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ศรีสวัสด์ิ จังหวัดกาญจนบุรี. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ: รศ.สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ และผศ.ดร.อุบล เทศทอง.  

147 หนา  

  

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบกลวิธีการสรางคําเรียกสีพื้นฐาน  และกลวิธีการ 

สรางคําเรียกสีไมพื้นฐาน เพื่อศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสี และเพื่อศึกษาความเช่ือเก่ียวกับการใชสีในพิธีกรรมของกลุม

ชาติพันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ โดยคัดเลือกผูบอกภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี ภาษา

กะเหรี่ยงโปว ภาษามอญ และภาษาขมุกลุมละ 6 คน อายุ 40-50 ป 

 ผลการศึกษาคําเรียกสีพบวา ภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรีพบคําเรียกสีพื้นฐาน 12 คํา และคําเรียกสีไม

พื้นฐาน 97 คํา โดยมีวิวัฒนาการคําเรียกสีพื้นฐานอยูระยะท่ี 7 ภาษากะเหรี่ยงโปวพบคําเรียกสีพื้นฐาน 7  คํา  และ

คําเรียกสีไมพื้นฐาน 30 คํา วิวัฒนาการคําเรียกสีพื้นฐานอยูระยะท่ี 6 ภาษามอญพบคําเรียกสีพื้นฐาน 4 คํา และคํา

เรียกสีไมพื้นฐาน 49 คํา วิวัฒนาการคําเรียกสีพื้นฐานอยูระยะท่ี 3 และภาษาขมุพบคําเรียกสีพื้นฐาน 5 คํา และคํา

เรียกสีไมพื้นฐาน 27 คํา วิวัฒนาการคําเรียกสีพื้นฐานอยูระยะท่ี 4 สวนกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพื้นฐานของผู

พูดภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุพบ 6 กลวิธี คือ 1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพื้นฐาน) + หนวยรอง 

(คําเรียกสีพื้นฐาน) 2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพื้นฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย) 3. หนวยรอง (คําขยาย) + หนวยหลัก 

(คําเรียกสีพื้นฐาน) 4. หนวยหลัก (คําเรียกสีพื้นฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพื้นฐาน) 5. หนวยหลัก (คํา

เรียกสีพื้นฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสิ่งของเฉพาะ) และ 6. หนวยหลัก (คําเรียกสิ่งของเฉพาะ) 

 ผลการศึกษาดานทัศนคติท่ีมีตอสีพบวา ผูพูดภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมี

ทัศนคติบวกตอสีเขม และมีทัศคติลบตอสีออน นอกจากนี้พบวา คําเรียกสีสามารถสะทอนเรื่องราวความเช่ือเรื่อง

พลังอํานาจ ความบริสุทธิ์ โชคลาภ การเปลี่ยนวัย การเปลี่ยนสถานภาพ ศาสนา และเพศ ซึ่งไดปรากฏในพิธีกรรม

ตาง ๆ เชน การผูกขวัญเสา การไหวผี การรําผี พิธีซู พิธีเคอเซอรอง พิธีบวชตนไม เปนตน 
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      LANGUAGE/MON LANGUAGE / KHMU LANGUAGE  

        NARUMON  SIRIPHAN : COLOR TERMS AND ATTITUDE TOWARD COLOR OF THAI, PWO  

KAREN, MON AND KHMU IN AMPHOE SI SAWAT KANCHANABURI PROVINCE. THESIS ADVISORS: 

ASSOC. PROF.SUWATTANA LIAMPRAWAT, AND ASST.PROF.UBOL TEDTONG, Ph.D. 147 pp. 

 

This research aims to analyze and compare methods of creating basic color terms and non-basic color terms to 

study attitudes towards colors and beliefs of using colors in rituals of the Thai-Kanchanaburi, Pwo Karen Mon and 

Khmu ethnic groups. Six speakers of each of the four languages, namely Thai-Kanchanaburi, Pwo Karen, Mon and 

Khmu languages, at the age of 40-50, were selected to participate in this study. The research tools consisted of 241 color 

plates, 20 pieces of local fabric and 40 objects.  

 Twelve basic color terms and 97 non-basic color terms were found in the Thai-Kancanaburi language. Their 

evolution was at the seventh stage. Seven basic color terms and 30 non-basic color terms were found in the Pwo Karen 

language. Their evolution was at the sixth stage. Four basic color terms and 49 non-basic color terms were found in the 

Mon language. Their evolution was at the third stage. Five basic color terms and 27 non-basic color terms were found in 

the Khmu language. Their evolution was at the fourth stage. Methods of creating non-basic color terms of speakers of 

Thai-Kanchanaburi, Pwo Karen, Mon and Khmu languages were: 1) Basic color terms + Basic color terms; 2) Basic 

color terms + Modifier; 3) Modifier + Basic color terms; 4) Basic color terms + /1/ + Basic color terms; 5) Basic 

color terms + definite terms; and 6) usage of definite terms. 

 In regard to attitudes towards colors, it was found that speakers of Thai-Kanchanaburi, Pwo Karen, Mon 

and Khmu languages had positive attitudes towards dark colors and negative colors towards light colors. Additionally, 

color terms were able to reflect beliefs in forces, purity, luck, aging and change of status, religion and gender as shown 

in various rituals such as the good spirit creating ceremony, the spirit respecting ceremony, the spirit dancing ceremony, 

the Zu ceremony, the Keuzeurong ceremony, the tree ordaining ceremony, etc. 
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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก รองศาสตราจารยสวุฒันา เลีย่มประวตั ิ

และผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล เทศทอง อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีสละเวลาใหคําปรึกษา ให

คําแนะนํา และตรวจแกวิทยานิพนธอยางละเอียดดวยความเอาใจใสและเมตตาตอศิษย ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
ยยยยยยยผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธทุกทาน ไดแก ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม อาจารย ดร.ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร ท่ีกรุณาตรวจแกไข และให

คําแนะนําจนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

ยยยยยยยผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย

ศิลปากรทุกทานท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูวิจัย  

ยยยยยยยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.บูลยจีรา ชิรเวทย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ

อักษรศาสตร ท่ีกรุณาชวยตรวจและแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษใหมีความถูกตอง 

ยยยยยยยขอขอบพระคุณคุณตาทิมเพ คุณจรรยา กลิ่นสุคนธ คุณพรรณิภา สวัสดิ์กระสินธุ คุณเพทาย 

สวัสดิ์กิตติ ผูใหความรูในเรื่องภาษา และพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุมอญ ขมุ และกะเหร่ียงโปว 

และขอขอบคุณผูบอกภาษาทุกทานท่ีใหความรวมมือในการเก็บขอมูลอยางดียิ่ง 

ยยยยยยยสุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณแมสมใบ บุญมี และคุณวิวัฒน วิอังศุธร ท่ีคอยสนับสนุน

และชวยเหลือในทุก ๆ เรื่อง ตลอดจนใหความรัก ความหวงใย และเปนกําลังใจ ใหผูวิจัยมีความ

มานะ อดทนจนกระท่ังวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 สีเปนส่ิงท่ีปรากฏอยูในธรรมชาติ มนุษยสามารถรับรูและจําแนกความแตกตางของสีออก

จากกันไดดวยประสาทสัมผัสทางตา การศึกษาเรื่องคําเรียกสีสวนใหญเปนการศึกษาในแนว

อรรถศาสตรชาติพันธุ (Ethnosemantics) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูพูดแตละภาษามีโลกทัศนในการมองท่ี

แตกตางกัน การศึกษาคําเรียกสีสามารถสะทอนใหเห็นระบบการรับรูธรรมชาติท่ีแวดลอมรอบตัว

ของผูพูดภาษาแตละกลุมชาติพันธุ ชวยใหเขาใจวิวัฒนาการของคําเรียกสี  อีกท้ังสามารถทําให

ทราบโลกทัศนของผูพูดภาษานั้นได   

 เบอรลิน และเคย (Berlin and Kay, 1969 อางถึงในอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ 2538: 8) ได

กลาวถึงความสัมพันธระหวางจํานวนของคําเรียกสีกับวัฒนธรรมไววา จํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

(basic color terms) มีความสัมพันธกับความซับซอนของวัฒนธรรม กลาวคือสังคมใดท่ีมีวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีเรียบงายจะมีคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวนนอย ตรงขามกับสังคมใดท่ีมีวิถี

ชีวิตวัฒนธรรม และเทคโนโลยีท่ีซับซอนจะมีจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานมาก เชน ภาษา Dani ท่ีพูดกัน

ในหมูเกาะปาปวนิวกินี มีจํานวนคําเรียกสีเพียง 2 คํา คือคําท่ีใชเรียกสีท่ีมืดและสีท่ีสวาง แสดงวาผู

พูดภาษานี้มีความเปนอยูอยางเรียบงาย ไมมีการใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน  ตรงขามกับ

ภาษาอังกฤษมีคําเรียกสีพ้ืนฐานมากถึง 11 คํา ไดแก white  black  red  orange  yellow  brown  

green  blue  purple pink และ gray แสดงวาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูพูดภาษาอังกฤษนั้นซับซอน

และเกี่ยวของกับเทคโนโลยีมาก จํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานของ ภาษา Dani และภาษาอังกฤษจึงเปน

ตัวอยางซ่ึง Berlin และ Kay นํามาสนับสนุนขอสังเกตดังกลาว   

  คําเรียกสีแตละภาษาผูใชภาษาสามารถรับรูวาสีนั้นหมายถึงสีใดในมโนทัศนของตน 

และสามารถนําไปเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีมีอยูในธรรมชาติ  งานวิจัยของแอนนา  เวียรซบิทสกา 
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 (Anna Wierzbicka,1985 อางถึงในสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล 2548: 1) ไดย้ําใหเห็นถึงความสัมพันธ

ขอนี้ โดยเสนอวามโนทัศนเกี่ยวกับสีเขียวของมนุษยมีแนวความคิด (concept) มาจากสีของใบไม  

นอกจากนี้การรับรูเรื่องสียังสะทอนใหเห็นลักษณะธรรมชาติท่ีแวดลอมตัวผูพูดภาษานั้น  ๆ  ดังท่ี 

ธีระพันธ ล. ทองคํา (2535 : 8) สรุปวา คนเยามีถ่ินอาศัยอยูในทิวเขาสูงอุดมสมบูรณไปดวยพืชพันธุ

ไมนานาชนิด  คนเยาจึงสามารถรับรูความเขมหรือจางของกลุมสีเขยีวไดดีกวากลุมสีอ่ืน กลาวคือผู

พูดภาษาเยาระบุเฉดสีท่ีอยูในกลุมสีเขียวไดถึง 36 เฉดสี  ซ่ึงเปนสีท่ีมีจํานวนเฉดสีมากกวาสี

ประเภทอ่ืน ๆ  

 คําเรียกสีในแตละภาษาสามารถสะทอนใหเห็นระบบการรับรูธรรมชาติท่ีแวดลอมรอบตวั

ของผูพูดภาษาแตละกลุมชาติพันธุ อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2538 : 176) กลาววา การรับรูสีของชาว

ญี่ปุนจะมีคําที่ใชเรียกสีฟาหรือน้ําเงินครอบคลุมสิ่งตาง ๆ รวมทั้งสัญญาณไฟจราจรที่เปนสี

เขียว เหตุท่ีเปนเชนนั้นอาจสันนิษฐานไดวา ชีวิตความเปนอยูของคนญ่ีปุนมีความผูกพันกับทะเล

มาก  เพราะสภาพภูมิประเทศเปนเกาะมีทะเลลอมรอบจึงทําใหการรับรูสีฟาหรือน้ําเงินของชาว

ญี่ปุนมีขอบเขตกวางออกไปถึงสีเขียวดวย ดังนั้นคําเรียกสีในภาษาของกลุมชาติพันธุจึงสะทอนใหผู

ศึกษาเห็นระบบการรับรูธรรมชาติท่ีแวดลอมตัวผูพูดภาษานั้น ๆ และชวยใหเขาใจวิวัฒนาการของ

คําเรยีกสี อีกท้ังยังทราบโลกทัศนของผูพูดภาษานั้นดวย 

 จังหวัดกาญจนบุรีเปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศต้ังอยูในภาค

ตะวันตก สภาพภูมิประเทศสวนใหญแวดลอมไปดวยภูเขา และสันเขื่อน ทิศเหนือติดกับจังหวัดตาก 

และอุทัยธานี และทิศตะวันออกติดกับสุพรรณบุรี ทิศตะวันตกติดกับสหภาพเมียนมาร และทิศใต

ติดกับราชบุร ี จังหวัดกาญจนบุรีประกอบดวย 13 อําเภอ ไดแก  เมืองกาญจนบุรี  ทามวง ทามะกา  

ดานมะขามเตี้ย บอพลอย พนมทวน ไทรโยค หวยกระเจา เลาขวัญ หนองปรือ ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ 

และสังขละบุรี ประชากรแตละอําเภอมีกลุมชาติพันธุตาง ๆ อาศัยอยูรวมกัน เชน  โซง  พวน  ลาว

อีสาน ลาวครั่ง ลาวตี้ ลาวเวียง มอญ กะเหรี่ยงสะกอ กะเหรี่ยงโปว ขมุ พมา และจีน เปนตน 

โดยเฉพาะอําเภอศรีสวัสดิ์มีการรวมตัวของกลุมชาติพันธุท่ีหลากหลายอาจเนื่องมาจากในอดีต

อําเภอศรีสวัสดิ์เปนเมืองหนาดานท่ีสําคัญตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอมาถึงสมัยกรุงธนบุรี จึงเปน

เหตุใหกลุมชาติพันธุตาง ๆ อพยพเขามาสูประเทศไทยโดยอาศัยเสนทางนี้และไดมีการตั้งถ่ินฐาน

บานเรือนเปนกลุมชาติพันธุท่ีหนาแนน จากการสํารวจแผนท่ีภาษาของ สุวิไล เปรมศรีรัตน (2547: 
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162) พบวา อําเภอศรีสวัสดิ์มีกลุมชาติพันธุหลากหลายกวาอําเภออ่ืนในจังหวัดกาญจนบุรี สามารถ

แบงเปน 3 ตระกูลภาษาคือ ตระกูลภาษาไท (Tai) ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) และ

ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic) ผูวิจัยจึงเลือกศึกษาคําเรียกสีของกลุมชาติพันธุซ่ึง

เปนตัวแทนแตละตระกูลภาษา โดยพิจารณาจากจํานวนประชากรท่ีมีจํานวนมากในแตละอําเภอ 

ไดแก ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีเปนตัวแทนภาษาตระกูลภาษาไท ภาษากะเหรี่ยงโปวเปนตัวแทน

ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษามอญเปนตัวแทนภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก นอกจากนั้นผูวิจัยยัง

ไดเลือกศึกษาคําเรียกสีในภาษาขมุซ่ึงเปนภาษาท่ีรวมตระกูลภาษากับภาษามอญ เพราะกลุมชาตพัินธุขมุ

ไดอาศัยในอําเภอศรีสวัสดิ์เพียงอําเภอเดียวในจังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยจึงประสงคจะศึกษาวา กลุม

ชาติพันธุท่ีตางกันแตรวมตระกูลภาษาเดียวกันอีกท้ังอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศนเดียวกันจะมี

กลวิธีสรางคําเรียกสีท่ีนาสนใจอยางไร ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาคําเรียกสีของกลุมชาติพันธุท้ัง 4 

กลุมในพ้ืนท่ีดังกลาว 

 จากการศึกษาเบ้ืองตนผูวิจัยพบวาแมภาษามอญและภาษาขมุเปนภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก

แตมีการสรางคําเรียกสีท่ีแตกตางกัน กลาวคือภาษามอญมีการสรางคําเรียกสีท่ีมีความคลายคลึงกับ

ภาษาไทยมาก สวนภาษาขมุซ่ึงจัดอยูในภาษาตระกูลเดียวกับภาษามอญแตในการสรางคําเรียก

สีมีความแตกตางกับภาษามอญอยางชัดเจน เม่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสีพบวา กลุมชาติพันธุท้ัง 

4 กลุมมีทัศนคติบวกตอสีเขม และมีทัศนคติลบตอสีออนซ่ึงทัศนคติดังกลาวสงผลตอการใชสีท่ี

เกี่ยวของในพิธีกรรมตาง ๆ  เชน การเลือกใชสีแดงในพิธีมงคลสะทอนความเชื่อเรื่องพลังอํานาจ ความ

เปนสิริมงคล และความผาสุกในชีวิต การเลือกใชสีเหลืองไดสะทอนความเช่ือท่ีเกี่ยวของกับ

พิธีกรรมทางศาสนา  นอกจากนั้นการเลือกใสชุดสีขาวของชาวกะเหร่ียงโปวยังไดแสดงถึงความ

บริสุทธ์ิ เปนตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวาการท่ีกลุมชาติพันธุท้ัง 4 กลุมไดอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกันมี

สภาพแวดลอมเดียวกัน และมีระบบนิเวศท่ีคลายคลึงกนัอาจมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีท่ีเหมือนหรือ

ตางกันอยางไร ซ่ึงส่ิงเหลานีส้ามารถสะทอนระบบความคิดดานภาษาของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ ได 

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องคําเรียกสีในภาษาตาง ๆ ท่ีผานมาไดมีผูศึกษาไวมากพอสมควร เชน  

ประนุท วิชชุโรจน (2529)  ศึกษาคําเรียกสีและการรับรูสีของผูพูดภาษาไทยถ่ินอุตรดิตถ  Suwilai 

Premsrirat (1991) ศึกษาคําเรียกสีในภาษาขมุ ธีระพันธ เหลืองทองคํา (2535) ศึกษาคําเรียกสีใน

ภาษาเยา มัสวิณี สาและ (2552) ศึกษาคําเรียกสีในภาษามลายูถ่ินปตตานี อมรา  ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  
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(2538)  ศึกษาคําเรียกสีและการรับรูสีของชาวจวงและชาวไทย  สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล (2548) 

ศึกษาคําเรียกสีในภาษาเขมร: การรับรูและโครงสรางทางไวยากรณ และศตนันท  เช้ือมหาวัน 

(2541) ศึกษาคําเรียกสีและการรับรูสีของผูพูดภาษาไทล้ือ  ลัวะ มง  และกะเหร่ียง งานวิจัยของ

ศตนันท เช้ือมหาวันนับเปนงานวิจัยท่ีเปรียบเทียบคําเรียกสีของกลุมชาติพันธุท่ีตางตระกูลภาษา

เพียงเรื่องเดียว ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบคําเรียกสีของผูพูดภาษาไทยถ่ิน-

กาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงเปนการศึกษา

เปรียบเทียบ 3 ตระกูลภาษา อีกท้ังเปนการขยายขอบเขตการศึกษาแนวนี้ใหกวางขวางยิ่งขึ้นดวย 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบคําเรียกสีพ้ืนฐานและกลวธีิการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

ของผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว  มอญ และขมุ 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติท่ีมีตอสีของผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุร ีกะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ 

3. เพ่ือศึกษาความเช่ือเกี่ยวกับการใชสีในพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี  

กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ 

 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีท่ี

แตกตางกัน  

 2. ผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีทัศนคตติอสีคลายคลึงกัน

กลาวคือ มีทัศนคติบวกตอสีเขม และมีทัศนคติลบตอสีออน  

 3. ผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีความเช่ือเกี่ยวกับการใชสี

ในพิธีกรรมคลายคลึงกนั 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1.  ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาในอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีจํานวน 4 หมูบาน ไดแก 

ศึกษาภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีท่ีหมูบานหมองกระแทะ ตําบลทากระดาน ภาษากะเหรี่ยงโปว ท่ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

 

หมูบานเขาเหล็ก ตําบลเขาโจด ภาษามอญท่ีหมูบานปากนาสวน ตําบลนาสวน และภาษาขมุท่ี

หมูบานเกาะบุก ตําบลหนองเปด 

 2.  ผูวิจัยศึกษาเฉพาะผูบอกภาษาท่ีมีอายุระหวาง 40-50 ป ท้ังเพศหญิงและเพศชายโดย

แบงจํานวนเทา ๆ กันคือ เพศหญิง 3 คน และเพศชาย 3 คน โดยกําหนดภาษาละ 6 คน รวมผูบอก

ภาษาจํานวน 24 คน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 ภาษาไทย หมายถึง ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี ท่ีหมูบานหมองกระแทะ ตําบลทากระดาน 

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  

 ภาษากะเหรี่ยง หมายถึง ภาษากะเหร่ียงโปว ท่ีหมูบานเขาเหล็ก ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

 ภาษามอญ หมายถึง ภาษามอญท่ีหมูบานปากนาสวน ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี  

 ภาษาขมุ หมายถึง ภาษาขมุท่ีหมูบานเกาะบุก ตําบลหนองเปด อําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัด

กาญจนบุรี  

 สีออน (light color) หมายถึง สีผสมท่ีเกิดจากการผสมของสีหลักบางสีกับสีขาว ซ่ึงมี

อัตราสวนของเนื้อสีขาวมาก สีท่ีไดจึงเปนสีออน 

 สีเขม (vivid color) หมายถึง สีผสมท่ีเกิดจากการผสมของสีหลักบางสีซ่ึงมีอัตราสวนของ

สีขาวนอยมากทําใหไดสีสดมาก 

 แผนสี (color chip) หมายถึง อุปกรณท่ีใชสรางตารางสี  มีลักษณะเปนแผนสีช้ินเล็กขนาด 

1.2 X 2.5 เซนติเมตร แผนสีท้ังหมด 241 แผนสีเปนการผสมของสีหลักท้ัง 5 สี โดยมีอัตราสวนใน

การผสมแตกตางกันออกไปทําใหแผนสีเหลานี้มีหลายเฉดสี แผนสีดังกลาวเปนแผนสีของบริษัท

สยามกราฟฟค เอเยนซี จํากัด 

 บัตรสี (color card) หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลกับผูบอกภาษาซ่ึงผูวิจัย

