก
เก๋า
เต็ก
บีบ
บิด
ฟั้น
กั๊น
นวด
งม
ซวาม
งม ๆ ซวาม ๆ
จิ
ต๊ะ
เต๊า
๓.๒ การเปลี่ยนแปลง
     สภาพของสิ่งใด
     สิ่งหนึ่ง
๓.๒.๑ มีช่องแคบ
๓.๒.๒ มีช่องกว้าง
๓.๒.๓ บางส่วนห้อยถ่วง
       ลงมา
๓.๒.๔ เละ
๓.๒.๕ มีของเหลวออกมา
       หรือคลุกเคล้า
       เข้ากัน
๓.๒.๖ แน่นเข้า
๓.๓ ปริมาณของสิ่งใด
    สิ่งหนึ่งที่ติดมากับมือ
๓.๓.๑ มาก
๓.๓.๒ น้อย
๔. สถานที่ที่ใช้มือกระท�ำ
๔.๑ ทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจง
๔.๒ น�้ำ
๔.๓ ที่มืด
๔.๔ ช่องหรือรู

จากแผนภูมสิ ามารถอธิบายส่วนประกอบของโครงสร้างทางความหมายของ
ค�ำต่างๆ ตามตัวอย่าง ดังนี้
เปี๋ย/pǐa/ เป็นการใช้มือกระท�ำโดย
๑. ใช้นิ้วทั้งห้ารวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
๒. ใช้เวลาในการกระท�ำอย่างรวดเร็ว
ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
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๓. ใช้กบั วัตถุหรือสิง่ ของทีม่ ขี นาดพอดีมอื (กระเป๋าเงิน, ยางลบ, พวงกุญแจ)
ญุ่ม/ηûm/ เป็นการใช้มือกระท�ำโดย
๑. ใช้นิ้วทั้งห้ารวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
๒. กางนิ้วทั้งห้าออกเล็กน้อย
๓. มีปริมาณของติดมากับมือน้อย
๔. ใช้กับวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
ญว่าม/ηwâam/ เป็นการใช้มือกระท�ำโดย
๑. ใช้นิ้วทั้งห้ารวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
๒. กางนิ้วทั้งห้าออกมากที่สุด
๓. มีปริมาณของติดมากับมือมาก
๔. ใช้กับวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
โกบ/kòop/เป็นการใช้มือกระท�ำโดย
๑. ใช้นิ้วทั้งสิบรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
๒. กางนิ้วทั้งสิบออกเล็กน้อย
๓. มีปริมาณของติดมากับมือน้อย
๔. ใช้กับวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
โหงบ/Nòop/เป็นการใช้มือกระท�ำโดย
๑. ใช้นิ้วทั้งสิบรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
๒. กางนิ้วทั้งสิบออกมากที่สุด
๓. มีปริมาณของติดมากับมือมาก
๔. ใช้กับวัตถุหรือสิ่งของที่มีขนาดเล็ก
ส่วนประกอบของโครงสร้างทางความหมายดังกล่าว ท�ำให้สามารถสรุป
ความหมายในรูปของค�ำจ�ำกัดความที่สรุปอย่างย่อ ๆ ชี้เฉพาะส่วนประกอบของ
ความหมายเด่น ๆ ทีจ่ ะแสดงความแตกต่างของค�ำนัน้ ๆ จากค�ำอืน่ ๆ ในหมวดความหมาย
เดียวกันดังต่อไปนี้
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ค�ำ
๑. เปี๋ย /pǐa/
๒. ญุ่ม /ηûm/
๓. ญว่าม /ηwâam/
๔. หญุบ /ηùp/
๕. ก�๋ำ /kăm/
๖. โหงบ /Nòop/
๗. โกบ /kòop/
๘. ปึ๊ด /pẃt/
๙. ตี่ /t�i/
๑๐. เต /tee/
๑๑. ตึ๋ง /tŵN/
๑๒. ก๋าง /kăaN/
๑๓. วัก /wăk/
๑๔. ญู้ /ηùu/
๑๕. ญก /ηók/
๑๖. ติ้ว /t�w/

ความหมาย
กริยาที่ใช้นิ้วทั้งห้ารวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้โดยเร็ว