ดัดแปลงจากตารางสี  บัตรสีจึงมีจํานวน 241 ใบเทากับจํานวนสีในตาราง 
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 แผนผา หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลกับผูบอกภาษาซ่ึงผูวิจัยไดตัดแผนผาใน

ทองถ่ินเปนแผนผาช้ินเล็กขนาด 8 X 8 เซนติเมตร จํานวน 20 แผน 

 วัตถุส่ิงของ หมายถึง เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลกับผูบอกภาษาซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใช

พืช ผัก ผลไม และส่ิงของในทองถ่ิน 

 

วิธดีําเนินการวิจัย 
 1. สํารวจหนังสือ วิทยานิพนธ งานวิจัย และเอกสารตาง ๆ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ท่ีเกี่ยวของกับคําเรียกสีเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา 

 2.กําหนดพื้นท่ีศึกษา ผูวิจัยเลือกพ้ืนท่ีศึกษาคือ อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีท่ีมีกลุมชาติพันธุมีความหลากหลายและเปนตัวแทนของ 3 ตระกูลภาษา ไดแก 

ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีเปนตระกูลภาษาไท ภาษากะเหรี่ยงโปวเปนตระกูลภาษาจีน-ทิเบต ภาษา

มอญ และขมุเปนตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ผูวิจัยไดเลือกศึกษาภาษาตระกูลออสโตรเอเชียติก 

2 กลุมชาติพันธุ เนื่องจากอําเภอศรีสวัสดิ์มีกลุมชาติพันธุขมุอาศัยอยูเพียงอําเภอเดียวจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษาวา กลุมชาติพันธุท่ีตางกันแตรวมตระกูลภาษาเดียวกันอีกท้ังอาศัยในพ้ืนท่ีท่ีมีระบบนิเวศน

เดียวกันจะมีกลวิธีสรางคําเรียกสีท่ีเหมือนหรือตางกันอยางไร 

 3.  การเลือกกลุมประชากรมีเกณฑการคัดเลือกตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

  3.1 ผูวิจัยไดคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีเปนเพศหญิงและเพศชายมีอายุระหวาง 40-

50 ป เนื่องจากผูบอกภาษาท่ีมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไปมีการใชคําเรียกสีท่ีเปนภาษาไทยถ่ิน

กาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุคอนขางมากกวาคนอายุนอยและเพ่ือใหไดขอมูลคําเรียกสี

ในภาษานั้น ๆ ชัดเจนย่ิงขึ้น  

  3.2 กลุมตัวอยางมีท้ังเพศหญิงและเพศชายซ่ึงไดแบงจํานวนของกลุมชาติพันธุ

ท้ัง 4 กลุมเปนจํานวนเทา ๆ กันคือ เพศหญิง 3 คน และเพศชาย 3 คน ผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแทน

ผูบอกภาษาในอําเภอศรีสวัสดิ์  ไดแก ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี  6  คน ภาษากะเหรี่ยงโปว  6  คน 

ภาษามอญ  6  คน  และภาษาขมุ  6 คน รวม  24  คน โดยคัดเลือกผูบอกภาษาท่ีมีภูมิลําเนาในอําเภอ

ศรีสวัสดิ์ และใชภาษาของตนเปนภาษาแมส่ือสารในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้ยังไดพิจารณา

จํานวนประชากรในหมูบานดังกลาว คือมีประชากรของกลุมชาติพันธุนั้น ๆ  ตั้งแต  200 คนขึ้นไป
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เพ่ือใหม่ันใจวาผูบอกภาษาแตละกลุมชาติพันธุไดใชภาษาประจํากลุมชาติพันธุของตนใน

ชีวิตประจําวัน 

  3.3 ผูบอกภาษาตองมีสายตาดีไมเปนโรคตาบอดสี ผูวิจัยไดใชแผนทดสอบตา

บอดสีของกรมวิทยาศาสตร ผูบอกภาษาอานตัวเลขท่ีมองเห็นจากภาพ หากผูบอกภาษาสามารถอาน

ตัวเลขไดถูกตองแสดงวามีสายตาท่ีปกติ หากอานไมออกแสดงวาเปนโรคตาบอดสี นอกจากนี้ผู

บอกภาษายังตองเปนบุคคลท่ีชาวบานยอมรับวาเปนผูท่ีมีความรูในพิธีกรรม นั้นๆ เพราะผูวิจัยจะ

ศึกษาเรื่องการใชสีในพิธีกรรมดวย 

4.การสรางเครื่องมือ 

 ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับการเก็บขอมูลภาคสนาม คือ บัตรสี (color card) จํานวน 241 

แผน แผนผา และวัตถุส่ิงของธรรมชาติ ดังนี้ 

   4.1 ผูวิจัยเลือกใชแผนภูมิสีของบริษัท สยามกราฟฟคเอเยนซ่ี จํากัด เพ่ือใชใน

การสรางบัตรสี (color card)  ประกอบดวยแผนสีจํานวน  240  เฉดสี  แตละเฉดสีจะมีตัวอักษรและ

ตัวเลขบอกรหัสของเนื้อสี (hue) และอัตราสวนในการผสมสีกํากับอยู เชน หมายเลข 41(Y100 C40) 

การผสมระหวาง  yellow + cyan ในอัตราสวน 100 : 40 ไดสีเขียว หมายเลข 47 (M80Y40) การผสม

ระหวาง  magenta + yellow ในอัตราสวน  80 : 40 ไดสีชมพู 

  4.2 ผูวิจัยตัดแผนภูมิสีออกเปนแผนยอย แผนละ 1 สี นํามาติดบนกระดาษแข็งสี

ขาวท่ีมีขนาด กวาง 6 X 6 เซนติเมตร นอกจากนี้ผูวิจัยเพ่ิมแผนสีขาวเขาไปอีก 1 แผนสี เพ่ือใหได

ขอมูลท่ีครบถวน เนื่องจากแผนภูมิของบริษัทสยามกราฟฟคเอเยนซ่ี จํากัด ไมมีแผนเฉดสีขาว รวม

เปน 241 เฉดสี 

  4.3 ผูวิจัยเลือกใชแผนผาในทองถ่ินท่ีเก็บขอมูล โดยตัดใหมีขนาด 8 X 8 

เซนติเมตร จํานวน 20 แผน นําไปทดสอบคําเรียกสีเพ่ือใหไดผลการศึกษาคําเรียกสีใกลเคียงกับสีท่ี

มีอยูในทองถ่ินนั้นจริง  

  4.4 ผูวิจัยเลือกใชพืช และวัตถุส่ิงของในทองถ่ินจํานวน 40 ชนิด เชน ขม้ิน 

ดอกไม ผลไม กอนหิน นุน กานธูป หวาย เปนตน รวมเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 301 

ช้ิน 
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 5. การเก็บขอมูล 

  5.1 ผูวิจัยไดแจงวัตถุประสงคในการวิจัยแกผูบอกภาษาในอําเภอศรีสวัสดิ์ 

ภาษาละ 6 คน รวม 24 คน ซ่ึงเปนตัวแทนของผูใชภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี ภาษากระเหรี่ยงโปว 

ภาษามอญ และภาษาขมุ โดยสัมภาษณผูบอกภาษาทีละคน การสัมภาษณผูบอกภาษาแตละกลุม 

ผูวิจัยใหผูชวยเกบ็ขอมูล ซ่ึงมีความสามารถในการส่ือสารโดยใชภาษากะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ 

เปนลามแปลภาษา ๆ ละ 1 คน  

  5.2 ผูวิจัยแสดงบัตรสีจํานวน 241 ใบ แผนผาจํานวน 20 แผน และวัตถุส่ิงของ 

40 ชนิด โดยใหผูบอกภาษาแตละคนดูบัตรสี แผนผา และวัตถุส่ิงของทีละอยางแลวบอกคําเรียกสี

ตามท่ีเห็นจากส่ิงของดังกลาวเปนภาษาของตน จากน้ันผูวิจัยจดบันทึกคําเรียกสีตามท่ีไดยินเปนสัทอักษร

ลงในแผนบันทึกขอมูล หลังจากท่ีผูวิจัยแสดงเคร่ืองมือครบทุกอยางแลว ผูวิจัยไดใหผูบอกภาษาพัก

ประมาณ 15 นาทีและไดพูดคุยเรื่องท่ัว ๆ ไปเพื่อใหผูบอกภาษาผอนคลาย หลังจากนั้นไดสัมภาษณ

เกี่ยวกับทัศนคติและความเช่ือเกี่ยวกับการใชสีในพิธีกรรม การสัมภาษณความเช่ือเกี่ยวกับการใชสี

ในพิธีกรรมนั้นผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลไดภายในวันเดียว จึงมีการเวนชวงสัมภาษณประมาณ 1-2 

อาทิตยหรือแลวแตเวลาวางและความสะดวกของผูใหสัมภาษณแลวจึงกลับมาเก็บขอมูล นอกจากนี้

ผูวิจัยยังไดเขารวมสังเกตการณบางพิธีกรรมท้ังนี้ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีกลุมชาติพันธุบางกลุมได

จัดพิธีกรรมนั้น ๆ  

 6. การวิเคราะหขอมูล 

  6.1 เกณฑการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

  การวิเคราะหขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว 

มอญ และขมุ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการคัดเลือกคําเรียกสีพ้ืนฐานซ่ึงพิจารณาตามทฤษฎีวิวัฒนาการ

การสรางคําเรียกสีของเบอรลินและเคย*1เพ่ือใชคัดเลือกคําเรียกสีท่ีจัดเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษา

ดังกลาว   

 

                                                             
1  *การวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐาน  ผูวจิัยวิเคราะหตามเกณฑของทฤษฎีวิวฒันาการการสราง

คําเรียกสีของเบอรลินและเคย ปรากฏอยูในหนา 14 
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 6.2 การวิเคราะหขอมูลคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

  ผูวิจัยวิเคราะหกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานเชน ในภาษามอญ คําวา 

 หมายถึง  “ขี้เถา” เปนคําท่ีสรางขึ้นโดยใชกลวิธีการใชส่ิงของเฉพาะเปนคําเรียก  ผูวิจัย

วิเคราะหเปรียบเทียบกลวิธีท่ีใชในการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาท้ัง 4 ภาษาเพ่ือพิจารณาวา

มีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

  6.3 การวิเคราะหวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

  ผูวิจัยวิเคราะหวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี  

กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ โดยวิเคราะหจํานวนของคําเรียกสีพ้ืนฐานตามท่ีปรากฏ และวิเคราะห

ระยะ (stage) ของคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย นอกจากนี้จะนําคําเรียกสีมาเปรียบเทียบ

วิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐาน  

  6.4 การวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอสี 

  ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิ เคราะหทัศนคติท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาไทยถ่ิน

กาญจนบุรี กระเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ โดยใชแผนสีของบริษัทสยามกราฟฟคเอเยนซี จํากัด 

จํานวน 241 แผนสี เนื่องจากแผนสีดังกลาวมีเฉดสีท่ีหลากหลาย โดยใหผูบอกภาษาเลือกแผนสีท่ี

ตนเห็นวาสวยซ่ึงจัดเปนทัศนคติบวก  และไมสวยซ่ึงจัดเปนทัศนคติลบ ผูวิจัยยึดเกณฑการตัดสิน

สัดสวน  4 : 6 ของแตละกลุมชาติพันธุ กลาวคือหากผูบอกภาษาของกลุมชาติพันธุใดเลือกแผนสีท่ี

สวยหรือไมสวยนอยกวา 4 คน ผูวิจัยถือวาแผนสีดังกลาวไมอยูในเกณฑการตัดสิน เชน แผนสีใดท่ี

ผูบอกภาษาเลือกตรงกันจะมีคา 1 คะแนน เชนแผนสีหมายเลข 1 มีผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวเลือกวา

เปนแผนสีท่ีสวย 4 คน ดังนั้นแผนสีหมายเลข 1 ก็จะได 4 คะแนน จัดเปนสีสวยซ่ึงเปนทัศนคติบวก 

ผูวิจัยใชวิธีการใหคะแนนทุก ๆ แผนสีท่ีผูบอกเลือกและใหความเห็นตรงกัน หลังจากนั้นนําผลท่ี

ไดมาพิจารณาลักษณะเดนของสี เชนลักษณะของเฉดสีเขม ออน จาง หรือหมน หลังจากนั้นนําผล

ของการศึกษาทัศนคติบวกและทัศนคติลบของผูบอกภาษาท้ัง 4 กลุมชาติพันธุมาเปรียบเทียบกัน  

  6.5 การวิเคราะหการเลือกใชสีในพิธีกรรม 

  ผูวิจัยไดสัมภาษณความเชื่อเกี่ยวกับการเลือกใชสีในพิธีกรรม ในการสัมภาษณ

ขอมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมของแตละกลุมชาติพันธุ ผูวิจัยไมสามารถเก็บขอมูลไดภายในวันเดียว จึง

ตองอาศัยระยะเวลาท่ีเหมาะสมและความสะดวกของผูใหสัมภาษณ ผูวิจัยไดมีโอกาสเขารวมบาง

   ส
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พิธีกรรม ไดแก พิธีเปล่ียนชุดของชาวกะเหรี่ยงโปว และงานบุญเจดีย พิธีกรรมท่ีผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหเกี่ยวกับการเลือกใชสีในพิธีกรรมคือ กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี ไดแก พิธีกรรม

ผูกขวัญเสา การบูชาแมยานางเรือ  และการแตงกายไปรวมงานมงคล และงานอวมงคล กลุมชาติพันธุ

กะเหรี่ยงโปว ไดแก พิธีกรรมการเปล่ียนชุด การแสดงรําตง งานบุญเจดีย และการแตงกาย การแบง

สีของส่ิงของเครื่องใชคือ การใชยาม และการใชผาหม กลุมชาติพันธุมอญ ไดแก พิธีกรรมการเกิด 

การรําผีมอญ การตักบาตรน้ําผ้ึง การนับถือผีบาน และกลุมชาติพันธุขมุ ไดแก พิธีกรรมซู การเซนไหวผี 

การแตงงาน และการทําสังกะตาม หลังจากนั้นผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความเช่ือในการ

เลือกใชสีในพิธีกรรมตาง ๆ  โดยพิจารณาวัสดุ อุปกรณ ขั้นตอน ความสําคัญและขอหามในการประกอบ

พิธีกรรมวามีความสัมพันธกับการใชสีในพิธีกรรมอยางไร จากน้ันผูวิจัยจึงถามถึงเหตุผลในการ

เลือกใชสีในพิธีกรรมดังกลาว 

 7. สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหทราบกลวิธีการสรางคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และ 

ขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี

2. ทําใหทราบวิวัฒนาการของคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ  

และขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี

3. ทําใหทราบทัศนคติดานบวกและลบท่ีมีตอสีของผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุร ีกะเหรีย่งโปว  

มอญ และขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี

4. ทําใหทราบความเช่ือเกี่ยวกับการเลือกใชสีในพิธีกรรมของผูพูดภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี  

กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุร ี

5. ทําใหกลุมชนท่ีตางวัฒนธรรมเขาใจถึงความสําคัญ ขอปฏิบัติ และขอหามในพิธีกรรม 

ตาง ๆ ของกลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัด

กาญจนบุรี 
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ขอตกลงเบือ้งตน 
 1. ผูวิจัยเกบ็ขอมูลคําเรียกสีทุกคําท่ีพบในภาษานั้น ๆ ไมวาจะเปนคํายืมจากภาษาใดก็ตาม

เพราะเปนคําเรียกสีท่ีใชจริงในปจจุบัน  

   2. การจัดเฉดสีผูวิจัยพิจารณาตามตัวเลขของแผนสีซ่ึงปรากฏอยูในภาคผนวก ก ไดแก 

White  คือ เนื้อสีขาว  รหัสยอ W,  Black  คือ  เนื้อสีดํา  รหัสยอ  B,  Yellow  คือ  เนื้อสีเหลือง  รหัสยอ 

Y,  Magenta  คือ  เนื้อสีชมพูเขม รหัสยอ M  และ Cyan  คือ เนื้อสีฟาเขม รหัสยอ C สวนตัวเลข  

100  80  60  และ 20  ไมไดหมายถึงอัตรารอยละ เปนเพียงเครื่องบงช้ีอัตราสวนความมากนอยของสี

ท่ีนํามาผสมเทานั้น  เชน หมายเลข 241 (W100) ไดสีขาวโดยไมมีสีอ่ืนมาผสม หมายเลข 41 (Y100 

C40) การผสมระหวาง  yellow + cyan ในอัตราสวน 100 : 40 ไดสีเขียว หมายเลข 47 (M80Y40) 

การผสมระหวาง  magenta + yellow ในอัตราสวน  80 : 40 ไดสีชมพู คําเรียกสีดังกลาวผูวิจัยจะ

อธิบายในหนา 74 เปนตนไป โดยใชคําเรียกสีท่ีมีคําขยายประกอบเพียง 4 คํา ไดแก เขม ออน จาง 

และหมน  
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บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของ 
 

1. กรอบความคดิและทฤษฎีทีใ่ชในการวิจัย  

ผลงานวิจัยท่ีอาจถือไดวาเปนผลงานท่ีทําใหการศึกษาวิจัยเรื่องคําเรียกสีขยายวงออกไป

อยางมากคือ ผลงานของเบอรลินและเคยท่ีตีพิมพหนังสือช่ือ Basic Color terms: Their Universality 

and  Evolution ค.ศ. 1969 ตอมาไดมีผูนําผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องคําเรียกสีไปใชศึกษาคําเรียกสีใน

ภาษาตระกูลตาง ๆ เปนจํานวนมาก แตท้ังนี้ยังไมมีผูนําทฤษฎีของเบอรลินและเคยมาทดสอบและ

ศึกษาเปรียบเทียบคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุในอําเภอศรีสวัสดิ์ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

เบอรลิน และเคย (Berlin and Kay, 1969 อางถึงในสมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล 2548: 16-19)

ไดทดลองเพ่ือพิสูจนเรื่องความเปนสากลของภาษา โดยศึกษาคําเรียกสีพ้ืนฐาน 20 ภาษาในโลก 

เบอรลินและเคยไดใหคําจํากัดความของคําเรียกสีพ้ืนฐาน (basic color term) ไวดังนี้ 

  1. คําเรียกสีพ้ืนฐานตองเปนศัพทเดี่ยว (monolexemic) คือเปนคําท่ีมีความหมาย

ของคําไมสามารถทํานายไดจากสวนหนึ่งสวนใดของคํา เชน คําวา blue และ green เปนคําเรียกสี

พ้ืนฐานแตคําวา bluish และ blue-green ไมจัดวาเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานเนื่องจากคําดังกลาวสามารถ

ทํานายความหมายของคําไดจากคําวา blue และ green นอกจากนี้สวนคําวา GRUE เปนศัพทท่ี

บัญญัติจากคําวา green และ blue 

2.ความหมายของคําเรียกสีพ้ืนฐานตองไมซอนหรอืมีความหมายรวมกับคําอ่ืน เชน 

วา crimson และ scarlet ไมใชคําเรียกสีพ้ืนฐาน เพราะวาคําท้ังสองมีความหมายซํ้ากับคําวา red และ 

ท้ัง crimson และ scarlet ตางก็เปนเฉดสีหนึ่งของ red 

3. คําเรียกสีพ้ืนฐานจะตองไมใชคําท่ีใชแคบ ๆ  เฉพาะเรียกสีวัตถุหรือส่ิงของบางชนิด  

เชน คําวา blond ไมใชคําเรียกสีพ้ืนฐานเนื่องจากคําดังกลาวเปนคําท่ีใชเฉพาะกับสีผม สีผิวและ

เฟอรนิเจอร เทานั้น 
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4.  คําเรียกสีพ้ืนฐานจะตองเปนคําท่ีฝงใจ (psychologically salient) ของผูบอก

ภาษาโดยจะพูดถึงคํานั้นกอน และปรากฏการใชคําเรียกสีนั้นอยางสมํ่าเสมอในผูบอกภาษาทุกคน

อีกท้ังปรากฏในภาษาเฉพาะบุคคล (idiolect) ของผูบอกภาษาทุกคน 

5. คําใดท่ีสงสัยวาเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานหรือไมนั้น ใหพิจารณาไดจากหนาท่ีทาง

ไวยากรณ เชนถาพบวาคํานั้นมีลักษณะเหมือนกับคําเรียกสีพ้ืนฐานอ่ืนๆ ใหถือวาคํานั้นเปนคําเรียก

สีพ้ืนฐานดวย เชนคําเรียกสีพ้ืนฐานท่ีปรากฏในภาษาอังกฤษมักมีหนวยคําเติมหลัง (-ish) ท่ีทายคํา 

เชน reddish ดังนั้นเม่ือเราพบคําภาษาอังกฤษ เชน reddish เราจึงถือวา red เปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน แต

ในขณะเดียวกันคําวา crimson ในภาษาอังกฤษไมไดเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานเพราะภาษาอังกฤษไมมีคาํ

วา crimsonish 

6. คําเรียกสีใดซ่ึงเปนช่ือเดียวกันกับวัตถุหรือส่ิงของใหสงสัยวาไมนาจะเปนคํา

เรียกสีพ้ืนฐาน เชน ในภาษาอังกฤษ คําวา ash (เถาถาน) gold (ทอง) silver (เงิน) ไมจัดวาเปนคํา

เรียกสีพ้ืนฐานดวยเกณฑการพิจารณาขอนี้ 

7. หากคําเรียกสีนั้นเปนคําท่ีมีโครงสรางทางหนวยคําซับซอน (morphological 

complexity) คํานัน้ก็ไมนาจะเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน เชน คําวา blue-green ไมถือเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 
 