กริยาที่กางนิ้วทั้งห้าออกเล็กน้อยเพื่อรวบจับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ จะได้ปริมาณน้อยกว่าญว่าม
กริยาที่กางนิ้วทั้งห้าออกมากที่สุดเพื่อรวบจับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ จะได้ปริมาณมากกว่าญุ่ม
กริยาที่ใช้นิ้วทั้งห้ารวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้
กริยาที่ใช้นวิ้ ทั้งห้ารวบจับสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไว้ โดยงอนิว้
ทั้งห้าให้จดอุ้งมือ
กริยาที่กางนิ้วทั้งสิบให้ห่างกันให้มากที่สุดเพื่อรวบ
จับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้จะได้ปริมาณมากกว่าโกบ
กริยาทีก่ างนิว้ ทัง้ สิบให้หา่ งกันให้หา่ งกันเล็กน้อยเพือ่
รวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ จะได้ปริมาณน้อยกว่าโหงบ
กริยาที่ใช้มือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออกโดยออกแรง
มากกว่า ตี่ เต ตึ๋ง และก๋าง
กริยาที่ใช้นิ้วมือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก โดยท�ำให้
สิ่งนั้นมีช่องแคบกว่า เต
กริยาที่ใช้นิ้วมือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก โดยท�ำให้
สิ่งนั้นมีช่องกว้างกว่า ตี่
กริยาที่ใช้นิ้วมือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่ (ผ้า) เผยออก
กริยาที่ใช้นิ้วท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่ (กระดาษ) เผยออก
กริยาที่ใช้อุ้งมือเอาน�้ำออกจากที่เดิม
กริยาทั้งฝ่ามือเอาบางอย่างออกจากที่เดิม
โดยออกแรงดัน
กริยาที่ใช้นิ้วมือท�ำให้บางอย่างขึ้นให้สูงจากที่เดิม
กริยาที่ใช้นิ้วมือท�ำบางอย่างที่มีลักษณะเป็นถุง
มีหูขึ้นให้สูงจากที่เดิมโดยบางส่วนของสิ่งนั้นห้อย
ถ่วงลงมา
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๑๗. จก /cók/
๑๘. จั๊ก /cák/
๑๙. ตึ๊ด /tẃt/
๒๐. ถก /thók/
๒๑. หลก /lók/
๒๒. ญาด /ηâat/
๒๓. หยิก /jăk/
๒๔. หยัก /ják/
๒๕. เก๋า /kăw/
๒๖. เต็ก /ték/
๒๗. บีบ /bìip/
๒๘. บิด /bìt/
๒๙. ฟั้น /fân/
๓๐. กั้น /kân/
๓๑. นวด /nûat/
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กริยาทีใ่ ช้มอื ทัง้ ฝ่ามือล้วงเข้าไปในบางสิง่ ทีเ่ ป็นช่อง
หรือรูและอาจเอาหรือไม่เอาสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมา
กริยาที่ใช้นิ้วมือเหนี่ยวหรือรั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย
ใช้เวลาในการกระท�ำนานกว่าตึ๊ด
กริยาที่ใช้นิ้วมือเหนี่ยวหรือรั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใช้
เวลาในการกระท�ำเร็วกว่าจั๊ก
กริยาที่ใช้นิ้วมือเหนี่ยวหรือรั้งผ้า
กริยาที่ใช้นิ้วมือเหนี่ยวหรือรั้งเส้นผม, เส้นขน
หรือหญ้า
กริยาที่ใช้เล็บท�ำให้บางอย่างเป็นรอยโดยลากเป็น
ทางยาว
กริยาที่ใช้เล็บ ๒ นิ้วท�ำให้บางอย่างเป็นรอยโดย
ออกแรงกดลงไป
กริยาที่ใช้เล็กท�ำให้บางอย่างเป็นรอยโดยออกแรง
กดลงไป
กริยาที่ใช้เล็บท�ำให้บางอย่างเป็นรอยโดยลากไปมา