หลังจากท่ีไดคําเรียกสีพ้ืนฐาน 20 ภาษาแลว เบอรลินและเคยจึงไดทดลองใชแผนสีซ่ึง

ประกอบดวยสีตาง ๆ ของบริษัท Munsell Color Collection ใหผูบอกภาษาดูเพ่ือระบุวาแผนสีใด

เปนสีท่ีจัดอยูในคําเรียกสีพ้ืนฐานแตละคําได เชน แผนสีใดบางท่ีจัดเปนสีเหลือง และแผนสีใดใน

ตารางสีตรงกับคําเรียกสีพ้ืนฐานแตละคําในภาษาของผูบอกภาษามากท่ีสุด 
 

แผนสีท่ีผูบอกภาษาระบุวาเปนตัวแทนของคําเรียกสีพ้ืนฐานตาง ๆ เบอรลินและเคยเรียกวา

ใจกลางสี (foci point) ของแตละประเภทสี เชน สีเหลือง อาจมีแผนสีท่ีผูบอกภาษาเลือกท้ังหมด 5 จุด 

และบริเวณแผนสีท้ังหาขางตนจัดเปนใจกลางสีของประเภทสีเหลืองในภาษาดังกลาว จากการศึกษา

ของเบอรลินและเคยท่ีไดศึกษาคําเรียกสีพ้ืนฐาน 20 ภาษา พบวา ผูบอกภาษาทุกภาษาระบุใจกลางสี

ไดอยางใกลเคียงกันท้ัง 11 สีนี้  ตรงกับภาษาอังกฤษคือ black, white, red, orange, yellow, brown, 

green, blue,  purple,  pink, และ grey 
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นอกจากนี้เบอรลินและเคยไดเนนย้ําวา ใจกลางสีท้ัง 11 สีนี้ไมไดถูกเลือกโดยบังเอิญ แต

ความคลายคลึงกันของผลการศึกษาใจกลางสีครั้งนี้สะทอนใหเห็นถึงความเปนสากล ดังนั้น

ความหมายของคําเรียกสีพ้ืนฐานจึงไมใชส่ิงเฉพาะในแตละภาษา หากแตทุกภาษาในโลกจะยึด

ความหมายสากลรวมกัน 

หลังจากท่ีไดศึกษาจนไดใจกลางสีท้ัง 11 สีแลว ผลการทดลองตอมาคือการเก็บรวบรวมเพ่ือ

ศึกษาเกี่ยวกับวิวัฒนาการการเกิดของคําเรียกสีตาง ๆ ในโลกตามลําดับกอนหลัง โดยศึกษาขอมูลจาก 

98 ภาษาท่ัวโลก ผลการศึกษาครั้งนี้เบอรลินและเคยพบวา คําเรียกสีในโลกนี้มีวิวัฒนาการการเกิด

ตามลําดับเวลา และขอสรุปนี้ก็เปนส่ิงสากลเชนกัน เบอรลินและเคยจึงไดเสนอทฤษฎีวิวัฒนาการ

ของคําเรียกสีพ้ืนฐาน ดังนี ้

ระยะท่ี 1 ทุกภาษาในโลกจะมีคําเรียกสี 2 คํา คือ สีขาว และสีดํา 

ระยะท่ี 2 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 3 คํา คําเรียกสีท่ี 3 จะเปนคําเรียกสีแดง (คือมีสีขาว ดํา แดง) 

ระยะท่ี 3 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 4 คํา คําเรียกสีท่ี 4 จะเปนคําเรียกสีเขียว หรือ เหลือง (สี

ใดสีหนึ่ง) 

ระยะท่ี 4 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 5 คํา ภาษานั้นจะมีท้ังสีเขยีวและสีเหลือง 

ระยะท่ี 5 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 6 คํา ภาษานั้นจะมีคําเรียกสีฟาหรือน้ําเงิน (blue) 

ระยะท่ี 6 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 7 คํา คําเรียกสีนั้นเปนคําเรียกสีน้ําตาล 

ระยะท่ี 7 หากภาษาใดมีคําเรียกสี 8 คํา หรือมากกวานัน้ ภาษานั้นจะมีคําเรียกสีมวง สีชมพู 

สีสม และสีเทา 

 

ขาว
ดํา

→ [แดง] → เขียว
เหลือง

→ เหลือง
เขียว

→ น้ําเงิน → น้ําตาล → มวง
ชมพู

สม
เทา

 

            I                  II                  III         IV                   V              VI       VII 
 

แผนภูมิท่ี 1 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย  
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นอกจากนี้เบอรลินและเคยยังไดเสนอแนวคิดวา  คําเรียกสีพ้ืนฐานจะมีสวนสัมพันธกับ

ความซับซอนทางวัฒนธรรม กลาวคือวัฒนธรรมท่ีเรียบงายและไมมีความซับซอนทางดาน

เทคโนโลยีมีแนวโนมวาจะมีจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานนอย นั่นคือวิวัฒนาการการเกิดคําเรียกสี

พ้ืนฐานจะอยูในระยะท่ี 1, 2, 3 หรืออาจกลาวไดวามีคําเรียกสีพ้ืนฐานไมเกินระยะท่ี 5 ในขณะท่ี

วัฒนธรรมท่ีซับซอนและมีการใชเทคโนโลยีมากจะมีแนวโนมการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานมาก ดังนั้น

วิวัฒนาการการเกิดคําเรียกสีพ้ืนฐานจะอยูในระยะท่ี 7 นั่นแสดงใหเห็นวาภาษานั้น ๆ นาจะมีคํา

เรียกสีพ้ืนฐานครบท้ัง 11 คํา 

2.  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการศึกษาคําเรียกสี 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับคําเรียกสีไดมีผูศึกษาไวมากพอสมควรท้ังการศึกษาคําเรียกสีดาน

วัฒนธรรม การศึกษาคําเรียกสีจากสํานวนโวหาร การศึกษาคําเรียกสีในพจนานุกรม และมีการ

เลือกใชเครื่องมือท่ีศึกษาแตกตางกัน ดังงานวิจัยตอไปนี้ 

 ฮาโรลด ซี. คอนคลิน (Harold C. Conklin, 1964 อางถึงในสมเกียรติ วัฒนาพงษากุล 2548: 

13-14) เขียนบทความเกี่ยวกับคําเรียกสีในภาษา Hanunoo สวนตนของบทความไดกลาวถึงแรงจงูใจ

ในการเขียนงานนี้ กลาวคือ Conklin ไดศึกษาช่ือพืชในตํานานพ้ืนบาน (folk botany) แลวสังเกตเห็น

วา การแบงประเภทพืชจะผูกพันอยูกับช่ือสีในภาษา Hanunoo  

 คอนคลินใชวิธีการสัมภาษณผูบอกภาษา  โดยใชกระดาษสี ผายอมสี และส่ิงของรอบ ๆ ตัว

เปนอุปกรณประกอบในการสัมภาษณ จากขอมูลคําเรียกสีท่ีรวบรวมได คอนคลินพบวา ภาษา  

Hanunoo มีคําเรียกสีเปนจํานวนมาก  แตคําท่ีสามารถจัดเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานไดมีเพียง 4 คํา เปน

ตัวแทนประเภทสี 4 ประเภท ดังนี้   ประเภทสีมืดหรือสีท่ีออกดํา ๆ (relative  darkness : 

blacken)  เทียบกับสีในภาษาอังกฤษ คือ black, violet, indigo, blue, dark green, dark  gray,  

 ประเภทสีสวางหรือสีท่ีออกขาว ๆ (relative  darkness : whiteness) เทียบกับสีในภาษาอังกฤษ 

คือ  white,   ประเภทสีออกแดง  ( relative presence of red: redness)  เ ทียบกับสีใน

ภาษาอังกฤษ  คือ  Maroon, red, orange, yellow และ   ประเภทสีออกเขียว (relative 

presence of light greenness: greenness) ซ่ึงเทียบกับสีในภาษาอังกฤษ คือ light  green, mixtures of 

green, yellow, light brown 
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 คอนคลินช้ีใหเห็นวาคําเรียกสีขางตนใชมิติของความมืด (darkness) กับความสวาง 

(lightness) ในการจําแนกประเภทสี () สีมืดหรือสีออกดํา กับประเภทสี  สีสวาง

หรือสีออกขาว และใชมิติของความสด (freshness) กับความแหง (dryness) ในการจําแนกประเภทสี 

 ประเภทเฉดสีแดง กับประเภทสี   ประเภทสีเฉดสีเขียว 

การจําแนกประเภทสีในภาษา  Hanunoo โดยใชมิติท้ัง 4 ขางตนตางจากการจําแนกประเภท

สีทางวิทยาศาสตรท่ีใชมิติความเขม (saturation) เนื้อสี (hue) และความสวาง (lightness) การคนพบ

นี้ นําไปสูขอสรุปท่ีวาแตละภาษาไมจําเปนตองมีการจําแนกประเภทสีเหมือนกัน 

นอกจากนี้คําเรียกสีในภาษา Hanunoo เปนจํานวนมากสรางขึ้นโดยการเปรียบเทียบกับ

สรรพส่ิงตามธรรมชาติรอบ ๆ ตัวท่ีเจาของภาษาพบเห็นอยูเปนประจํา เชน    สีขี้เถา ใช

เรียกวัตถุท่ีมีสีเทา    สีขม้ิน ใชเรียกวัตถุท่ีมีสีเหลือง เปนตน คําเรียกสีประเภทนี้คลอคลิน 
จัดใหเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน เนื่องจากคําประเภทนี้ระบุเฉดสีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะเกินไป อีกท้ังคํา

เรียกสีดังกลาวพัฒนามาจากคําเรียกส่ิงของเฉพาะ 

 Suriya Ratanakul (1987 : 138-144) เขียนบทความเรื่อง คําเรียกสีในภาษากะเหรี่ยงสะกอ 

เก็บขอมูลจากผูพูดภาษากะเหรี่ยงสะกอหลายจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใหผูบอก

ภาษาดูผายอมสี  กระดาษสี  ดินน้ํามัน  ลูกปด และส่ิงของตาง ๆ ท่ีแวดลอมอยูตามธรรมชาติ  เชน 

ดอกไม หิน พืช เปนตน ผลการศึกษาพบวาภาษากะเหรี่ยงสะกอ มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 6 คํา คือ  

คือ สีขาว หรือสีท่ีสวาง ๆ (lightness)  คือสีดําหรือสีท่ีมืด (darkness) และรวมถึงสีท่ีออกทึบ ๆ 

เชนสีน้ําเงินแก (dark blue) น้ําตาลแก (dark brown)  สีเทาแก (dark grey) และสีแดงแก (dark red) 

 คือ สีแดงทุก ๆ เฉด  คือ สีเหลืองรวมถึงสีสม สีออกเหลือง และสีน้ําตาลออน  คือ สี

เขียว และสีน้ําเงิน (CRUE) เนื่องจากภาษากะเหรี่ยงสะกอ ไมแยกความแตกตางระหวางสีเขียวและ

สีน้ําเงิน ดังนั้น คําเรียกสี /la/ จึงหมายรวมถึงสีท้ังสองในภาษาไทยกรุงเทพฯ และ  คือ สีมวง 

นอกจากนี้พบวา การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงสะกอ มี 2 วิธี คือ การประสมคํา

เรียกสีพ้ืนฐานกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน และการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานกับหนวยขยาย ภาษากะเหร่ียงสะกอ

มีวิวัฒนาการเกิดคําเรียกสีอยูระดับท่ี  5  คือ มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 6 คํา แตคําเรียกสีในภาษากะเหรี่ยง

สะกอมีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานไมสอดคลองกับทฤษฎีคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย 
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กลาวคือในภาษากะเหรี่ยงสะกอมีคําเรียกสีมวง ภาษาดังกลาวไมมีคําเรียกสีน้ําตาล ซ่ึงเบอรลิน

และเคยกลาววา สีมวงจะเกิดไดเม่ือภาษานั้นมีคําเรียกสีน้ําตาลแลวเทานั้น 

ประนุท วิชชุโรจน (2529) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีและการรับรูสีของผูพูดภาษาไทยถ่ิน

อุตรดิตถ  ท่ีตําบลนาอิน อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ โดยใชตารางสีของบริษัท Munsell Color 

Company เปนเคร่ืองมือในงานวิจัย เก็บขอมูลจากผูบอกภาษาจํานวน 120 คน การเก็บขอมูลครั้งนี้

ไดกําหนดตัวแปรของผูบอกภาษา คือ เพศ อาย ุและอาชีพ ผลการวิจัยพบวาคําเรียกสีท้ังหมด 33 คํา 

สีท่ีผูบอกภาษารูจักมากกวารอยละ 90  คือสีดํา ชมพู ฟา น้ําเงิน สม สีท่ีผูบอกภาษารูจักมากกวารอยละ 

70  คือสีเม็ดมะปราง บานเย็น ปูนแหง ตองออน  เลือดหมู  มวง สีท่ีผูบอกภาษารูจักต่ํากวารอยละ 

50  คือสีเทา  กลีบบัว ขี้มา ทอง ไพล  น้ําตาล  กากี  แสด  เขียวหัวเปด สีท่ีผูบอกภาษารูจักต่ํากวา

รอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 10 คือสีน้ําตาลไหม ขม้ิน ลูกหวา สวนการรับรูสีนั้นขึ้นอยูกับตัวแปร

ดานเพศ อายุ และอาชีพซ่ึงมีผลตอการรับรูสีท่ีตางกัน กลาวคือผูบอกภาษากลุมอายุ 30-40 ป 

สามารถรับรูสีไดถูกตองมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุมอายุ 15-29  ป กลุมอายุ 45-59 ป และกลุมอายุ 

60-70 ป สําหรับตัวแปรดานเพศพบวา เพศหญิงรับรูสีถูกตองมากกวาเพศชาย สวนตัวแปรดาน

อาชีพพบวา ผูบอกภาษาท่ีมีอาชีพเปนชาวนารับรูสีท่ีถูกตองมากท่ีสุด รองลงมาคือชางฝมือ และ

คาขาย  

 อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2538) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีและการรับรูสีของชาวจวงและชาวไทย 

ใชเครือ่งมือในการเกบ็ขอมูล คือ แผนภูมิสีของบริษัท Graft G-Process Color Chart จํานวน 220 สี 

และสัมภาษณโดยใหผูบอกภาษาดูแผนสีทีละแผน เก็บขอมูลภาษาจวง 6 ถ่ิน ไดแก ทองถ่ินฉงจวอ 

เตอเปา ซินเจียง หยงหนิง เถียนตง และหนานตาน และ ภาษาไทย 4 ถ่ิน ไดแก ภาษาไทยกรุงเทพฯ 

ไทยถ่ินเหนือ ไทยอีสาน และไทยถ่ินใต ผลการวิจัยพบวาภาษาจวงถ่ินตาง ๆ มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 7, 

9, 7, 7, 10  และ 9 คํา ตามลําดับ สามารถสรางสมมติฐานวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน สรุปไดวา 

ภาษาจวงมีวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานมาถึงระยะ 7 มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 10 คํา ในขณะท่ีคํา

เรียกสีในถ่ินตาง ๆ ของภาษาไทยมีจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12, 12, 11, 10  คํา ตามลําดับ และ

สามารถสรางสมมติฐานวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานโดยรวมไดวา  ภาษาไทยมีวิวัฒนาการของ

คําเรียกสีพ้ืนฐานมาถึงระยะท่ี 7 มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คํา สวนคําเรียกสีไมพ้ืนฐานพบวา มีกลวิธี
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การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 3 วิธี คือการผสมคําเรียกสีพ้ืนฐานเขาดวยกัน การผสมคําเรียกสี

พ้ืนฐานกับคําขยาย และการใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะในธรรมชาติเปนคําเรียกสี ภาษาไทยมีการใช

กลวิธีท่ี 2 และ 3 มากท่ีสุด สวนภาษาจวงมีการใชกลวิธีท่ี 1 มากท่ีสุด 

ศุภมาส เองฉวน  (2543) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีและมโนทัศนเรื่องสีของคนไทยสมัยสุโขทัย

และสมัยปจจุบัน เก็บขอมูลจากผูบอกภาษาจํานวน 20 คน ใชแผนสีจํานวน 360 แผน โดยเก็บขอมูล

จากวรรณคดีในสมัยสุโขทัยและวรรณกรรมสมัยปจจุบัน ผลการวิจัยพบวา ในสมัยสุโขทัยมีคําเรียก

สีพ้ืนฐาน 5 คํา คือ ขาว ดํา แดง เหลือง เขียว และคําเรียกสีเขียว ภาษาไทยสมัยสุโขทัยมีขอบเขต

ของสีกวางมากกวาในปจจุบัน สวนภาษาไทยสมัยปจจุบันมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คํา คือ ขาว ดํา แดง  

เหลือง  เขียว น้ําเงิน น้ําตาล มวง ชมพู สม และเทา ส่ิงท่ีใชเปรียบเทียบกับคําเรียกสีพ้ืนฐานพบวา 

คําเรียกสีพ้ืนฐานท้ัง 5 คําในสมัยสุโขทัย และคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คําในสมัยปจจุบัน สามารถ

ปรากฏไดลําพังโดยไมมีความเปรียบ  และมีหรือไมมีคําวา “สี” นําหนาก็ไดปรากฏเปนความเปรียบ

ในภาษาไทยสมัยสุโขทัยท่ีมีคําขยายตามมา จะมีคําหรือวลีส่ิงเปรียบ โดยมีคําวา “ดัง” เปนคําเช่ือม 

เชน แดงดังดอกอโณชา เปนตน สําหรับคําเรียกสีพ้ืนฐานสมัยปจจุบันปรากฏเปนความเปรียบใน

ลักษณะท่ีเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานตามดวยคําหรือวลีเรียกส่ิงเปรียบเทียบโดยมีหรือไมมีคําวา “ของ” 

คั่นกลางเพ่ือบอกความเปรียบ เชน ขาวปนชมพูดอกเล็บมือนาง เขียวปนแดงของลูกตนตะขาบ เปน

ตน และยังพบวาส่ิงท่ีใชเปรียบกับคําเรียกสีพ้ืนฐานสวนใหญจะเปนสรรพส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ 

แตจะพบการนําส่ิงของ แสง และแรธาตุมาเปรียบกับคําเรียกสีพ้ืนฐานเฉพาะในภาษาไทยสมัย

สุโขทัยเทานั้น เชน เหลืองดังแรหรดาล เปนตน ในขณะท่ีภาษาไทยในสมัยปจจุบันจะใชอาหารและ

ผลไมนํามาเปรียบกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน เชน เหลืองสดเนยเทียม ซ่ึงไมพบในสมัยสุโขทัย นอกจากนี้

พบวากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท้ังภาษาไทยสมัยสุโขทัย และสมัยปจจุบันมีการสรางคํา

เรียกสีไมพ้ืนฐาน 4 กลวิธีเชนเดียวกัน ไดแก  การประสมคําเรียกสีพ้ืนฐานกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน การ

ใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะเปนคําเรียกสี การขยายคําเรียกสีพ้ืนฐาน และการขยายคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

 ธีระพันธ ล. ทองคํา (2535) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีในภาษาเยา (เม่ียน) โดยเก็บขอมูลท่ี

หมูบานเยา 6 หมูบานในจังหวัดเชียงราย พะเยา ลําปาง จากผูหญิงเยา 48 คน อายุระหวาง 20-30 ป 

ในการเก็บขอมูลใชแผนสี (Color chart) จํานวน 220 แผนสี ของบริษัท Dainippon Ink and Chemicals 
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สําหรับการควบคุมตัวแปรของขอมูล  นอกจากจะพิจารณาถึงเพศและอายุของผูบอกภาษาแลว ยัง

ควบคุมเรื่องแสงของบริเวณท่ีเก็บขอมูล ผลการศึกษาพบวา ภาษาเยา (เม่ียน) มีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 6 

คํา ไดแก 21 สีขาว 45 สีดําและสีท่ีออกดํา ๆ  45 สีแดง  31 สีเหลือง  454 สีน้ําเงิน และ 33 

สีเขียว สวนวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน พบ 3 กลวิธีคือ การประสมคําเรียกสีพ้ืนฐานเขาดวยกัน 

การประสมคํานามเรียกสรรพส่ิงตาง ๆ เขากับคําเรียกสี และการประสมคําขยายเขากับคําเรียกสี

พ้ืนฐาน  ดานทัศนคติของคนเยาท่ีมีตอสีพบวา คนเยามีทัศนคติบวกตอกลุมสีสด และมีทัศนคติลบ

ตอกลุมสีออนหรือสีตุน  

  ศตนันต เช้ือมหาวัน (2541) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีและการรับรูสีของผูพูดภาษาไทล้ือ ลัวะ 

มง  และกะเหร่ียง เก็บขอมูลจากผูบอกภาษาในจังหวัดเชียงรายและพะเยา ภาษาละ 10 คน รวม

ท้ังหมด  40 คน โดยแสดงแผนสีท้ังหมด 208 สี และใชเกณฑการวิเคราะหตามเบอรลินและเคย

ผลการวิจัยพบวาภาษาไทล้ือมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คํา มีวิวัฒนาการอยูในระยะท่ี 7 ไดแก ระยะท่ี 1 

มีคําเรียกสีขาวและสีดํา ระยะท่ี 2 มีคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 มีคําเรียกสีเหลือง  ระยะท่ี 4 มีคําเรียกสี 

GRUE ระยะท่ี  5 มีคําเรียกสีเขียว  น้ําเงิน  และฟา  ระยะท่ี 6 มีคําเรียกสีน้ําตาล และระยะท่ี 7 มีคํา

เรียกสีมวง  ชมพู  สม และเทา ภาษาลัวะมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คํา มีวิวัฒนาการอยูในระยะท่ี 5 คือ

ระยะท่ี 1 มีคําเรียกสีขาวและดํา ระยะท่ี 2 มีคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 มีคําเรียกสีเหลือง ระยะท่ี 4 มีคํา

เรียกสี GRUE ระยะท่ี 5 มีคําเรียกสีเขียว ภาษามงมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 6 คํา คือ ระยะท่ี 1 มีคําเรียกสี

ขาวและดํา ระยะท่ี 2 มีคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 มีคําเรียกสีเหลือง ระยะที่ 4 มีคําเรียกสีเขียวและ

ระยะท่ี 5 มีคําเรียกสีชมพู ภาษากะเหรี่ยงสะกอมีคําเรียกสีพ้ืนฐานซ่ึงมีวิวัฒนาการอยูในระยะท่ี 4 

คือระยะท่ี 1 มีคําเรียกสีขาวและดํา ระยะท่ี 2 มีคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 มีคําเรียกสีเหลือง และระยะท่ี 

4 มีคําเรียกสี GRUE  นอกจากนี้พบวากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน ภาษาไทล้ือ ลัวะ และ

กะเหรี่ยงมีวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานเหมือนกันคือ 1.การผสมคําเรียกสีพ้ืนฐานเขาดวยกัน 

2.การผสมคําเรียกสีพ้ืนฐานกับคําขยาย  และ 3.การใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะมาเปนคําเรียกสีไม

พ้ืนฐาน และเม่ือนําผลของความถ่ีในการใชกลวิธีในการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานมาพิจารณา พบวา

ภาษาไทล้ือ ลัวะ และมงมีความถ่ีของการใชกลวิธีท่ี 2 มากท่ีสุด คือการผสมคําเรียกสีพ้ืนฐานกับคํา

ขยาย และมีการใชวิธีท่ี 3 นอยท่ีสุด คือการใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

ในขณะท่ีภาษากะเหร่ียงนั้น มีความถ่ีของการกลวิธีท่ี 1 มากท่ีสุด และใชกลวิธีท่ี  3 นอยท่ีสุด 
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 สมเกียรติ วัฒนาพงษากุล (2548) ศึกษาเรื่อง สีในภาษาเขมร : การรับรูและโครงสรางทาง

ไวยากรณ เก็บขอมูลจากผูบอกภาษา 60 คน แบงเปนผูบอกภาษาเขมรมาตรฐาน 30 คน และภาษา

เขมรถ่ินไทย 30 คน โดยใชแผนสี และใชเกณฑการวิเคราะหตามเบอรลินและเคย ผลการวิจัยพบวา 

ภาษาเขมรมาตรฐานมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คํา ไดแก  “ขาว”  “ดํา”  

“แดง”   “เหลือง”  “น้ําเงิน” และ ภาษาเขมรถ่ินไทยมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คําเทากัน

ไดแก  “ขาว”  “ดํา”  “แดง”  “เหลือง”  “GRUE”  สวน

การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานพบวา มีกลวิธีการสรางคํา 4 กลวิธี ไดแก การใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะ

เปนคําเรียกสี การประสมคําเรียกสีกับคําเรียกสี  การใชหนวยขยายประกอบกับคําเรียกสี และการ

ยืมคําศัพทจากภาษาอ่ืนมาใชกับคําเรียกสี  จากการใชทฤษฎีแทกมีมิกสในการวิเคราะหกับ

โครงสรางสีทางไวยากรณพบวา คําเรียกสีในภาษาเขมรท้ัง 2 ถ่ินปรากฏในหนวยไวยากรณได 2 

หนวย คือ 1.โครงสรางนามวลีท่ีคําเรียกสีเปนคําคุณศัพทตัวเดียว 2.โครงสรางนามวลีท่ีคําเรียกสี

ปรากฏรวมกับคําคุณศัพทอ่ืน ๆ 3.โครงสรางนามวลีท่ีคําเรียกสีปรากฏในอนุพากยท่ีซอนอยูในวลี 

และโครงสรางกริยาวลียังจําแนกไดอีก 2 ประเภท คือ 1. คําเรียกสีท่ีปรากฏในตําแหนงกริยาของ

ภาคแสดง และ 2. คําเรียกสีท่ีปรากฏเปนสวนเติมเต็มของกริยา จากการวิเคราะหคุณสมบัติทาง

ความหมายของคําขยายคําเรียกสี พบวา คําขยายแตละคําของภาษาเขมรมาตรฐานและภาษาเขมรถ่ิน

ไทยมีสวนประกอบยอยทางความหมายแตกตางกันไป นอกจากนี้เม่ือวิเคราะหการเกิดคูกันของคํา

ขยายคําเรียกสีแลวคําขยายของภาษาเขมรมาตรฐานและภาษาเขมรถ่ินไทย จําแนกได 3 ประเภท คือ 

1.คําขยายท่ีเกิดคูกับคําเรียกสีไดทุกสี 2.คําขยายท่ีเกิดกับคําเรียกสีไดหลายสี และ 3.คําขยายท่ีเกิดคู

กับคําเรียกสีเฉพาะสี 

 Rujiwan Laophairoj (2005) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคําเรียกสีในภาษาไทยและภาษา

เวียดนาม การศึกษาครั้งนี้ Rujiwan เก็บขอมูลจากผูพูดภาษาไทย 60 คน และผูพูดภาษาเวียดนามท่ี

กรุงฮานอยจํานวน 60 คน โดยใชแผนภูมิสีท่ีดัดแปลงจาก HTML ซ่ึงประกอบดวยแผนสีจํานวน 

216  แผนสี  นอกจากนี้ยังไดใชดินสอสีของบริษัท B.K.L.ท่ีมีเฉดสีตาง ๆ จํานวน 60 สี ผลการวิจัย

พบวาคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยมี 12 คํา  “ขาว”  “ดํา” “แดง”  

“เขียว” “เหลือง”  “ฟา”  “น้ําเงิน” “น้ําตาล”  “มวง” 

 “ชมพู”  “สม”  “เทา” คําเรียกสีท้ัง 12 คําขางตนมีวิวัฒนาการคําเรียกสี
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พ้ืนฐานอยูระยะท่ี 7 ตามทฤษฎีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคยภาษาเวียดนามมี 

คําเรียกสีพ้ืนฐาน 9 คํา คือ  “ขาว” “ดํา” “แดง” “เหลือง” “GRUE” 

(เขียวปนน้ําเงิน) “น้ําตาล”  “มวง”   “ชมพู”  “เทา”  วิวัฒนาการอยูระยะ

ท่ี 7 สวนกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานพบวา ภาษาไทยและภาษาเวียดนามมีกลวิธีการสรางคํา

เรียกสีไมพ้ืนฐาน 4 วิธี คือการเรียกคําเรียกสีพ้ืนฐาน การใชคําเรียกส่ิงของเฉพาะ การขยายคําเรียกสี

พ้ืนฐาน และการขยายคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน  

สมชาย สําเนียงงาม (2541: 81-96) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2525 ใชทฤษฎีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย และใชเกณฑพิจารณาคําเรียก

สีพ้ืนฐานตาม อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ  เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บและการใหคํานิยามคําเรียกสีใน

พจนานุกรมภาษาไทยผลของการศึกษาพบวา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานไดเก็บคําเรียกสี

ในภาษาไทย จําแนกได 3 ประเภท คือ 1.คําเรียกสีพ้ืนฐาน 2. คําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 3. คําขยายคําเรียก

สีพ้ืนฐานท่ีเก็บขอมูลจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานท้ังหมด 12 คํา คือ ขาว, เขียว, ชมพู, 

ดํา, แดง,  เทา, มวง,  สม,  แสด, เหลือง, น้ําเงิน และน้ําตาล จากคําเรียกสีพ้ืนฐานท้ัง 12 คําดังกลาว 

เม่ือพิจารณาถึงลักษณะการเก็บคําในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอาจจําแนกได 3 ลักษณะ 

ดังนี้ 1) เก็บเปนคําหลัก เชน ชมพู (ว) สีแดงออน สีแดงเจือขาว,คราม (ว) สีน้ําเงิน 2) เก็บเปนลูกคํา 

เชน น้ําตาล (ว) สีคลายสีน้ําตาลหมอท่ีเคี่ยวแกไฟ ถาแกไฟจนไหมเรียกสีน้ําตาลไหม, ไขไก (ว) สี

เหลืองอมแดงนอย ๆ ดังเปลือกไขไก สีไขไก การเกบ็คําเรียกสีเปนลูกคํานี ้ เนื่องจากวาพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถานถือวาคําในกลุมนี้เกิดจากคําสองคํามาประสมกันแลวมีความหมายตางไป

จากเดิม 3) ใชเปนสวนประกอบในคําหลักหรือลูกคําอ่ืน ๆ เชน กานเหลือง (น) ช่ือตนไมขนาด

กลางถึงขนาดใหญ เขียวพระอินทร (น) ช่ืองูเขียวชนิดหนึ่ง ดานการใหคํานิยามคําเรียกสีใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน สามารถจําแนกไดเปน 2 ลักษณะ คือ 1) นิยามโดยการบรรยาย 

เชน แดง (ว.) สีแดงอยางสีเลือดหรือสีชาด ใชประกอบส่ิงตาง ๆ บางอยางโดยอนุโลมตามลักษณะสี

เปนช่ือเรียกเฉพาะ, ชาด (ว.) สีแดงสดอยางหนึ่ง เรียกวา แดงชาด 2) นิยามโดยบอกกําเนิด เชน มวง 

(ว.) สีครามปนแดง เรียกวาสีมวงคราม ถาเจือขาวดวยเรียกวามวงชาด, ขาบ (ว.) สีน้ําเงินแกอมมวง 
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 กันทิมา วัฒนะประเสริฐ   (2542 : 39-42) เขียนบทความเรื่องสีสันกับสํานวน  สวนตน

ของบทความนี้ไดนําเสนอแนวคิดเรื่องวิวัฒนาการของคําเรียกสีพื้นฐานของเบอรลินและเคย 

ผลการศึกษาพบวา คําเรียกสีท่ีนํามาใชเปนสวนหนึ่งของสํานวนไทย ลวนเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน

ท้ังส้ินและคําเรียกสีเหลานี้สอดคลองกับทฤษฎีวิวัฒนาการการเกิดคําเรียกสีพ้ืนฐาน กลาวคือ คํา

เรียกสีท่ีใชเปนสวนหนึ่งของสํานวนไทยพบ 5 คํา ไดแก ขาว ดํา แดง เขียว และเหลือง ผลการศึกษา

ยังพบการใชคําเรยีกสีท่ีปรากฏในสํานวนไทย เชน ขีข้ลาดตาขาว ถูกใจดํา เรื่องแดงออกมา ตาเขียว 

ไมตายก็คางเหลือง เปนตน นอกจากนี้คําเรียกสีเปนเรื่องของการรับรู (Perception) ท่ีสามารถบอก

ไดดวยภาษา ผูมีวัฒนธรรมตางกันยอมมีการรับรูท่ีตางกัน และการใชคําเรียกสีแปรไปตามปจจัย

ทางสังคม เชน เพศ วัย อาชีพ ถ่ินท่ีอยู และสังคมดั้งเดิม (primitive) จะมีคําเรียกสีนอยกวาสังคมท่ี

เจริญซ่ึงมีการใชคําเรียกสีท่ีซับซอนและจําแนกละเอียดกวา 

 Suwilai Premsrirat (1991 : 131-142) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีของผูพูดภาษาขมุ ท่ีอําเภอเชียงของ  

และอําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชียงราย เก็บขอมูลจากผูบอกภาษาโดยใชอุปกรณหลายประเภท เชน  

ตารางสี  ดินสอ หนังสือท่ีมีสีสันตาง ๆ และผา ผลการวิจัยพบวา ภาษาขมุมีคําเรียกสีท้ังหมด 11 คํา  

สามารถจัดเปนคําเรียกสีปฐมภูมิ 5 คํา ดังนี้   สีดํา  สีขาว  สีแดง  สีเหลือง 

 และ GRUE วิวัฒนาการคําเรียกสีอยูระยะท่ี 4 สําหรับคําเรียกสีทุติยภูมิ 6 คํา ดังนี้  เฉดสี

มืด  เฉดสีแดง  เฉดสีน้ําตาล  เฉดสีแดง เชน ชมพู มวง  เฉดสีเหลืองหรือสี

เขียว  และ  เฉดสีเทาหรือสีฟา  นอกจากนี้พบวา  กลวธีิการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน โดยใช

วิธีการประสมคําเรียกสีเขาดวยกัน คือ ประสมคําเรียกสีปฐมภูมิกับคําเรียกสีปฐมภูมิ เชน   

 “สีเขียวดํา” ประสมคําเรียกสีปฐมภูมิกับคําเรียกสีทุติยภูมิ เชน   “สีแดงเขม” และ

ประสมคําเรียกสีทุติยภูมิกับคําเรียกสีทุติยภูมิ เชน    “สีน้ําตาลเขม” นอกจากนี้ Suwilai ได

ตั้งขอสังเกตวาภาษาขมุ ไมมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยใชคําเรยีกส่ิงของเฉพาะมาเปน

คําเรียกสี หรือใชหนวยขยายประสมกับคําเรียกสีเลย ในสวนทายของบทความของ Suwilai กลาววา

คําเรียกสีหลาย ๆ ภาษา  ในตระกูลมอญ-เขมร เชน ภาษาเขมรถ่ินไทย (Northern Khmer) กูย ปรัย 

เวียดนาม เปนตน  มักจะมีคําเรียกสําหรับประเภทสี GRUE กลาวคือ คําเรียกสําหรับประเภทสีเขียว

และประเภทสีน้ําเงินจะใชคําเดียวกัน และคําเรียกสําหรับประเภทสีเหลืองก็มักจะเปนคํายืมจาก

ภาษาไทย 
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 มัสวิณี สาและ (2552) ศึกษาเรื่อง การศึกษาคําเรียกสีในภาษามลายูถ่ินปตตานี โดยศึกษาคํา

เรียกสีในภาษามลายูถ่ินปตตานี เก็บขอมูลจากผูบอกภาษาอายุตั้งแต 25 ปขึ้นไป จํานวน 10 คน ใน

ชุมชนวกัฮเจะหะ และชุมชนวังเกา ตําบลจะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี สวนการศึกษาสีใน

วัฒนธรรมของผูพูดภาษามลายูถ่ินปตตานีใชการสัมภาษณคนไทยเช้ือสายมลายูท่ีพูดภาษามลายูถ่ิน

ปตตานีท่ีเปนคนดั้งเดิมของจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาสอายุ 40 ปขึ้นไปท้ังเพศชายและเพศหญิง  

ผลการศึกษาพบวา ผูพูดภาษามลายูถ่ินปตตานีมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 7 คํา ไดแก ขาว ดํา แดง เขียว 

เหลือง น้ําเงิน เทา มีลําดับขั้นวิวัฒนาการอยูในระยะท่ี 6 ผลการศึกษาไมสอดคลองกับทฤษฎี

วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย กลาวคือคําเรียกสีพ้ืนฐานของผูพูดภาษามลายูถ่ิน

ปตตานีระยะท่ี 1-5 มีลําดับขั้นวิวัฒนาการเปนไปตามทฤษฎี แตขั้นวิวัฒนาการคําเรียกสีระยะท่ี 6 

ไมพบคําเรียกสีน้ําตาลท่ีเปนสีพ้ืนฐานกลับพบสีเทา สวนคําเรียกสีไมพ้ืนฐานมี 2 ประเภท ไดแก 

1.คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ 2.คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการประสมและ

ขยายคําเรียกสี ดานกลวิธีสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานตามโครงสรางทางไวยากรณพบวา มี 4 กลวิธี 

ไดแก 1.การซํ้าคํา 2.การประสมคํา 3. การขยายคํา และ 4. การขยายคําท่ีมีลักษณะโครงสรางพิเศษ 

นอกจากนั้นคําเรียกสีในวัฒนธรรมของผูพูดภาษามลายูถ่ินปตตานีสามารถสะทอนผานเรื่องราว

เกี่ยวกับความเช่ือ และพิธีกรรมตาง ๆได  

 ธนานันท ตรงดี (2541) ศึกษาเรื่อง การศึกษาเรื่องคําเรียกสีของชนเผาซาไก เก็บขอมูลจาก

ชาวซาไกจํานวน 4 คน ท่ีอาศัยอยูตามปาเขาชายแดนภาคใตของประเทศไทย เพ่ือพิสูจนวาการ

จําแนกประเภทสีในภาษานี้มีความเกี่ยวพันกับลักษณะการรับรูส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของพวกเขา

อยางไร การศึกษาครัง้นี้ใชแผนสีของบริษัทสยามกราฟฟคเอเยนซ่ีจํานวน 220 แผนสี ผลการศึกษา

พบวา ภาษาซาไกมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 6 คํา ไดแก /./ สีขาว /./ สีดําและสีท่ีมืด 

/./ สีแดงสด /./  สีออกแดง /./  สีเหลือง /./ สีเขียว สีน้ําเงิน นอกจากนี้

พบวาการสรางคําเรียกสีในภาษาซาไกมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการ

รับรูปรากฏการณธรรมชาติ 
 

พรทิพย ไชยรัตน (2544) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสี: สะทอนวัฒนธรรมและลักษณะของคนไทย 

พบวา คําเรียกสีสามารถสะทอนถึงความละเอียดออนของคนไทยในการแยกความแตกตางของสี 
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ท้ังนี้ขึ้นอยูกับปจจัยสําคัญคือ วงศัพทท่ีมีจํานวนมากเพียงพอท่ีจะนํามาเรียกสีท่ีแตกตางกันได ดวย

เหตุดังกลาวนี้คําเรียกสีจึงเปนกลุมคําท่ีนาสนใจอีกกลุมหนึ่งซ่ึงสามารถสะทอนถึงลักษณะทาง

วัฒนธรรมและนิสัยของคนไทยไดหลายอยาง ดังนี้ 1.คําเรียกสีสะทอนวัฒนธรรมการดํารงชีวิตท่ี

แสดงใหเห็นวาคนไทยมีความผูกพันกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และมีการประกอบอาชีพดาน

กสิกรรม เชน มวงเปลือกมังคุด ชมพูบานเย็น 2.คําเรียกสีสะทอนลักษณะนิสัยของคนไทย ช่ืนชม

และชอบส่ิงท่ีสวยงามและมีคุณคาตาง ๆ เชน เขียวมรกต แดงทับทิม 3.คําเรียกสีสะทอนใหเห็น

อยางชัดเจนวา คนไทยเปนคนชางสังเกต และมีความรูสึกละเมียดละไม มีความละเอียดออนใน

จิตใจทําใหเกิดคําท่ีใชเรียกช่ือสีหรือจําแนกสีอยางมากมาย เชน ฟาหมน ฟาใส 4.คําเรียกสีท่ีปรากฏ

ในสํานวนภาษาหรือเปนคําเปรียบเทียบจะสะทอนความรูสึกของคนไทยท่ีมีตอส่ิงนั้นเห็นไดจาก

ตัวอยาง เชน ใจดําเหมือนอีกา วิมานสีชมพู 5.คําเรียกสีสะทอนคานิยมของคนไทยในยุคตาง ๆ ได

เปนอยางดี เชน ฟาอาเจนตินา กังหันสีสม 6.คนไทยใหความสําคัญกับคําเรียกสีเพ่ือสืบทอด

วัฒนธรรมทางภาษาโดยใชคําเรียกสีเพ่ือเปนสัญลักษณของส่ิงของตาง  ๆ เชน เหลืองแดง

ธรรมศาสตร ชมพูจุฬาลงกรณ 7.คําเรียกสีสะทอนลักษณะของคนไทยในเรื่องการแยกแยะฐานะ 

ส่ิงด ีส่ิงเลว มีคา และไรราคา โดยนําคําเรียกสีท่ีใชเรียกส่ิงท่ีมีคาไปเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีดีงาม เชน 

ผิวงามดั่งทองทา ใจดําเหมือนอีกา 8.คําเรียกสีสามารถสะทอนวัฒนธรรมทางภาษา เชนใน

ภาษาไทยมีการใชคําเรียกสีเปนจํานวนมาก และเปนคําวิสามานยนามเรียกคนหรือส่ิงของ ใชเปน

คําประสม เชน มดแดง มดดํา ถ่ัวแดง ตาขาว 9. คําเรียกสีท่ีเปนคําทับศัพทภาษาตางประเทศสะทอน

ใหเห็นวาคนไทยมีการรับวัฒนธรรมจากตางประเทศ โดยรูจักนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันอยาง

เหมาะสม เชน สีบรอนซทอง สีโอลดโรส เปนตน ส่ิงเหลานี้ไดแสดงวัฒนธรรมท่ีมาจากคําเรียกสี 
 

 สาริสา อุนทานนท (2550) ศึกษาเรื่อง คําเรียกสีในภาษาลาว มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคํา

เรียกสีพ้ืนฐาน คําเรียกสีไมพ้ืนฐาน และวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาลาว รวมทั้งศึกษา

ความแตกตางของการใชคําเรียกสีระหวางผูชายและผูหญิง ผลการวิจัยพบวา ภาษาลาวมีคําเรียกสี

พ้ืนฐานจํานวน 12 คํา ไดแก ขาว ดํา แดง เขียว เหลือง ส้ิว ฟา ทอง เทา อิด บัว และแสด โดยคําเรียก

สีไมพ้ืนฐานมีกลวิธีการสรางคํา  3 กลวิธี ไดแก 1.คําเรียกสีพ้ืนฐานประสมกับคําบอกความเขมและ

ความสวางของสี 2.คําเรียกสีท่ีมาจากการเรียกวัตถุส่ิงของ 3.คําเรียกสีพ้ืนฐานประสมกับคําเรียกสี