กริยาทีใ่ ช้มอื ส่วนใดก็ได้ยกเว้นเล็บบังคับหรือใช้กำ� ลัง
กดด้านใดด้านหนึ่งของสิ่งใดหนึ่ง
กริยาที่ใช้ฝ่ามือสองหรือนิ้วมือบังคับหรือใช้ก�ำลัง
กดด้านทั้งสองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
กริยาที่ใช้นิ้วมือบังคับหรือใช้ก�ำลังกดด้านทั้งสอง
ของสิ่งนั้นแล้วหมุน
กริยาที่ใช้นิ้วมือและอุ้งมือบังคับหรือใช้ก�ำลังกด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเละ
กริยาที่ใช้นวิ้ มือหรืออุ้งมือบังคับหรือก�ำลังกดสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเพื่อให้ของเหลวที่มีอยู่ออกมาหรือเพื่อ
คลุกเคล้าให้เข้ากัน
กริยาที่ใช้อุ้งมือหรือส้นมือบังคับหรือใช้ก�ำลังกด
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้มีเนื้อแน่นเข้าหรือนิ่ม
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๓๒. งม /ηom/

กริยาที่ใช้มือทั้งฝ่ามือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
ช้า ๆ ในน�้ำ
กริยาที่ใช้มือทั้งฝ่ามือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓๓. ซวาม/swaam/
๓๔. งม ๆ ซาม ๆ /Nom Nom swaam swaam/
กริยาที่ใช้มือทั้งฝ่ามือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
ช้า ๆ ในที่มือ
๓๕. จิ /c�/
กริยาที่ใช้ส่วนปลายของนิ้วแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
๓๖. ต๊ะ/tá/
กริยาทีใ่ ช้มอื ทัง้ ฝ่ามือแตะต้องสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยฝ่ามือ
อยู่ในลักษณะแนวตั้ง
๓๗. เต๊า/táw/
กริยาทีใ่ ช้มอื ทัง้ ฝ่ามือแตะต้องสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยฝ่ามือ
อยู่ในลักษณะแนวนอน
นอกจากนี้ การวิเคราะห์โดยใช้ส่วนประกอบของโครงสร้างทางความหมาย
ดังกล่าวเป็นเกณฑ์ ยังท�ำให้สามารถจ�ำแนก “ค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำใน
ภาษาถิ่นเชียงราย” ได้ ๙ หมวด คือ
๑. หมวดค�ำกริยาที่ใช้มือรวบจับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ มี ๗ ค�ำ คือ
- เปี๋ย /pǐa/
น้องเปี๋ยปากกาไปเขียนหนังสือ
- ญุ่ม /ηûm/
แม่ญุ่มเกลือไปใส่แกง
- ญว่าม /ηwâam/
น้องญว่ามบะหินใส่ถุงไปยิงนก
- หญุบ /ηùp/
พี่หญุบผมเล่น
- ก�๋ำ /kâm/
พ่อก�๋ำไม้ตีลูก
- โหงบ /ηòop/
น้องโหงบขนมใส่ในถุง
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- โกบ /kòop/
พ่อโกบบะหินไปใส่กระถาง
๒. หมวดกริยาที่ใช้มือท�ำให้สิ่งที่ปิดอยู่เผยออก มี ๕ ค�ำ คือ
- ปึ๊ด /pẃt/
แม่ปึ๊ดผ้าห่มเซาะสตางค์ที่อยู่บนเตียง
- ตี่ /tìi/
พ่อตี่ถุงผ่อว่ามีเสื้อกี่ตัว
- เต /tee/
แม่เตกล่องหนังสือ
- ตึ๋ง /tŵN/
แม่ตึ๋งเสื้อผ่อฮอยเปื้อน
- ก๋าง /kăaN/
พ่อก๋างหนังสือพิมพ์ออกอ่าน
๓. หมวดกริยาที่ใช้มือเอาบางอย่างออกจากที่เดิม มี ๒ ค�ำ คือ
- วัก /wák/
แม่วักน�้ำออกจากกาละมัง
- ญู้ /ηûu/
พ่อญู้โต๊ะ