พ้ืนฐาน ความแตกตางสําหรับการใชคําเรียกสีระหวางผูชายและผูหญิง พบวา ผูหญิงสามารถใช
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คําเรียกสีพ้ืนฐานมากกวาผูชาย แตผูชายสามารถใชคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยเพ่ิมคําบอกความเขม

และความสวางของสีไดมากกวาผูหญิงในขณะท่ีผูหญิงใชคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยเพ่ิมคําท่ีมาจาก

วัสดุธรรมชาติไดมากกวาผูชาย 
 

 อารีย พรหมรอด (2553 : 92-118) ศึกษาเกี่ยวกับคําบอกสีแดง “hong” ในภาษาจีนปจจุบัน  

เพ่ือศึกษาประวัติความเปนมา คําอธิบายความหมาย โครงสรางคํา ความหมาย การใช และสํานวนท่ี

มีคําบอกสีแดง ขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหไดรวบรวมคําและสํานวนจากพจนานุกรมจํานวน 5 ฉบับ 

พบคําบอกสีแดง 185 คํา และสํานวน 146 สํานวน ผลการวิจัยพบวาคําบอกสีแดง “hong” มีท่ีมา

เกี่ยวเนื่องกับการทอผาไหมของชาวจีนในยุคโบราณ ความหมายเดิมหมายถึง “ผาไหมสีแดงออก

ขาว” หรือ “ผาไหมสีชมพู” จากความหมายเดิม “ผาไหมสีชมพู” แผลงความหมายไปเปน

ความหมายท่ีมีใชอยูในภาษาจีนปจจุบัน เชน ความเปนสิริมงคล ความสําเร็จ ความกาวหนา เปนตน 

ในการส่ือสารสีแดง “hong” สามารถใชเปนหนวยคุณศัพท และหนวยคํานามเพื่อประกอบกับ

หนวยคําอ่ืนสรางคําประสมหรือสํานวน และสามารถใชเปนคําคุณศัพททําหนาท่ีในโครงสราง

ประโยคได 

 จากผลงานท่ีผานมาไดมีผูศึกษาคําเรียกสีไวมากพอสมควร เชน คําเรียกสีจากสํานวน 

โวหาร คําเรียกสีจากพจนานุกรม คําเรียกสีท่ีสะทอนจากวัฒนธรรม โดยไดมีการเลือกใชเครื่องมือท่ี

แตกตางกัน เชน  พจนานุกรม ดินสอสี แผนผา แผนสี วัสดุธรรมชาติ เปนตน ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย

เลือกใชเครื่องมือคือ แผนสี แผนผาในทองถ่ิน และวัสดุธรรมชาต ิ 

 

3. ความเปนมาของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ 
จังหวัดกาญจนบุรีมีลักษณะทางภูมิประเทศสวนใหญเปนปาและภูเขา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด

ประมาณ 19,473 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือมีอาณาเขตติดกับอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี ทิศใต

ติดกับอําเภอเมืองกาญจนบุรี ทิศตะวันออกติดกับอําเภอดานชาง จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอหนอง

ปรือ และอําเภอบอพลอย ทิศตะวันตกติดกับอําเภอไทรโยค และอําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ประกอบไปดวย 13 อําเภอ คือ เมืองกาญจนบุรี ทามวง ทามะกา ดานมะขามเตี้ย บอพลอย พนมทวน 

ไทรโยค เลาขวัญ หวยกระเจา หนองปรือ ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ และสังขละบุรี  
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ภาพท่ี 1 แผนท่ีจังหวดักาญจนบุร ี

ท่ีมา : (แผนท่ีจังหวัดกาญจนบุร,ี 2554) 

 

ความเปนมาของกลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
ถ่ินฐานเดิมของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงอยูบริเวณมองโกเลีย เม่ือกวา 20,000 ปมาแลว ตอมา

ไดหนีภัยสงครามมาอยูท่ีประเทศทิเบต และเม่ือถูกรุกรานจากกองทัพจีนก็ถอยลงมาทางใตเรื่อย ๆ 

จนกระทั่งลงมาถึงดินแดนลุมแมน้ําสาละวินในเขตพมาตอมาไดอพยพเขาสูสหภาพเมียนมารและ

ประเทศไทย กะเหรี่ยงเปนกลุมชาติพันธุท่ีอาศัยหนาแนนในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันตก

ของประเทศไทย การอพยพครั้งสําคัญของกะเหรี่ยงเกิดขึ้นในสมัยพระเจาอลองพญา กษัตริยพมา

ทําสงครามกับพวกมอญ พวกมอญพายแพถูกทหารพมาฆาฟนลมตายเปนจํานวนมาก กะเหรี่ยงซ่ึง

เปนมิตรกับมอญไดใหท่ีหลบภัยแกพวกมอญ และกะเหรี่ยงเกรงภัยจากพมาจึงอพยพหลบหนีตาม

พวกมอญเขามาสูไทยตั้งแตนั้นมา และไดอพยพเขาสูประเทศไทยครั้งใหญอีกครั้งในสมัยท่ีอังกฤษ

ยึดพมาได กะเหรี่ยงไมยอมออนนอมตออังกฤษจึงถูกปราบปรามจนตองหนีเขาสูประเทศไทย 

จากน้ันตางก็แยกยายกันหาท่ีตั้งถ่ินฐานใหมในประเทศไทยโดยแบงเปนสองสาย สายท่ีหนึ่งตั้งหลัก
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แหลงอยูทางใตคือจังหวัดกาญจนบุรี  ประจวบคีรีขันธ และเพชรบุรี สายท่ีสองตั้งรกรากอยูทาง

ตะวันตกของจังหวัดแมฮองสอน คือจังหวัดเชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน ตาก จนถึงกาญจนบุรี 

กะเหรี่ยงในประเทศไทยสวนใหญอพยพมาจากสหภาพเมียนมาร จํานวนประชากรกะเหรี่ยงท่ีอาศัย

อยูในสหภาพเมียนมาร 2.6 ลานคน และในประเทศไทยประมาณ 400,000 คน กะเหรี่ยงในประเทศ

ไทยแบงออกเปน 4 กลุมคือ กะเหรี่ยงสะกอ  กะเหรี่ยงโปว  กะเหรี่ยงคะยา  และกะเหร่ียงตองสู  

นอกจากนี้ยังมีกะเหรี่ยงกลุมเล็ก ๆ อีก 2 กลุม คือ ปาตอง (กะเหรี่ยงคอยาว) และกะยอ (กะเหรี่ยงหู

ยาว) (บุญชวย ศรีสวัสดิ์ 2545: 12-14) 

จังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผากะเหรี่ยงโปวหนาแนนมากท่ีสุด พวกกะเหรี่ยงโปวจะเรียก

ตนเองวา “พลง” “โพลง” โพลว” หมายความวา “คน” ชาวพมาเรียกวา “กะเหรี่ยงมอญ” คนไทย

ภาคเหนือเรียกวา “พลอ” หรือ “โพลง” คนไทยบางกลุมเรียกวา “ยางแดง” หรือ “กะเหรี่ยงยางแดง” 

ชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีนิยมอาศัยอยูตามปาและเขตพรมแดนไทย-พมา และนิยมตั้ง

บานเรือนอยูตามหุบเขาท่ีมีตนน้ํา หวย ลําธาร แมวาชาวกะเหรี่ยงจะไดช่ือวาเปนชาวเขา แตก็ไมได

อาศัยอยูบนท่ีสูงเสียท้ังหมด บางสวนไดตั้งบานเรือนอยูในพ้ืนท่ีราบเชนเดียวกับประชาชนชาวไทย 

ชาวกะเหรี่ยงนิยมตั้งถ่ินฐานเปนหลักแหลงถาวรไมยายถ่ินบอย ๆ และมีภูมิปญญาในการจัดการ

ทรัพยากรดินและแหลงน้ําเปนอยางดี บานเรือนชาวกะเหรี่ยงนิยมสรางเปนบานยกพ้ืนมีชานบาน 

หรือใชเสาสูงแมวาอยูบนท่ีสูงก็ตาม ตางกับชาวเขาเผาอ่ืน ๆ ท่ีนิยมสรางบานช้ันเดียวพ้ืนติดดิน 

หัวหนาครอบครัวจะเปนผูเลือกสถานท่ีท่ีจะปลูกบานโดยตองไดรับความยินยอมจากญาติพ่ีนอง 

หากหัวหนาไปอาศัยอยูกับญาติฝายภรรยา ฝายหญิงหรือฝายภรรยาจะเปนผูเลือกสถานท่ีปลูกบาน

เองซ่ึงมักจะปลูกใกล ๆ กับมารดา เม่ือเลือกทําเลไดแลวก็จะทําพิธีเซนไหวเจาท่ีและบรรพบุรุษเพ่ือ

เปนการบอกเลาขอใชท่ีดิน เจาของบานจะอธิษฐานวาตนจะปลูกบาน ขอใหอยูเย็นเปนสุขและ

ขอใหฝนด ีหากฝนรายจะระงับการปลูกสรางบานในท่ีนั้น แลวหาท่ีอ่ืน ๆ ตอไป (มณฑล คงแถวทอง 

2538: 3-7)  

กะเหรี่ยงโปวมีลักษณะรูปรางสูงประมาณ 5 ฟุต 4 นิ้ว ผูหญิงมีรูปรางเล็กกวาผูชาย 

กะเหรี่ยงโปวมีสีผิวแตกตางกันตั้งแตสีเหลืองไปจนถึงสีน้ําตาลคลํ้า หนาแบน มีโหนกแกม ตาหยี

เล็กนอย จมูกแบนกวางไมมีสัน ผมสีดํา เหยียดตรง ผูชายชาวกะเหรี่ยงไมนิยมไวเครา ชาวกะเหร่ียง

นิยมเคี้ยวหมาก การแตงกายจะแยกออกเปนการแตงกายของผูชาย และการแตงกายของผูหญิงโสด
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ท่ีผูหญิงท่ีแตงงานแลว การปกลวดลายประดิษฐมีท้ังลวดลายในการถักทอซ่ึงไดแฝงความหมายของ

ลวดลายลงไป สวนเครื่องประดับนั้นมีตางหู กิ๊บ ลูกปด กําไลขอมือ ชาวกะเหรี่ยงแตละกลุมจะมี

เครื่องแตงกายท่ีเปนเอกลักษณและลักษณะเฉพาะในดานสีสัน แตรูปแบบลักษณะการแตงกายจะ

เหมือนกันคือ ผูชายนิยมใสชุดเส้ือสีแดงหรือสีขาว ใสกางเกงทรงกระบอก สวนผูหญิงท่ีเปนโสดใส

เส้ือทรงกระสอบท่ีทอดวยผาฝายสีขาว สวนผูหญิงท่ีแตงงานแลวจะใสชุดเปน 2 สวนคือ เส้ือคอวีสี

แดงบนเส้ือจะมีการประดับดวยลูกเดือยหรือปกดวยดายหลากสี และผาซ่ินสีแดง สวนผูชายท้ังเด็ก

และผูใหญจะสวมเส้ือท่ีมีรูปแบบพ้ืนฐานเหมือนเส้ือตัวเดียวของผูหญิง แตตัวเส้ือจะยาวคลุม

สะโพก เส้ือของผูชายจะใชผาฝายซ่ึงมีพ้ืนสีขาวหรือแดง และตกแตงริมเปนลายเสนตามยาวสีแดง 

เหลือง ขาวบางเล็กนอย โสรงของผูชายจะทอดวยผาฝายพ้ืนสีขาวหรือแดง (สุจริตลักษณ ดีผดุง 

และสรินยา คําเมือง 2539 : 9-13) 

บุญชวย ศรีสวัสดิ์ (2545:19) กลาววากะเหรี่ยงโปวเปนผูท่ียึดม่ันในวัฒนธรรมของตนเปน

อยางย่ิง มีความเปนอยูเรียบงาย อุปนิสัยซ่ือสัตย ไมมีการใชอํานาจกดขี่ซ่ึงกันและกัน เคารพผู

อาวุโส เคารพตอกฎและสังคมของเผาพันธุ ยึดม่ันขนบธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดียว สังคมกะเหรี่ยง

จะมีความม่ันคงเรื่องการแตงงาน ไมอนุญาตใหมีสามีหรือภรรยาหลายคน การหยารางเปนเรื่องไม

ปกติสําหรับสังคมกะเหรี่ยง สวนดานวัฒนธรรมประเพณีจะมีตลอดท้ังป ชาวกะเหรี่ยงทุกคนใน

หมูบานจะตองไปรวมงานในวันเวลาท่ีกําหนด พ้ืนฐานของชาวกะเหร่ียงนับถือผีและเช่ือเรื่องผีหรือ

วิญญาณ มีแนวคิดเรื่อง “ผูมีอํานาจสูงสุด” (Supereme Being) “พระเจา” (Father God) และ “ผูสราง

โลก” (Creator) “พระเจาผูสรางสรรคส่ิงตาง ๆ” (Master Creative Deity) แตผีหรือวิญญาณ (Spirits) 

ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตองเซนไหวดวยการฆาสัตว เพ่ือใหผีหรือวิญญาณสงบ ผีท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ผี

บรรพบุรุษ รองลงมาคือผีบาน และผีท่ีเปนเจาของแผนดินและทุกส่ิงทุกอยางท่ีอยูในแผนดิน เชน 

ในปาเขา ลําน้ํา ไรนา เปนตน ฉะนั้นจึงมีพิธีกรรมการไหวผีเพ่ือขอใหผีคุมครองและใหเพาะปลูก

ไดผลผลิตเปนจํานวนมาก โดยมีหัวหนาหมูบานเปนผูประกอบพิธีกรรม  

จังหวัดกาญจนบุรีมีกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปวหลายพ้ืนท่ี พบมากท่ีตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ ์

ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยเลือกเก็บขอมูลกับผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปว ชาวกะเหรี่ยงโปวสวนใหญยังคง

พูดภาษากะเหรี่ยงโปวในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้เด็ก ๆ ในหมูบายยังคงเรียนภาษาของตนจากครู
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ชาวกะเหร่ียงท่ีโรงเรียน การแตงกายของชาวกะเหร่ียงโปวยังคงแตงชุดประจําเผาสามารถพบเห็น

ไดท่ัวไป โดยเฉพาะชวงมีพิธีกรรม หรือวันสําคัญของชาวกะเหร่ียงโปว 

 

ความเปนมาของกลุมชาติพันธุมอญ 
มอญเปนชนชาติท่ีเจริญรุงเรืองมากท่ีสุดชาติหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต มีอารยธรรม

และภาษาเปนของตนเองมาแตโบราณ อาณาจักรมอญตั้งอยูบริเวณฝงตะวันออกของแมน้ําอิระวดี 

ปจจุบันอยูในเขตพมาตอนลาง (Lower Burma) ในชวงเวลา 700 ปของอาณาจักรมอญมักจะมีแต

ความไมสงบเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา ท้ังจากการรุกรานปราบปรามของพมาและจากการแกงแยง

อํานาจภายในเปนเหตุใหอาณาจักรมอญตอนลางลมสลายลง ชนชาติมอญในปจจุบันจึงมีสถานภาพ

เปนเพียงกลุมชาติพันธุกลุมหนึ่งในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชาวมอญสวนใหญยังคงอาศัยอยู

ในบริเวณพมาตอนลาง อีกสวนหนึ่งเขามาตั้งรกรากอยูบริเวณภาคกลางของประเทศไทย ท้ังนี้

เนื่องมาจากปญหาความไมสงบในประเทศพมา ชาวมอญเริ่มอพยพเขาสูประเทศไทยต้ังแตสมัย

อยุธยา โดยอาศัยเสนทางหลัก 3 ทาง คือ 1.ทางเหนือเขามาทางเมืองตากหรือระแหง ทางดานแมละเมาะ 

2.ทางใตเขามาทางเมืองกาญจนบุร ีทางดานเจดียสามองค และ 3.เขามาทางอุทัยธานีซ่ึงอยูระหวาง

สองทางแรก (มณฑล คงแถวทอง 2543: 202-203) 

ศรัทธา ลาภวฒันา (2546: 28) กลาววาการตั้งหลักแหลงท่ีอยูอาศัยของชาวมอญสวนใหญ

อยูบริเวณริมน้ํา โดยเฉพาะแมน้ําทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ และตามลําน้ําแมกลอง อําเภอบานโปง 

อําเภอโพธารามในจังหวัดราชบุรี และอีกสวนหนึ่งเขามาตั้งบานเรือนอยูแถบชานพระนครและ

บริเวณท่ีติดตอกับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี ตอมากลุมชนชาติมอญไดมีการกระจายตัวไปตาม

ลําน้ําทาจีน แมน้ําแมกลอง และจังหวัดกาญจนบุรี ลําพูน เชียงใหม สมุทรสาคร อุทัยธานี เพชรบุรี 

นครปฐม ฉะเชิงเทรา สุพรรณบุรี อยุธยา นครราชสีมา นครสวรรค ปราจีนบุรี เปนตน   

จังหวัดกาญจนบุรีมีชุมชนมอญขนาดใหญ คือท่ีบานวังกะ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี 

ชาวมอญท่ีอพยพเขามาอยูท่ีนี่เม่ือประมาณป พ.ศ. 2450 ตอมาไดมีการกระจายตัวไปตั้งถ่ินฐานตาม

อําเภออ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เชน ศรีสวัสดิ์ สังขละบุรี ไทรโยค บอพลอย เปนตน ชาวมอญ

เหลานี้ทางราชการไทยจัดเปนผูพลัดถ่ินสัญชาติพมา และมีบางสวนเปนผูหลบหนีเขาเมือง  
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ลักษณะการตั้งถ่ินฐานบานเรือนคือ เปนเรือนไมเครื่องผูก ยกพ้ืนสูง หลังคาทรงจั่ว ใชท้ัง

ไมไผและไมเนื้อแข็ง มีปนลมแหลม ฝาเฟยม และมุงหลังคาดวยจาก ปจจุบันมีท้ังมุงดวยสังกะสี

และมุงดวยกระเบ้ือง การปลูกบานของชาวมอญตองมีเกณฑ โฉลกตามที่ปฏิบัติสืบตอกันมา เริ่ม

ตั้งแตการเลือกเวลาท่ีจะปลูก และเลือกท่ีดิน ตําแหนงท่ีจะปลูก การขุดเสาเรือน การตั้งเสาเรือนให

ตองตามขนาดและสัดสวนท่ีกําหนด บานมักประกอบดวยนอกชาน ระเบียง ท่ีสําคัญท่ีสุดคือจะตั้ง

เสาเรือนซ่ึงเปนเสาหลักตนหนึ่งท่ีตั้งห้ิงบูชาผีเรือน การปลูกบานของชาวมอญมักจะสรางหันหนา

เรือนไปทางทิศเหนือ ท้ังนี้กลาวกันวาเปนเพราะสมัยโบราณชาวมอญอพยพถ่ินมาทางทิศเหนือ เม่ือ

มาอยูในท่ีปจจุบันจึงปลูกบานหันหนาไปทางทิศเหนือ ดวยเหตุท่ีแมน้ําสายตาง ๆ ในประเทศไทย

สวนใหญมีแนวจากเหนือไปใต เม่ือเขามาอยูในประเทศไทย ชาวมอญนิยมปลูกบานเรือนอยูริม 

แมน้ําลําคลองและหันหนาไปทางทิศเหนือจึงกลายเปนตองปลูกบานขวางแมน้ํา (สุจริตลักษณ 

ดีผดุง และคณะ 2542: 10) 

การแตงกายของชาวมอญ ผูชายจะไวผมทรงเดียวกับผูชายไทยท่ัวไป สวมเส้ือตามสมัย

นิยมจากรุนเด็กจนสูงวัย เชน เส้ือยืด เส้ือเช้ิต เปนตน สวนผานุงนั้นจะนุงโสรงหรือกางเกงขากวย

ขึ้นอยูกับความนิยมและความสะดวกของแตละคน แตสวนใหญแลวชายสูงอายุมักนุงโสรง สวนคน

หนุมและเด็กมักนุงกางเกง หากมีประเพณีหรืองานเทศกาลตาง ๆ ผูชายมอญนิยมนุงโสรงลายตา

หมากรุกหลากสีหรือเปนสีพ้ืน ถาเปนกางเกงขากวยจะมีท้ังชนิดขาส้ัน สามสวน และขายาว สีท่ี

นิยมคือสีน้ําตาล สีดํา และสีน้ําเงิน และสวมเส้ือคอพวงมาลัยสีพ้ืนเรียบหรือเปนลายดอก นอกจากนี้

ยังใชผาซ่ึงเรียกวา “หยาดอะบัว” สวนใหญเปนผาขาวมา อีกแบบหนึ่งเปนการพาดพันตัวเปนสไบ

เฉียง ผาท่ีใชในงานเชนนี้เรียกวา “หะเหริ่มโตะ” ซ่ึงมักปฏิบัติกันทุกคนเม่ือเวลาเขาวัด เปนการ

แสดงความสุภาพและเคารพตอพระภิกษุท้ังยังใชเปนผาปูรองกราบอีกดวย สวนการแตงกายของ

ผูหญิงปจจุบันนิยมไวผมตามแบบสมัยนิยมมากขึ้น แตก็ยังมีบางสวนท่ียังคงรักษาเอกลักษณไวคือ 

การเกลาผมมวย โดยเฉพาะผูสูงอายุยังคงไวผมยาวและเกลาผมมวยกันทุกคน ท่ีผมมวยจะประดับ

ดวยเครื่องประดับ 2 ชนิด คือ ช้ินหนึ่งมีลักษณะคลายเกือกมา เรียกวา “อะนดซด” ใชเสียบแนวต้ัง 

อีกช้ินหนึ่งลักษณะคลายใบไผ เรียกวา “หะเลียงซก” ใชเสียบแนวนอน เวลาท่ีไปงานบุญตาง ๆ 

หญิงสาวชาวมอญจะประดับมวยผมดวยดอกไมหรือลูกปดท่ีมีผูหอยหลากสีสวยงาม เรียกวา 

“แหมะแกว ปาวซก” สาวมอญจะสวมเส้ือคอกระเชาหรือเส้ือสีพ้ืนคอปกมีกระดุมดานหนา หาก
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เปนงานพิธีในวัดมักจะใสเส้ือคอปกพื้นสีขาว หากเปนงานศพจะนุงผาถุงสีดําใสเส้ือสีขาว  การแตง

กายของผูหญิงมอญจะตองมีผาพาดไหลสไบเฉียงนี้เรียกวา “หะเหริ่มโตะ” เนื่องจากริมของผาสไบ

เฉียงนี้ปกแบบลายปกริมผาปูโตะซ่ึงแตละคนจะมีหลายผืน (สุจริตลักษณ ดีผดุง และคณะ 2542 : 

13-14) 
 

ความเปนมาของกลุมชาติพันธุขมุ 
ชาวเผาขมุเปนกลุมชาติพันธุตระกูลภาษามอญ-เขมร เปนสาขายอยมอญ-เขมรเหนือ 

ลักษณะท่ัวไปของชนเผาขมุคือมีผิวสีคลํ้า รูปรางเล็ก มีความซ่ือสัตย จงรักภักดี มีความอดทน ขยัน 

และเครงครัดตอพิธีกรรมถือผีเปนอยางมาก  เอกลักษณประจําเผาคือ ภาษาพูด ประเพณีและ

วัฒนธรรม และความเช่ือ สุวิไล เปรมศรีรัตน (2539: 5) กลาววา คําวา “ขมุ” แปลวา “คน” ใชเปน

ช่ือและภาษาแตเปนคําท่ีชาวขมุไมนิยมใชเม่ือพูดกับบุคคลภายนอก ชาวลาวเรียกชนเผาขมุสองคํา 

คือ คําวา “ขา” หมายถึง ขาทาสผูรับใช สวนอีกคําหนึ่งคือ “ขมุ” ซ่ึงเปนคําท่ีชนเผาขมุไมยอมรับ แต

ยอมรับอีกช่ือหนึ่งท่ีรัฐบาลลาวใหเรียก คือคําวา “ลาวเทิง” หมายถึง ลาวบนพ้ืนท่ีสูง ท้ังนี้เพ่ือแยก

ใหมีความแตกตางจากคนลาวทั่วไปซ่ึงใชคําวา “ลาวลุม” สวนคําวา “ลาวสูง” เปนคําท่ีใชเรียก

ชาวเขาเผาอ่ืน ๆ  

ชาวขมุเขามาอาศัยในประเทศไทยเม่ือใดไมพบหลักฐานประวัติศาสตรท่ียืนยันไดชัดเจน 

แตสันนิษฐานวา ชาวขมุกลุมแรกท่ีเขามาอาศัยในประเทศไทยในชวงรัชกาลท่ี 1 ไดพบการบันทึก

เรื่องราวของชาวขมุครั้งแรกในสมัยรัชกาลท่ี 5  จากการท่ีประเทศไทยยินยอมทําสนธิสัญญาบาวร่ิง

ในป พ.ศ. 2398 และผลของสนธิสัญญาบาวริ่งทําใหประเทศไทยตองยอมใหชาวอังกฤษไดรับ

สัมปทานในการทําปาไม ซ่ึงในการนี้ตองการแรงงานจํานวนมาก สนธิสัญญาดังกลาวไดมีการขยาย

สิทธิสภาพนอกอาณาเขตของคนสัญชาติอังกฤษโดยหมายถึง คนในบังคับของคนอังกฤษ และไดตั้ง

บานเรือนอยูในดินแดนไทยเรื่อยมา นิพัทธเวช สืบแสง (2539 : 12) ชาวขมุตั้งถ่ินฐานกระจายอยูใน

พ้ืนท่ีกวางในบริเวณตอนเหนือของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดแกบริเวณทางตอนเหนือของ

ประเทศไทย เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทางใตของประเทศจีน ชาวขมุ

ตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณท่ีสูงนิยมสรางบานอยูตามชายเขา มีระดับสูงกวาน้ําทะเล 2,500-3,000 ฟุต 

หมูบานหนึ่งอาจมี 200 หลังคาเรือนขึ้นไป และอาศัยอยูรวมกันหนาแนน ชาวขมุนิยมสรางบานบน

พ้ืนท่ีราบระหวางหุบเขา เสนทางเขาหมูบานตองหันหนาไปทางทิศตะวันออกเพราะเช่ือวาจะทําให
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คนในหมูบานอยูเย็นเปนสุข การสรางบานเรือนของชาวขมุจะเลือกบริเวณใกลแหลงน้ําท่ีมีน้ําไหล

อุดมสมบูรณตลอดป การตั้งหมูบานมีลักษณะถาวร บานเรือนสวนใหญเปนกระทอมหลังเล็ก ๆ 

หลังคาทําดวยหญาแฝก สําหรับชาวขมุท่ีมีฐานะดีจะสรางบานเรือนดวยโครงสรางท่ีแข็งแรง (สุวิไล 

เปรมศรีรัตน 2539: 7)  

นิพัทธเวช สืบแสง (2539: 15) กลาววาในประเทศไทยชาวขมุเปนชนกลุมเล็ก ๆ พบใน

ภาคเหนือ โดยเฉพาะบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดนานสวนท่ีติดตอกับสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว กระจัดกระจายอยูในภาคเหนือของประเทศไทย และจังหวัดเขตภาค

กลาง เชน สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี เปนตน สวนจังหวัดกาญจนบุรีมีกลุมชาติพันธุขมุอาศัย

อยูท่ีหมูบานเกาะบุก ตําบลหนองเปด อําเภอศรีสวัสดิ์ เพียงแหงเดียวซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยเลือกเก็บ

ขอมูลกับผูบอกภาษาขมุ ชาวขมุสวนใหญยังคงพูดภาษาขมุในชีวิตประจําวัน นอกจากนี้เด็ก ๆ ใน

หมูบานยังคงเรียนภาษาขมุ โดยมีคนแกท่ีมีความรูในหมูบานเปนผูถายทอดวิชาความรู ใหแกผูท่ี

สนใจศึกษาภาษาขมุ  

สําหรับการแตงกายของขมุ สุวิไล เปรมศรีรัตน (2539: 9) กลาววา ชาวขมุสวนมากไมมี

วัฒนธรรมในการทอผาใชเอง ชาวขมุนิยมเส้ือผาสีดํา หรือสีคลํ้า การแตงกายของผูหญิงจะนุงซ่ิน

ลายลงสีคลํ้า ๆ เส้ือสีดําตกแตงดวยดายสีและเหรียญเงินและโพกผาในเวลาทํางาน ในชีวิตประจําวัน

จะพบการแตงกายเหลานี้เฉพาะกลุมหญิงสูงอายุเทานั้น สวนเด็กรุนใหมจะนิยมแตงกายแบบคนเมือง 

นอกจากนี้ชายและหญิงนยิมสักตามแขนและขา สําหรับเครื่องแตงกายของผูชายนั้นในปจจุบันไม

ตางจากคนเมือง  

 จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุท้ังในเรื่องวิถีชีวิต 

และความเปนอยู ผูวิจัยจะนํามาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐาน และกลวิธีการ

สรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน และความเช่ือท่ีเกี่ยวกับการเลือกใชสีในพิธีกรรมตอไป ซ่ึงกลุมชาติพันธุ

ดังกลาวอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน มีระบบนิเวศนท่ีคลายคลึงกันนั้นจะสงผลตอการสรางคําเรียกสี

หรือไม 
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บทท่ี 3 

คําเรียกสีในภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ 
 
 การศึกษาเรื่องคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ในอําเภอ

ศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณคําเรียกสีจากผูบอกภาษา 24 คน โดย

แบงเปนผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 6 คน ผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปว 6 คน ผูบอกภาษามอญ 6 คน 

และผูบอกภาษาขมุ 6 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลคําเรียกสี ไดแก แผนภูมิสีของบริษัท สยาม

กราฟฟคเอเยนซ่ี จํากัดจํานวน 241 แผนสี แผนผาในทองถ่ิน 20 แผน และส่ิงของตาง ๆ ตาม

ธรรมชาต ิไดแก ผัก ผลไม ดอกไม เครื่องเทศ และส่ิงของเครื่องใช  จํานวน 40 ช้ิน รวมทั้งส้ิน 301 

ช้ิน การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากคําเรียกสีในบทนี้ผูวิจัยแบงเปน 2 สวนคือ คําเรียกสี

พ้ืนฐานและวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐาน และคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 

กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ดังนี้ 

 

1.คําเรียกสีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐาน 
 1.1 คําเรียกสีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี  
  1.1.1 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี 
  จากการใชเกณฑการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 

สัมภาษณผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีซ่ึงอาศัยอยูท่ีหมูบานหมองกระแทะ ตําบลทากระดาน 

อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชเกณฑการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานตามทฤษฎีของ 

เบอรลินและเคย จากผลการศึกษาพบคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คํา ไดแก 5 “ขาว” 1“ดํา” 

1 “แดง” 5 “เหลือง” 5“เขียว” 4 “ฟา”41“น้ําเงิน”

41“น้ําตาล”/3/ “มวง” 11“ชมพู” 3 “สม” และ 1 

“เทา”  
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  1.1.2 วิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี 
  ในหัวขอนี้ผูวิจัยจะวิเคราะหความสัมพันธของทฤษฎีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน

ของเบอรลินและเคย โดยนําคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีจํานวน 12 คํามาเรียง

ตามลําดับกอนหลังวามีวิวัฒนาการเปนไปตามทฤษฎีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานหรือไม ดังนี้ 

  /: /  / /  →  /:  / →  /  / →  /  /  

 

                      I                         II                       III         IV   

                 

→  / : / /:  / → [ /: : / ] → ⎣⎢⎢⎢
⎡ / / / :  /  / /  /  / ⎦⎥⎥⎥

⎤
 

 

                                         V                                  VI        VII 

 

แผนภูมิท่ี 2 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุร ี

 

  จากแผนภูมิท่ี 2 ผูวิจัยพบคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 12 คํา ซ่ึงมี

วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูในระยะท่ี 7 ไดแก ระยะท่ี 1 พบคําเรียกสีขาว และสีดํา ระยะท่ี 2 พบ

คําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 พบคําเรียกสีเหลือง ระยะท่ี 4 พบคําเรียกสีเขียว ระยะท่ี 5 พบคําเรียกสีฟา 

และสีน้ําเงิน ระยะท่ี 6 พบคําเรียกสีน้ําตาล และระยะท่ี 7 พบคําเรียกสีมวง สีชมพู สีสม และสีเทา 

จึงสันนิษฐานวาคําเรียกสีท้ัง 12 คําดังกลาวนีพั้ฒนาไปตามวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานไปถึง

ระยะท่ี 7 ตามท่ีเบอรลินและเคยไดเสนอไว  
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 1.2  คําเรียกสีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว 
  1.2.1  คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว 
         ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปว โดยสัมภาษณ
ผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวซ่ึงอาศัยอยูท่ีหมูบานเขาเหล็ก ตําบลเขาโจด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี พบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 7 คํา ไดแก /4/ “ขาว”/2/ “ดํา” รวมถึงสีท่ีมืด 

/3/ “แดง” /2/ “เขียว” /3/ “เหลือง” รวมถึงสีสม สีออกเหลืองและสีน้ําตาลออน /2/ “ฟา” 

รวมถึงสีน้ําเงิน /2/  “ชมพู” รวมถึงสีมวง  
   

  1.2.2  วิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว
  จากขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวท่ีพบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 7 

คํา ผูวิจัยไดนํามาสรางแผนภูมิวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 / / / / → [/    / ] → / / → / / → / / → / /  

                                    

        I                       II                  III                 IV          V                  VI              

 

แผนภูมิท่ี 3 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปว 

 

  จากขอมูลคําเรียกสีในแผนภูมิท่ี 3 พบคําเรียกสีพ้ืนฐานของภาษากะเหรี่ยงโปว

จํานวน 7 คํา มีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 6 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษา

กะเหรี่ยงโปวไมไดเปนไปตามวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย กลาวคือระยะท่ี 1 

พบคําเรียกสีขาว และสีดํา ระยะท่ี 2 พบคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 พบคําเรียกสีเหลือง ระยะท่ี 4 พบคํา

เรียกสีเขียว ระยะท่ี 5 พบคําเรียกสีฟา และสีน้ําเงิน ระยะท่ี 1 ถึง 5 ผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวสามารถ

ระบุคําเรียกสีพ้ืนฐานไดอยางแมนยําและตรงตามวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน แตเม่ือคําเรียกสี

พ้ืนฐานของภาษากะเหรี่ยงโปวพัฒนามาถึงระยะท่ี 6 กลับเปนสีชมพู ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยท่ี
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เบอรลินและเคยไดศึกษาวิวัฒนาการสรางคําเรียกสีไววา คําเรียกสีพ้ืนฐานระยะท่ี 6 จะตองเปนสี

น้ําตาล และระยะท่ี 7 เปนสีมวง สีสม สีชมพู และสีเทา  

 
 1.3 คําเรียกสีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ 
  1.3.1 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ 
  ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ โดยสัมภาษณผูบอก

ภาษามอญอาศัยอยูท่ีหมูบานปากนาสวน ตําบลนาสวน อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ผูวิจัยพบ

คําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 4 คํา ไดแก // “ขาว” / / “ดํา” รวมถึงสีน้ําตาลแกและสีท่ีมืด 

// “แดง” รวมถึงสีชมพูเขม // “เขียว” รวมถึงสีฟาแกและสีน้ําเงิน 


  1.3.2 วิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ 
  จากขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญที่พบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 4 คํา ผูวิจัย

ไดนํามาสรางแผนภูมิวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 //// → [// ] → [//]     

       

                  I                      II                  III                                         


แผนภูมิท่ี 4 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ 

 

  จากขอมูลคําเรียกสีในแผนภูมิท่ี 4 พบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 4 คํา วิวัฒนาการ

ของคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 3 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญเปนไปตามวิวัฒนาการของคําเรียก

สีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย กลาวคือระยะท่ี 1 พบคําเรียกสีขาว และสีดํา ระยะท่ี 2 พบคําเรียกสี

แดง และระยะท่ี 3 พบคําเรียกสีเขียว   
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 1.4  คําเรียกสีพ้ืนฐานและวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ 

          1.4.1  คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ       

  ผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ โดยสัมภาษณผูบอก

ภาษาขมุอาศัยอยูท่ีหมูบานเกาะบุก ตําบลหนองเปด อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี พบคําเรียกสี

พ้ืนฐานจํานวน 5 คํา ไดแก // “ขาว” // “ดํา” สีเทาแก สีน้ําตาลแกรวมถึงสีท่ีมืด 

// “แดง”รวมถึงสีชมพูและสีมวง //  “เหลือง” รวมถึงสีสมและสีน้ําตาลออน // 

“เขียว” และสีน้ําเงิน โดยเรียงตามตามลําดับกอนและหลัง ดังนี้
             
 1.4.2 วิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ   

  จากขอมูลคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ พบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 5 คํา ผูวิจัยได

นํามาสรางแผนภูมิวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน ดังนี้ 

    /:/// → [// ] → [/: /] → [//] 
                                     

            I                     II                     III         IV                                      


แผนภูมิท่ี 5 วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ 

 

  ขอมูลคําเรียกสีจากแผนภูมิท่ี 5 พบคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 5 คํา วิวัฒนาการของ

คําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 4 และเปนไปตามวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย 

กลาวคือระยะท่ี 1 พบคําเรียกสีขาว และสีดํา ระยะท่ี 2 พบคําเรียกสีแดง ระยะท่ี 3 พบคําเรียกสี

เหลือง ระยะท่ี 4 พบคําเรียกสีเขียว  
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การเปรียบเทยีบคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบรีุ กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ

 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีจํานวนมาก

นอยไมเทากัน แสดงใหเห็นวาผูพูดภาษาดังกลาวมีการจําแนกสีจากแผนภูมิสี แผนผา และวัตถุ

ส่ิงของในธรรมชาติแตกตางกันคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาดังกลาวจึงมีจํานวนแตกตางกันดังตาราง
ตอไปนี้

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ 

ภาษา จํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐาน
ไทยถ่ินกาญจนบุรี 12 

กะเหรี่ยงโปว 7

มอญ 4
ขมุ 5

 

 การท่ีภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐาน

แตกตางกันจึงทําใหมีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูในระยะท่ีตางกัน กลาวคือภาษาไทยถ่ิน

กาญจนบุรีมีคําเรียกสีพ้ืนฐานมากถึง 12 คํา ไดแก 5“ขาว” 1“ดํา” 1 

“แดง ”5 “ เห ลือง ”  5 “ เ ขี ยว ”  4 “ฟ า ”  41 “น้ํ า เ งิน ” 

41 “น้ําตาล” /3/ “มวง” 11 “ชมพู” 3 “สม” และ

1 “เทา” รองลงมาคือภาษากะเหรี่ยงโปวมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 7 คํา ไดแก /4/ “ขาว” 

/2/ “ดํา” รวมถึงสีท่ีมืด /3/ “แดง” /2/ “เขียว” /3/ “เหลือง” รวมถึงสีสม สีออกเหลือง

และสีน้ําตาลออน /2/ “ฟา” รวมถึงสีน้ําเงิน /2/  “ชมพู” รวมถึงสีมวง สวนภาษาขมุและภาษา

มอญมีจํานวนคําเรียกสีท่ีใกลเคียงกัน กลาวคือภาษาขมุมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คํา ไดแก // “ขาว” 

// “ดํา” สีเทาแก สีน้ําตาลแกรวมถึงสีท่ีมืด // “แดง” รวมถึงสีชมพูและสีมวง // 

“เหลือง” รวมถึงสีสมและสีน้ําตาลออน // “เขียว” และสีน้ําเงิน สําหรับภาษามอญพบคํา
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เรียกสีพ้ืนฐานนอยท่ีสุด 4 คํา ไดแก // “ขาว” / / “ดํา” รวมถึงสีน้ําตาลแกและสีท่ีมืด 

// “แดง” รวมถึงสีชมพูเขมและสีมวง // “เขียว” รวมถึงสีฟาแกและสีน้ําเงิน  

จากการศึกษาขอมูลจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ 

และขมุ ผูวิจัยนํามาสรางตารางแสดงการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว                  

  มอญ และขมุ 

                ภาษา 
    ระยะ 

ไทยถิ่นกาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ ขมุ 

ระยะที่ 1 5 
1

/4/ 
/2/    

// 
// 

// 
//  

ระยะที่ 2 1 /3/  //  //  
ระยะที่ 3 5  /3/  //  //  
ระยะที่ 4 5 /2/ - // 

ระยะที่ 5 4
41 

/2/  
 

- - 

ระยะที่ 6 41 /2/  - - 
ระยะที่ 7 /3/ 

11
3
1 

 - - 


 จากการเปรียบเทียบวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุร ีกะเหรี่ยงโปว 

มอญ และขมุพบวา ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 7 คือมีคํา

เรียกสีขาว สีดํา สีแดง สีเหลือง สีเขียว สีฟา สีน้ําเงิน สีน้ําตาล สีชมพู สีมวง สีชมพู สีสม และสีเทา 

ภาษากะเหร่ียงโปวมีวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 6 คือมีคําเรียกสีขาว สีดํา สีแดง สี

เหลือง สีฟา และสีชมพู  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



40 

 

 สวนภาษามอญมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 4 คํา วิวฒันาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 3 คือ

มีคําเรียกสีขาว สีดํา สีแดง และสีเขียว และภาษาขมุมีคําเรียกสี 5 คํา วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยู

ระยะท่ี 4 คือมีคําเรียกสีขาว สีดํา สีแดง สีเหลือง สีเขียว  

 จากขอมูลวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว 

มอญ และขมุพบวา ระยะท่ี 1-2 ของทุก ๆ ภาษามีวิวัฒนาการของคําเรียกสีพ้ืนฐานเหมือนกันคือมี

คําเรียกสีขาว สีดํา และสีแดง แตหลังจากระยะท่ี 2 ไปแลวคําเรียกสีแตละภาษามีวิวัฒนาการท่ี

แตกตางกันออกไป กลาวคือภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว และขมุมีสีคําเรียกสีเหลือง และ

สีเหลืองจัดอยูในวิวัฒนาการระยะท่ี 3 แตภาษามอญเปนคําเรียกสีเขียวและจัดอยูในวิวัฒนาการของ

คําเรียกสีพ้ืนฐานระยะท่ี 3 ซ่ึงเปนระยะท่ีส้ินสุดของภาษามอญ สวนภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมี

วิวัฒนาการตอไปถึงระยะท่ี 7 ซ่ึงสูงกวาภาษาอ่ืน ๆ สวนภาษากะเหรี่ยงโปวรองลงมาคือมี

วิวัฒนาการถึงระยะท่ี 6 และภาษาขมุมีวิวัฒนาการถึงระยะท่ี 4  
  
2. คําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 
 การนําเสนอคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน ผูวิจัยพิจารณากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานจาก

ขอมูลคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ สามารถจําแนกกลวิธีการ

สรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานได 6 กลวิธีใหญ ดังนี ้

 2.1 หนวยหลัก*1(คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  

 คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียก

สีพ้ืนฐานจะปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานจะปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

                                                             
  1    * หนวยหลัก คือ คําท่ีแสดงความหมายเดน ไดแก คําเรียกสีพ้ืนฐาน คําเรียกสีท่ีมาจากพืช  

สัตว ธรรมชาติธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ หนวยรอง คือ คําท่ีนํามาประกอบหนวยหลักซ่ึงจะแสดง