๔. หมวดกริยาที่ใช้มือท�ำให้บางอย่างขึ้นให้สูงจากที่เดิม มี ๒ ค�ำ คือ
- ญก /ηók/
น้องญกเก้าอี้
- ติ้ว /tîw/
แม่ติ้วถุงผัก
๕. หมวดกริยาที่ใช้มือล้วงเข้าไปในบางสิ่งที่เป็นช่องหรือรูและอาจเอาหรือ
ไม่เอาบางสิ่งที่อยู่ในนั้นออกมา มี ๑ ค�ำ คือ
- จก /cók/
น้องจกสตางค์ออกจากกระเป๋า
พ่อยืนจกกระเป๋าเตี่ยว
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๖. หมวดกริยาที่มือเหนี่ยวหรือรั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้มี ๔ ค�ำ คือ
- จั๊ก /cák/
น้องจั๊กผมพี่
- ตึ๊ด /tẃt/
พี่ตึ๊ดผมน้อง
- ถก /thók/
แม่ถกผ้าออกจากกระเป๋า
- หลก /lók/
น้องหลกหงอกฮื้อแม่
๗. หมวดกิริยาที่ใช้มือท�ำให้บางอย่างเป็นรอย มี ๔ ค�ำ คือ
- ญาด /ηâat/
น้องญาดหน้าพี่
- หยิก /ják/
แม่หยิกแขนลูก
- หยัก /ják/
พี่หยักคอน้อง
- เก๋า /kăw/
พ่อเก๋าหลัง
๘. หมวดกริยาที่ใช้มือบังคับ หรือใช้ก�ำลังกดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี ๖ ค�ำ คือ
- เต็ก /ték/
ลูกเต็กขาแม่
- บีบ /bìip/
ลูกบีบขาแม่
- บิด /bìt/
แม่บิดหูลูก
- ฟั้น /fân/
น้องฟั้นข้าวในจาน
- กั้น /kân/
แม่กั้นกะทิ
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- นวด /nûat/
แม่นวดแป้งยะขนม
๙. หมวดกริยาที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มี ๖ ค�ำ คือ
- งม /Nom/
น้องงมเซาะสตางค์ในน�้ำ
- ซวาม /swaam/
แม่ซวามหน้าผากลูกผ่อว่ามีไข้ก่อ
- งมๆซวามๆ /Nom Nom swaam swaam/
น้องงม ๆ ซวาม ๆ เซาะสตางค์พื้นเตียง
- จิ /cí/
น้องจิน�้ำผ่อว่าฮ้อนก่อ
- ต๊ะ /tá/
ลูกต๊ะฝาจ๋นเป็นฮอย
- เต๊า /táw/
ลูกเต๊าโต๊ะ

สรุป
จากการศึกษาค�ำกริยาทีแ่ สดงการใช้มอื กระท�ำในภาษาถิน่ เชียงรายทัง้ ๓๗ ค�ำ
นี้ พบว่าแม้ทกุ ค�ำจะมีสว่ นประกอบทางความหมายร่วมกัน แต่แต่ละค�ำจะมีสว่ นประกอบ
ชี้เฉพาะที่ท�ำให้มีความหมายของค�ำแตกต่างกันไป และยังสามารถจ�ำแนกประเภท
กลุ่มค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงรายได้ ๙ หมวด
การศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่าง ๆ ทางความหมายนี้ ท�ำให้เกิด
ความเข้าใจความแตกต่างของกลุ่มค�ำซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกัน กล่าวคือ สามารถ
จ�ำแนกความแตกต่างได้โดยอาศัยส่วนประกอบของความหมายส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือ
มากกว่านั้นเป็นเกณฑ์ จนสามารถน�ำมาสรุปเป็นค�ำจ�ำกัดความของค�ำต่าง ๆ ได้ และ
ความรู้นี้อาจน�ำไปประกอบการให้ความหมายค�ำในการท�ำพจนานุกรมได้ต่อไป
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นอกจากการศึกษาค�ำกริยาที่แสดงการใช้มือกระท�ำในภาษาถิ่นเชียงราย
แล้ว สามารถน�ำความรูน้ ไี้ ปปรับใช้กบั การศึกษากลุม่ ค�ำกริยาทีแ่ สดงการใช้มอื กระท�ำใน
ภาษาถิ่นต่าง ๆ และกลุ่มค�ำกริยาที่แสดงการใช้อวัยวะอื่นกระท�ำ เช่น เท้า ต่อไป
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