ความหมายตางออกไป คําท่ีสามารถเปนหนวยรอง ไดแก คําเรียกสีพ้ืนฐาน และคําเรียกสีท่ีมาจาก

คําเรียกพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ  คําขยายท่ีบงบอกถึงลักษณะของเฉดสี ไดแก 

ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว และมอญ คําขยายจะปรากฏหลังหนวยหลัก แตภาษาขมุ

คําขยายบางคําจะปรากฏหนาหนวยหลัก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



41 

 

 2.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย) 

 คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําขยาย โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน

ปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสราง

ลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

 2.3 หนวยรอง (คําขยาย) + หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 คือการนําคําขยายประกอบคําเรียกสีพ้ืนฐานโดยมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยู

หนาและมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสราง

ลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

 2.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 คือการนําคําเช่ือมมาเช่ือมระหวางคําเรียกสีพ้ืนฐาน โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสี

พ้ืนฐานปรากฏอยูขางหนามีคําเช่ือมปรากฏอยูกลาง และมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

ปรากฏอยูทาย คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

 2.5 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

 คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกส่ิงของเฉพาะ โดยมีหนวยหลักซึ่งเปน

คําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกส่ิงของเฉพาะปรากฏอยูทาย คําเรียก 

สีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสรางคําลักษณะนี้จะแสดงความหมายท้ังหนวยหลักและหนวยรอง 

 2.6 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

 คือการนําคําเรียกพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงของมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

 

 2.1 คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี 
 ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 5 กลวิธี ดังนี้ 
  2.1.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเรียกสีพ้ืนฐาน 

  การนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกสีพื้นฐาน  โดยมีหนวยหลักซึ่งเปน

คําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไม
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พ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก จากขอมูลพบคําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 7 คํา คิดเปนรอยละ 6.42 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /1 1/    แดงดํา    

   /411/   น้ําตาลแดง   

   55   ขาวเหลือง   

   13   แดงสม    

    /31/    มวงดํา   

    55   เขียวเหลือง
    53   เหลืองสม

     

  2.1.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย) 

  คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําขยาย โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสี

พ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจาก

การสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก  

คําขยายเพ่ือบอกความเขมจางของสีท่ีพบในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี ไดแก คําวา 

/2/ “ออน” /2/ “แก” /4/ “คลํ้า” 2 “สด” /2/ “หมน” คําขยายดังกลาว
ไมสามารถปรากฏรวมกับคําเรียกสีพ้ืนฐานไดทุกสี ดังนี้ 

  

  2.1.2.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําขยายเพ่ือลดความเขมของสี

ใชคําวา 2 “ออน” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 7 คํา คิดเปนรอยละ 6.42 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย 

   112/   ชมพูออน  
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   คําเรียกสี    ความหมาย 
   52    เหลืองออน  

   52   เขียวออน 

   42    ฟาออน  

   412   น้ําตาลออน  

   /32   มวงออน  

   32   สมออน   

 

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี

ไมพบคําขยาย คําวา 2 “ออน” หลังคําเรียกสี /1/ “ดํา” /1/ “แดง” /w5/ 
“ขาว” /1/ “เทา” และ /41/ “น้ําเงิน”  

 

  2.1.2.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือเพ่ิมความเขมของ

สีใชคําวา 2/ “แก” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสราง

โดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 8 คํา คิดเปนรอยละ 7.33 ดังนี้ 

 
        คําเรียกสี    ความหมาย  

    12/     แดงแก   

   52    เหลืองแก    

   52   เขียวแก    

    412    น้ําเงินแก    

   42    ฟาแก     

   412   น้ําตาลแก   

    /32/    มวงแก   
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   คําเรียกสี    ความหมาย  

   32   สมแก 

 

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี

ไมพบคําขยาย คําวา 2/ “แก” หลังคําเรียกสี /5 “ขาว” /1/ “ดํา” /1/ 
“เทา” และ 11/ “ชมพู” 

 
  2.1.2.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คลํ้า) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือเพ่ิมความเขมของ

สีใชคําวา /4/ “คลํ้า” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 3 คํา คิดเปนรอยละ 2.75 ดังนี้ 

 

        คําเรียกสี    ความหมาย  

    14/    แดงคลํ้า   

   414  น้ําตาลคลํ้า   

    /34/   มวงคลํ้า  

  

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีไมพบ

คําขยาย คําวา 4/ “คลํ้า” หลังคําเรียกสี /5 “ขาว” /1/ “ดํา” 5 

“เหลือง” 5 “เขียว” 41 “น้ําเงิน” 4 “ฟา” 41 “น้ําตาล” 

11/ “ชมพู” 3 “สม” และ /1/ “เทา” 
 

  2.1.2.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (สด) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือเพ่ิมความเขมของ

สีใชคําวา /2/ “สด” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสราง

โดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 5.50 ดังนี้ 
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    คําเรียกสี    ความหมาย  

    1/2/     แดงสด   

   5/2     เหลืองสด 

   5/2   เขียวสด 

   4/2     ฟาสด 

   11/2/    ชมพูสด  

   3/2     สมสด

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีไมพบ

คําขยาย คําวา 2/ “สด” หลังคําเรียกสี /5 “ขาว” /1/ “ดํา” 41 “น้ําเงิน” 

41 “น้ําตาล”  /3/ “มวง” และ /1/ “เทา” 

 

  2.1.2.5 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือบอกลักษณะของ

เฉดสีใชคําวา /2/ “หมน” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน

ท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 4.58 ดังนี้ 

 

        คําเรียกสี    ความหมาย  
    /52    ขาวหมน   

   52    เหลืองหมน 

   52   เขียวหมน 

   42     ฟาหมน 

   112/    ชมพูหมน  
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  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีไมพบ

คําขยาย คําวา 2/ “หมน” หลังคําเรียกสี /1/ “ดํา” 1/ “แดง” 41 “น้ําเงิน” 

41 “น้ําตาล” /3/ “มวง” 3 “สม” และ /1/ “เทา” 


  2.1.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

  คือการนําคําเช่ือมมาเช่ือมระหวางคําเรียกสีพ้ืนฐาน โดยมีหนวยหลักเปนคําเรียกสี

พ้ืนฐานซ่ึงปรากฏอยูขางหนามีคําเช่ือมปรากฏอยูกลาง และมีหนวยรองเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

ปรากฏอยูทาย คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเช่ือมคําวา /1 “อม” เช่ือม

ระหวางคําเรียกสีพ้ืนฐานเพ่ือบอกลักษณะของเฉดสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดย

กลวิธีดังกลาวจํานวน 8 คํา คิดเปนรอยละ 7.33 ดังนี้ 

 

        คําเรียกสี    ความหมาย  
    /511/   ขาวอมแดง  

   515/  เขียวอมเหลือง 

   415/   ฟาอมเขียว 

   4113   น้ําตาลอมมวง 

   115/    แดงอมเหลือง 

   311  มวงอมเทา  
   413   ฟาอมมวง 

   3111/   มวงอมชมพ ู 

    

  จากการศึกษากลวธีิการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีไมพบ

คําขยาย คําวา 1/ “อม” หลังคําเรียกสี /1/ “ดํา”41 “น้ําเงิน”3  

“สม” และ /1/ “เทา”
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  2.1.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกส่ิงของเฉพาะ โดยมีหนวยหลักซ่ึง

เปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนา และมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกส่ิงของเฉพาะปรากฏอยูทาย 

คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายทั้งหนวยหลักและหนวยรอง สามารถ

แบงเปนกลวิธียอยได 2 กลวิธี ดังนี ้

 

                   2.1.4.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

         กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานนํามาประกอบ

กับคําเรียกพืชหรือสวนของพืช จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 

18 คํา คิดเปนรอยละ 16.51 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  
   1111/  ชมพูบานเย็น  

   513/     เหลืองขม้ิน  

   /5/     เหลืองไพล  

   51/   เขียวตอง  

   /31/    มวงคราม  

   /3   441/   มวงเม็ดมะปราง  

   /3 214/  มวงเปลือกมังคุด  

   /511/      เขียวใบไผ  

   /511/      เหลืองใบไผ  

   /5 4 4 1 2 /              เหลืองมะละกอสุก 

   /144 1/  แดงเนื้อมะตูม  

   /5342/  เขียวลูกพรกิสุก  

   /3 22/   สมหมากสุก  

   /5 211/  เหลืองดอกดาวเรือง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   คําเรียกสี    ความหมาย 

   /5 42/   เขียวมะกรูด  

   /5 41/   เหลืองมะนาว  

   541   เขียวมะนาว  

   /3 21/   มวงกลีบบัว  

  

  2.1.4.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือ

สวนประกอบของสัตว) 

          กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานนํามา

ประกอบกับคําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดย

กลวิธีดังกลาวจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 4.58 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /134/    แดงเลือดนก  

   /134/    แดงเลือดหมู  

   /534/   เขียวขี้มา  

   /521/   เขียวไขกา  

   /55 2/   เขียวหัวเปด 

   

  2.1.4.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกธรรมชาต)ิ 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานนํามา

ประกอบกับคําเรียกธรรมชาต ิจากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 1 

คํา คิดเปนรอยละ 0.91 ดังนี้ 

 

     คําเรียกสี       ความหมาย 

   /4441/   ฟาน้ําทะเล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  2.1.5 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําช่ือพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงของมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลักคือคําเรียกส่ิงของเฉพาะ 

เชนการสรางคําโดยการนําลักษณะเดนของคําเรียกพืชมาเช่ือมโยงเปนคําเรียกสีโดยใชคําวา 

/23/ “ขม้ิน” ซ่ึงเปนคําเรียกพืชท่ีมีสีเหลืองเปนสีเดน ผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีจึงใช

วา /23/ เปนคําเรียกสี สามารถแบงเปนกลวิธียอยได 4 กลวิธี ดังนี ้

 

   2.1.5.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกพืชหรือสวนของพืช

ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาว

จํานวน 13 คํา คิดเปนรอยละ 11.92 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี     ความหมาย  
   //     ไพล   

   /2    เผือก   

   /1    คราม   

   /12/       ใบไผ   

   /2/    กรัก   

   /22/    หมากสุก  

   /423/       ไมไผแหง  

   11/    บานเย็น  

   31/    ยอดตอง 

   13/      ขม้ิน 

   415/   เม็ดมะขาม 

   222/   ดอกตะแบก 

   22/    ดอกบวบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   2.1.5.2 หนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว)  

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกสวนประกอบของ

สัตวซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาว

จํานวน 4 คํา คิดเปนรอยละ 3.66 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /22/     ไขไก   

   /34/     เลือดนก   

   /34/     เลือดหมู  

   /4/      เนื้อ 

 

    2.1.5.3 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ  

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกธรรมชาติซ่ึงเปน

หนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 4 คํา 

คิดเปนรอยละ 3.67 ดังนี้ 

 

  คําเรียกสี        ความหมาย 

   /1    หมอก   

   /11/    ควันไฟ  

   /44/    ทองฟา 

   /1/     ดิน 

 

   2.1.5.4 หนวยหลัก (คําเรียกธาตโุลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) 

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกธาตุโลหะ และส่ิง

อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธี

ดังกลาวจํานวน 8 คํา คิดเปนรอยละ 7.33 ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /1/     เงิน   

   /1/    ทอง   

   /2141/   อลูมิเนียม  

   /13   ปูนแหง   
   /1 22/   ควันบุหรี ่  

   /33 /    ขี้เถา 

   /414/   ช็อกโกแลต 

   /2/     อิฐ  


 จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี ผูวิจัยสังเกต

วามีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเรียกพืชมาก เชน มะตูม ไพล ใบไผ เม็ดมะขาม  ดอก

ตะแบก เปนตน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมของคนไทยถ่ินกาญจนบุรีวามีความผูกพัน และใกลชิดกับ

ธรรมชาติรอบตัว จึงไดนําช่ือพืชหรือสวนประกอบของพืชมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน นอกจากนี้

ภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรียังนําคําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตวนํามาสรางเปนคําเรียกสี

ไมพ้ืนฐาน เชน สีเลือดนก สีเลือดหมู เปนตน แสดงใหเห็นวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสัตว กลาวคือ

คนไทยถ่ินกาญจนบุรีนิยมนําเนื้อนก และเนื้อหมูปามาประกอบอาหาร ดังนั้นเลือดนก และเลือดหมู

ปาจึงเปนส่ิงท่ีพวกเขาไดพบเห็นอยูเปนประจํา คนไทยถ่ินกาญจนบุรีจึงสามารถแยกเฉดสีแดงซ่ึง

เปนสีท่ีมาจากสัตวไดหลายเฉดสี นอกจากนี้ยังพบวามีการสรางคําเรียกสีท่ีมาจากธรรมชาติ เชน สี

หมอก สีควันไฟ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศประกอบไปดวยภูเขาซ่ึงลอมรอบพ้ืนท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์

จึงไดพบเห็นกลุมเมฆหมอกท่ีปกคลุมภูเขาอยูเปนประจํา และเม่ือฤดูรอนชาวบานนิยมจุดไฟเผาปา

โดยมีความเชื่อท่ีวา เม่ือจุดไฟเผาแลวจะทําใหผักหวานและหนอไมแตกยอดไดเร็ว หลังจากนั้นก็

จะนํายอดผักหวาน และหนอไมไปขายไดเร็วตามความตองการของลูกคาท่ีนิยมบริโภคผักดังกลาว 

ดังนั้นสีของควันไฟซ่ึงคลายกับสีของเมฆหมอกจึงเปนส่ิงท่ีพบเห็นบอยในชีวิตประจําวัน ชาวไทย

ถ่ินกาญจนบุรีจึงสามารถสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานมาจากส่ิงตาง ๆ ท่ีอยูรอบตัว
                                                             

* ผักพ้ืนบานของทองถ่ินกาญจนบุร ี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 

ผูวิจัยไดนํามาสรางตารางการเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและ

ไมพ้ืนฐาน ดังนี้

ตารางท่ี 3 การเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน
 ของภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี

การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)   12 11.00 

2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  7 6.42 
3. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย)  

     3.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

     3.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

     3.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คลํ้า) 

     3.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (สด) 

     3.5 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 


7 

8 

3 

6 

5 

 

6.42 

7.33 

2.75 

5.50 

4.58 

4. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสี  

    พ้ืนฐาน) 

8 7.33 

5. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

     5.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรือ 

สวนของพืช) 

     5.2  หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือ

สวนประกอบของสัตว) 

     5.3  หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกธรรมชาต)ิ 

 

18 

 

5 

 

1 

 

16.51 

 

4.58 

 

0.91 

6. หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ)  

     6.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

     6.2 หนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) 

     6.3 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ 

     6.4 หนวยหลัก (คําเรียกธาตโุลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ)

 

13 

4 

4 

8 

 

11.92 

3.66 

3.66 

7.33 

รวม 109 100 



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากตารางท่ี 3 เม่ือเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไม

พ้ืนฐานของภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีพบวากลวิธีท่ีเลือกใชมากท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) คิดเปนรอยละ 16.51 รองลงมาคือการใชหนวย

หลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) คิดเปนรอยละ 11.92 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) คิดเปนรอยละ 11.00 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ),  

การใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) และการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + 

คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) คิดเปนรอยละ 7.33 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คํา

เรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) และการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย

รอง (ออน) คิดเปนรอยละ 6.42 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง 

(สด) 5.50 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน), หนวยหลัก (คํา

เรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) คิดเปนรอยละ 4.58 

รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาติ) และการใชหนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือ

สวนประกอบของสัตว) คิดเปนรอยละ 3.66 รองลงมาการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย

รอง (คลํ้า) คิดเปนรอยละ 2.75 และกลวิธีท่ีเลือกใชนอยท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกธรรมชาต)ิ  คิดเปนรอยละ 0.91 

 2.2 คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว 
           2.2.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คาํเรียกสีพ้ืนฐาน)  

          การนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคํา

เรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก จากขอมูลพบคําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 16.21 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/     ชมพูขาว   

   /2 2/    เขียวเหลือง 


   ส
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   คําเรียกสี    ความหมาย  

   /3 4/       แดงขาว    

   /2 4/       เหลืองขาว 

   /22/     ดําฟา    

   /2 3/    ดําแดง    

       
  2.2.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย)  

คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําขยาย โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสี 

พ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจาก

การสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก  

คําขยายเพ่ือบอกความเขมจางของสีท่ีพบในภาษาไทยกะเหรี่ยงโปว ไดแก คาํวา 

4 “ออน” /4/ “แก” และ /4/ “หมน” คําขยายดังกลาวไมสามารถปรากฏรวมกับคํา

เรียกสีพ้ืนฐานไดทุกสี ดังนี้ 

2.2.2.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

  กลวธีิการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําขยายเพ่ือลดความเขมของ

สีใชคําวา 4 “ออน” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 16.21 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/       เหลืองออน  

   /2 4/      ชมพูออน   
   /2 4/    ดําออน    

   /3 4/    แดงออน   

   /2 4/    เขียวออน 

   / 4/    ฟาออน 
      

   ส
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  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวไม

พบคําขยาย คําวา “ออน” หลังคําเรียกสี /4/  “ขาว” 

 

  2.2.2.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือเพ่ิมความเขมของ

สี ใชคําวา /4/   “แก” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 13.56 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /24/       เหลืองแก  

   /2 4/       ชมพูแก    

   /34/       แดงแก    

   /24/       เขียวแก    

   /24/       ฟาแก   

 
  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวไม

พบคําขยาย คําวา /4/  “แก” หลังคําเรียกสี /4/ “ขาว” และสี /2/ “ดํา” 

 

  2.2.2.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพื่อบอกความไม

สดใสของสี ใชคําวา /4/   “หมน” นํามาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสี

ไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 7 คํา คิดเปนรอยละ 18.91 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/       เหลืองหมน  

   /24/        ชมพูหมน  

   ส
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   คําเรียกสี    ความหมาย  
   /2 4/       ดําหมน    

   /3 4/       แดงหมน   

   /2 4/       เขียวหมน  

   /4 4/       ขาวหมน   

   /2 4/       ฟาหมน   

 
         2.2.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกส่ิงของเฉพาะ โดยมีหนวยหลักซ่ึง

เปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกส่ิงของเฉพาะปรากฏอยูทาย คํา

เรียกสีไมพ้ืนฐาน คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายท้ังหนวยหลักและ

หนวยรอง ไดแก 

           

  หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)+หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบ

ของสัตว) 

          กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําเรียกสีพ้ืนฐานนํามา

ประกอบกับคําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดย

กลวธีิดังกลาวจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 2.70 ดังนี้ 

 

    คําเรียกสี   ความหมาย 
   /3 411/   แดงเปลือกไขไก  

 

   2.2.4 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําช่ือพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงของมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางคําลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลักคือคําเรียกส่ิงของ

เฉพาะ เชนการสรางคําโดยการนําลักษณะเดนมาเช่ือมโยงเปนคําเรียกสีโดยใชคําวา /1/ 

   ส
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“เลือด” ซ่ึงเปนคําเรียกท่ีมาจากสวนประกอบในรางกายของส่ิงมีชีวิตท่ีมีสีแดงเปนสีเดน ผูบอก

ภาษากะเหร่ียงโปวจึงใชวา /1/ เปนคําเรียกสี สามารถแบงเปนกลวิธียอยได 3 กลวิธี ดังนี ้

 

   2.2.4.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกพืชหรือสวนของพืช

ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาว

จํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 5.40 ดังนี้ 

 

    คําเรียกสี   ความหมาย   
    /4  3 1/  ดอกทานตะวัน  

             /14 1/     ใบไมแหง  

  
  2.2.4.2 หนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว) 

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกสวนประกอบของสัตว

ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาว

จํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 5.26 ดังนี้ 

 

    คําเรียกสี   ความหมาย               
      /411/  เปลือกไขไก 

      /1/    เลือด  

   

   2.2.4.3 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ) 

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน

หนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 1 คํา 

คิดเปนรอยละ 2.70 ดังนี้  
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    คําเรียกสี   ความหมาย   

    //   กาแฟ   

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวสามารถ

สะทอนวัฒนธรรมคือ การนําคําเรียกพืชหรือสวนของพืชมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน เชน สีใบไม

แหง เนื่องจากคนกะเหรี่ยงโปวนิยมสรางบานเรือนโดยการนําใบพลวงแหงซ่ึงมีลักษณะคลายใบสัก

แหงนํามารอยเขากับไมไผแลวนํามามุงหลังคาซ่ึงมีความทนทานและมีอายุการใชงานได 2-3 ป และ

สามารถกันแดดกันฝนไดดีอีกดวย ใบไมแหงจึงไดถูกนํามาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน นอกจากนี้พบ

คําเรียกไมพ้ืนฐานท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมการบริโภค และการประกอบอาชีพ คือ สีกาแฟ เนื่องจากคน

กะเหรี่ยงโปวนิยมปลูกตนกาแฟ นําเมล็ดเพ่ือการสงออก อีกท้ังยังนิยมบริโภคกาแฟ ดังนั้นสีกาแฟ

ซ่ึงเปนสีท่ีพบเห็นอยูเปนประจํา ไดถูกนํามาเช่ือมโยงกับสีของกาแฟเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน

นอกจากนี้พบวาคนกะเหร่ียงโปวไดจําแนกคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน คือ สีแดงเลือดซ่ึงเปนสีท่ีมาจาก

สวนประกอบในรางกายของส่ิงมีชีวิต เนื่องจากคนกะเหรี่ยงโปวมีทัศนคติท่ีดี และช่ืนชอบสีแดง

เพราะวาเปนสีประจําเผา และแสดงถึงความกลาหาญอีกท้ังเปนสิริมงคล ดังนั้นจึงใหความสําคัญ

และนําสีแดงมาใชประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  

 

 จากการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปว ผูวิจัยได

นํามาสรางตารางการเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน 

ดังนี้
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน

               ในภาษากะเหรี่ยงโปว 

การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  7 18.91 

2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  6 16.21 
3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย)  

     3.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

     3.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

 
6 

5 

 

16.21 

13.56 

   ส
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 

การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
      3.3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 7 18.91 

4. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)+ หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของ

เฉพาะ)  

     หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)+ หนวยรอง (คําเรียก

สวนประกอบของสัตว) 

 

 

1 

 

 

2.70 

5.หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

    5.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

    5.2 หนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว) 

    5.3 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ) 


2 

2 

1 


5.40 

5.40 

2.70 

รวม 37 100 


 จากตารางท่ี 4 เม่ือเปรียบเทียบคารอยละการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไม

พ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวพบวา กลวิธีท่ีใชมากท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน), 

การใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) คิดเปนรอยละ 18.91 รองลงมาคือการใช

หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน), การใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) คิดเปนรอยละ 16.21 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) คิดเปนรอยละ 13.56 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือ

สวนประกอบของพืช), การใชหนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว) คิดเปนรอยละ 5.40 และ

กลวิธีท่ีใชนอยท่ีสุดคือ การใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสวนประกอบ

ของสัตว), และการใชหนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของอ่ืน ๆ) คิดเปนรอยละ 2.70 

 2.3 คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญ    

                   2.3.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย) 

คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําขยาย โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสี 

พ้ืนฐานปรากฏอยูหนา และมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจาก

การสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก  
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คําขยายเพ่ือบอกความเขมจางของสีท่ีพบในภาษามอญ ไดแก คําซํ้า / / 
“ออน ๆ” และ / / “เขม ๆ” คําขยายดังกลาวไมสามารถปรากฏรวมกับคําเรียกสี
พ้ืนฐานไดทุกสี ดังนี ้
 
  2.3.1.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน ๆ) 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือลดความเขมของ

สีใชคําวา / / “ออน ๆ” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐานจากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 2 คํา คิดเปนรอยละ 3.44 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย  

   /  /     เขียวออน ๆ   

   /  /    แดงออน ๆ   

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญไมพบคํา

ขยายคําวา / / “ออน ๆ” หลังคําเรียกสี // “ดํา” และ // “ขาว”  
 
          2.3.1.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (เขม ๆ) 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือเพ่ิมความเขมของ

สี ใชคําวา / / “เขม ๆ” มาประกอบหลังคําเรียกสีพ้ืนฐาน จากขอมูลพบคําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 3 คํา คิดเปนรอยละ 5.17 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย  
   /  /   ดําเขม ๆ 

   /   /    แดงเขม ๆ 

   /  /   เขียวเขม ๆ

  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญไมพบคําขยายคาํ

วา / / “เขม ๆ” หลังคําเรียกสี // “ขาว” 
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  2.3.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรอืสวนประกอบ

ของสัตว) 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานมาประกอบ

กับคําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธี

ดังกลาวจํานวน 1 คํา คิดเปนรอยละ 1.72 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /    /   แดงเลือดปลาดุก  

 
   2.3.3 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

           คือการนําคําเรียกพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงของมาเปนคําเรียกสี

ไมพ้ืนฐาน คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลักคือคําเรียก

ส่ิงของเฉพาะ เชน คําวา /  / “เม็ดมะปราง” เปนคําเรียกสวนประกอบของพืชซ่ึงเปนสี

เดนคลายสีเม็ดมะปราง ผูบอกภาษามอญจึงใชวาคําวา /  / เปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

สามารถแบงเปนกลวิธียอยได 4 กลวิธี ดังนี ้

 

       2.3.3.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

       กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกพืชหรือสวนของ

พืชซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาว

จํานวน 32 คํา คิดเปนรอยละ 55.17 ดังนี้ 
 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  
   /  /    เม็ดมะปราง   

   /  /    ดอกมะเขือ 
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   คําเรียกสี        ความหมาย
   / /   น้ําขม้ิน  

   /  /  เปลือกมังคุด 
   / /   เปลือกไม 

   / /   ใบไม 
   / /    ใบกลวย 

   / /    ผลสม     

          / /    หมากสุก 
   / /   แกนขนุน

   //    ไม  
   / /    ดอกบัว 

   / /    เนื้อมะตูม 
   /  /    ใบมะมวง  

   /  /   พริกสุก 

   /  /    พริกออน 

   / /    มะกรูด 

   /  /   ฟกเขียว 

   /  /    มะละกอสุก 

   //    ยอดหญา  

   / /    มะดัน  

   / /    ลูกตาล 

   /  /   กะลามะพราว  

   / /    อบเชย 

   / /   มะเขือเทศ  

   / /   หอมหัวใหญ 

   //    หวาย 
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   คําเรียกสี        ความหมาย   

   / /   ดอกหงอนไก 

   / /   มันเทศ 

   //    ทานาคา 

   / /    มะขามเปยก 

   /  /   มะขามออน 

  

   2.3.3.2 หนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว)  

  กลวิ ธีการสร างคําเรียกสีไม พ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกสัตวหรือ

สวนประกอบของสัตว ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสราง

โดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 7 คํา คิดเปนรอยละ 12.06 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /   /    เลือดปลาดุก
   //    เลือดไก 

   //     นกพิราบ   
   / /   เขาควาย 

   / /   หนังวัว  

   / /   เปลือกไขไก 

   //     เนื้อ   

  2.3.3.3 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ  

           กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกธรรมชาตซ่ึิงเปนหนวย

หลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 1 คํา คิด

เปนรอยละ 1.72 ดังนี้ 
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  คําเรียกสี        ความหมาย  

   / /    น้ําทะเล   


  2.3.3.4 หนวยหลัก (คําเรียกธาตโุลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) 

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกธาตุโลหะและส่ิง

อ่ืน ๆ ซ่ึงเปนหนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธี

ดังกลาวจํานวน 8 คํา คิดเปนรอยละ 13.83 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย      
   //     เงิน  

   //     ทอง  

   / /    สแตนเลส    
   //     เกลือ  

   //     ควันไฟ  

   / /    ขี้เถา    

   //     ถาน   

   / /     อิฐมอญ  

 

 จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญพบวา คําเรียกสีไมพ้ืนฐาน

สวนใหญเปนคําเรียกสีท่ีมาจากพืช เชน ขม้ิน ทานาคา หวาย มะขามเปยก เปนตน แสดงใหเห็นวา

คนมอญมีความผูกพันกับพืชพันธุนานาชนิดท่ีอยูรอบตัวและนํามาสรางเปนคําเรียกสี กลาวคือ ขม้ิน

มีสีเหลืองเปนสีท่ีมีความสําคัญอยางย่ิงในการประกอบพิธีกรรม เชน พิธีกรรมเกิด  พิธีศพ พิธี

แตงงาน เปนตน ทานาคามีสีเหลืองเปนแปงชนิดหนึ่งท่ีคนพมาและคนมอญนํามาทาหนาเพ่ือบํารุง

ผิวพรรณ มะขามเปยกมีสีน้ําตาลซ่ึงเปนผลไมท่ีมีอยูมากในอําเภอศรีสวัสดิ์ และเปนพืชสงออกท่ี

สรางรายไดใหแกชาวมอญ ดวยเหตุผลดังกลาวชาวมอญจึงสามารถแยกเฉดสีท่ีมาจากธรรมชาติได

อยางหลากหลาย 
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 นอกจากนี้พบกลวิธีการสรางคําเรียกสีท่ีมาจากสัตวและสวนประกอบของสัตว ไดแก สี

เลือดปลาดุก สีเลือดไก คําเรียกสีดังกลาวสามารถสะทอนวัฒนธรรมการบริโภคเนื้อสัตวของคน

มอญ กลาวคือ เลือดไกซ่ึงเปนส่ิงท่ีพบเห็นอยูบอยครั้ง เพราะชาวมอญนิยมเล้ียงไกไวบริโภคท่ีบาน 

เม่ือมีการประกอบพิธีกรรมก็สามารถนําไกท่ีเล้ียงไวมาฆา  หลังจากนั้นจะตัดหัวไกเพ่ือเปน

เครื่องเซนไหวนําไปบูชาท่ีห้ิงผี สวนสีเลือดปลาดุกซ่ึงเปนสีท่ีชาวมอญพบเห็นอยูเปนประจําเชนกัน 

เนื่องจากคนมอญนิยมรับประทานปลาดุก และสังเกตวาเลือดปลาดุกมีสีแดงเขม นอกจากนี้คนมอญ

ยังไดนําสีของพลอยมาเปรียบเทียบกับเลือดปลาดุกวา พลอยท่ีมีสีแดงเขมเหมือนสีเลือดปลาดุกเปน

พลอยท่ีสวยงามมีคุณภาพ เปนพลอยหายาก และราคาสูง ชาวมอญจึงนิยมมอบแหวนพลอยสีเลือด

ปลาดุกใหกับบุตรชายเพ่ือนําไปทําเปนหัวแหวน ถาเปนบุตรสาวจะมอบใหนําไปทําเปนจี้หอยคอ 

คนมอญจึงถือวาสีเลือดปลาดุกเปนสีท่ีสวยงาม ดวยเหตุผลดังกลาวคนมอญจึงมีทัศนคติท่ีดีตอสีแดง

และเลือกใชสีแดงในการประกอบพิธีกรรม 

 

 จากการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญ ผูวจิัยไดนํามา

สรางตารางการเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน ดังนี้

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบคารอยละกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐานในภาษามอญ

วิธีในการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  4 6.89
2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย)  

     2.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน ๆ) 

     2.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (เขม ๆ) 

 
2 

3 

 

3.44 

5.17 

3 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียก

ส่ิงของเฉพาะ ) 

     หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียก

สัตวหรือสวนประกอบของสัตว)  

 

 

1 

 

 

1.72 

4 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ)  

     4.1 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

     4.2 หนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) 

 

32 

7 

 

 

55.17 

12.06 
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ตารางท่ี 5 (ตอ) 

วิธใีนการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
4.3 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ 

     4.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) 

1 

8 

1.72 

13.83 

รวม 53 100 

 

  จากตารางท่ี 5 เม่ือเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและ

ไมพ้ืนฐานในภาษามอญพบวา กลวิธีท่ีเลือกใชมากท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวน

ของพืช) คิดเปนรอยละ 55.17 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) คิด

เปนรอยละ 13.83 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) คิดเปน

รอยละ 12.06 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) คิดเปนรอยละ 6.89 รองลงมาคือ

การใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (เขม ๆ) คิดเปนรอยละ 5.17 รองลงมาคือการใช

หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน ๆ) คิดเปนรอยละ 3.44 และกลวิธีท่ีเลือกใชนอย

ท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของ

สัตว) และการใชหนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ คิดเปนรอยละ 1.72 

 

 2.4 คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุ 
            2.4.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

           การนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกสีพ้ืนฐาน โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคํา

เรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก จากขอมูลพบคําเรียกสีไม

พ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 6 คํา คิดเปนรอยละ 19.35 ดังนี้ 

 

คําเรียกสี    ความหมาย  
     ขาวเหลือง 

     ดําขาว 

   ส
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คําเรียกสี    ความหมาย 

    เขียวดํา   

     เหลืองแดง 

      แดงดํา  

         แดงเหลือง
 

           2.4.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย) 

คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําขยาย โดยมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสี 

พ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยายปรากฏอยูทาย คําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีเกิดจาก

การสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลัก  

คําขยายเพ่ือบอกความเขมจางของสีท่ีพบในภาษาขมุ ไดแก คําวา 
“ออน” คําขยายดังกลาวไมสามารถปรากฏรวมกับคําเรียกสีพ้ืนฐานไดทุกสี ดังนี้

  2.4.2.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือลดความเขม

ของสีใช คําวา  “ออน” มาประกอบหลังคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ี

สรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 3 คํา คิดเปนรอยละ 9.67 ดังนี้ 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย  

         แดงออน  

       เหลืองออน  

       เขียวออน 


  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุไมพบคําขยาย

คําวา  “ออน” หลังคําเรียกสี   “ขาว” และ // “ดํา” จากการศึกษาคําเรียก

สีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุท่ีใชคําขยายประกอบคําเรียกสี ไมพบคําขยายท่ีบงบอกถึงความเขมของสี  
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  2.4.3 หนวยรอง (คําขยาย) + หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

  คือการนําคําขยายประกอบกับคําเรียกสีพ้ืนฐานโดยมีหนวยรองซ่ึงเปนคําขยาย

ปรากฏอยูขางหนาและมีหนวยหลักซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูทาย คําเรียกสีท่ีเกิดจากการ

สรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายของสีตามหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการใชคําขยายเพ่ือบอกลักษณะของเฉดสี

ใชคําวา  “ออก” มาประกอบหนาคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดย

กลวิธีดังกลาวจํานวน 5 คํา คิดเปนรอยละ 12.94 ดังนี ้

 

  คําเรียกสี    ความหมาย         
       ออกแดง   

        ออกเหลือง 

       ออกเขียว  

        ออกดํา 

        ออกขาว
   
  จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุพบวาคําขยายคาํวา 

 “ออก” สามารถปรากฏรวมกับคําเรียกสีพ้ืนฐานไดทุกสี 

  2.4.4 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับคําเรียกส่ิงของเฉพาะ โดยมีหนวยหลักซ่ึง

เปนคําเรียกสีพ้ืนฐานปรากฏอยูหนาและมีหนวยรองซ่ึงเปนคําเรียกสิ่งของเฉพาะปรากฏอยูทาย 

คําเรียกสีไมพ้ืนฐานเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายท้ังหนวยหลักและหนวยรอง 

สามารถแบงยอยออกเปนกลวิธียอยได 2 กลวิธี ดังนี ้
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  2.4.4.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรือสวน

ของพืช)  

  กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกสีพ้ืนฐานมาประกอบ

กับคําเรียกพืชหรือสวนของพืช จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 

10 คํา คิดเปนรอยละ 32.25 ดังนี ้

 

   คําเรียกสี    ความหมาย  

      แดงดอกไม 

      เหลืองดอกไม  

     เขียวมะกรูด  

     เขียวใบไม  

       แดงพริก  

       แดงมันเทศ  

       เหลืองมะละกอ  

        เหลืองหมาก 

        เขียวฟก 

        ขาวหยวกกลวย  
     

   2.4.4.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ)  

   กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเปน

หนวยหลักมาเปนคําเรียกสี จากขอมูลพบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีสรางโดยกลวิธีดังกลาวจํานวน 2 คํา 

คิดเปนรอยละ 6.45 ดังนี้  

  คําเรียกสี    ความหมาย  

       เหลืองผาพระ3  
                                                             
3 คําวา  หมายความวาพระสงฆ แตผูบอกภาษาขมุใชคําวาใหมีความหมาย
ของคําเรียกสีคือ สีจีวรพระ 

   ส
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   คําเรียกสี    ความหมาย
       ดําถาน   

  

  2.4.5 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

  คือการนําช่ือพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงของมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 

คําเรียกสีท่ีเกิดจากการสรางลักษณะนี้จะแสดงความหมายตามหนวยหลักคือคําเรียกส่ิงของเฉพาะ 

ดังนี้ 

  หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

            กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานโดยการนําคําเรียกพืชหรือสวนของพชืมา

เปนคําเรียกสี จากขอมูลท่ีศึกษาพบการใชคําเรียกพืช พบ 1 คํา คิดเปนรอยละ 3.22 ดังนี้ 

 

         คําเรียกสี    ความหมาย 

     ดอกมะเขือ 

 จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุพบวา มีการสรางคําเรียกสี

ท่ีมาจากพืช โดยเฉพาะสีแดงซ่ึงเปนสีท่ีคนขมุสามารถแยกเฉดสีไดมากกวาเฉดอ่ืน เชน สีแดง

ดอกไม สีแดงพริก สีแดงมันเทศ  เปนตน คําเรียกดังกลาวสามารถสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของ

คนขมุท่ีมีชีวิตผูกพันกับพืชผักในทองถ่ินจึงใหความสําคัญ และนํามาเปนคําเรียกสี  อีกท้ังสีแดงยังมี

ความสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวขมุมาก อาทิ สีแดงท่ีมาจากเลือดสัตว สีแดง

ท่ีมาจากพืช เปนตน  



 จากการวิเคราะหคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานของภาษาขม ุผูวิจยัไดนํามา

สรางตารางการเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน ดงันี้
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ตารางท่ี 6 การเปรียบเทียบคารอยละกลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐานในภาษาขมุ

การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและไมพ้ืนฐาน จํานวนคํา รอยละ
1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  5 15.62 

2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน)  

6 18.75 

3. หนวยหลัก คําเรยีกสีพ้ืนฐาน + หนวยรอง (คําขยาย)  

     3.1 หนวยหลัก คําเรยีกสีพ้ืนฐาน + หนวยรอง (ออน) 

 
3 

 

9.39 

4. หนวยหลัก (คําขยาย) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

     หนวยหลัก (ออก) + หนวยรอง (คําเรยีกสีพ้ืนฐาน) 

 

5 
 

15.62 

5 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐานประกอบกับส่ิงของเฉพาะ)  

     5.1 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียก

พืชหรือสวนของพืช) 

     5.2 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียก

ส่ิงอ่ืน ๆ) 

 

10 

 

2 

 

31.25 

 

6.25 

6. หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ)  

      หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

 

1 

 

3.12 

รวม 32 100 

 

 จากตารางท่ี 6 เม่ือเปรียบเทียบคารอยละในการใชกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานใน

ภาษาขมุพบวา กลวิธีท่ีพบมากท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียก

พืชหรือสวนของพืช) คิดเปนรอยละ 31.25 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + 

หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) คิดเปนรอยละ 18.75 รองลงมาคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสี

พ้ืนฐาน) และการใชหนวยหลัก (ออก) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) คิดเปนรอยละ 15.62 

รองลงมาคือการใชหนวยหลัก คําเรียกสีพ้ืนฐาน + หนวยรอง (ออน) คิดเปนรอยละ 9.39 รองลงมา

คือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ) คิดเปนรอยละ 6.25 และ

กลวิธีท่ีเลือกใชนอยท่ีสุดคือการใชหนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) คิดเปนรอยละ 3.12 
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การเปรียบเทยีบคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ 
  คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีการสรางคํา

เรียกสีไมพ้ืนฐาน 6 กลวิธีใหญ ดังนี้  

 1. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 2. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยาย)  

 3. หนวยหลัก (คําขยาย) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 4.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คาํเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 5. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

 6. หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

 เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการเปรียบเทียบกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทย

ถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ผูวิจัยจะนําเสนอเปนแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบกลวิธี

การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ดังนี้ 

 

แผนภูมิท่ี 6 การเปรียบเทียบกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี                                  

        กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ 
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ไทย

กะเหรี่ยงโปว
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 จากแผนภูมิท่ี 6 พบวาการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานของกลวิธีท่ี 1 คือการใชหนวยหลัก 

(คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) พบวาผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวเลือกใชมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.83 รองลงมาคือผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี คิดเปนรอยละ 29.16 

รองลงมาคือผูบอกภาษาขมุ คิดเปนรอยละ 25 สวนผูบอกภาษามอญไมมีการเลือกใชกลวิธีดังกลาว 

 การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานของกลวิธีท่ี 2 คือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + 

หนวยรอง (คําขยาย) พบวาผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีเลือกใชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 52.72 

รองลงมาคือผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปว คิดเปนรอยละ 32.72 รองลงมาคือผูบอกภาษาขมุ คิดเปนรอย

ละ 9.09 และผูบอกภาษาขมุเลือกใชนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.45 

 การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานกลวิธีท่ี 3 คือการใชหนวยหลัก (คําขยาย) + หนวยรอง (คํา

เรียกสีพ้ืนฐาน) พบจากผูบอกภาษาขมุเพียงกลุมเดียว คิดเปนรอยละ 100 สวนกลวิธีท่ี 4 คือการใช

หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) พบจากผูบอกภาษาไทย

ถ่ินกาญจนบุรีเพียงกลุมเดียว คดิเปนรอยละ 100 

 การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานกลวิธีท่ี 5 คือการใชหนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย

รอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) พบวาผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีเลือกใชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 

79.31 รองลงมาคือผูบอกภาษาขมุ คิดเปนรอยละ 13.79 สวนผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวและมอญ

เลือกใชในจํานวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 3.44  

 การสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานกลวิธีท่ี 6 คือการใชหนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 

พบวาผูบอกภาษามอญเลือกใชมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.14 รองลงมาคือผูบอกภาษาไทยถ่ิน

กาญจนบุรี คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมาคือผูบอกภาษามอญ คิดเปนรอยละ 5.95 สวนผูบอกภาษา

ขมุเลือกใชนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.19 

 ผลการศึกษาคําเรียกสีพ้ืนฐานทําใหทราบวากลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว 

มอญ และขมุมีคําเรียกพ้ืนสีพ้ืนฐาน และวิวัฒนาการการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานท่ีแตกตางกัน สวน

กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานมีความคลายคลึงกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกลุมชาติพันธุท้ัง 4 

กลุมไดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมเดียวกัน มีระบบนิเวศนท่ีคลายคลึงกันยอมสงผลตอการสรางคํา

เรียกสี นอกจากนี้ยังพบวาสีมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุท้ัง 4 กลุมดังจะไดกลาว

ตอไปในบทท่ี 4  
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บทท่ี 4 

ทัศนคติที่มีตอสีและความเช่ือเกีย่วกบัการใชสีในพิธีกรรม 
 
ทัศนคติที่มีตอสีของผูบอกภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ
 วิทยานิพนธเรื่อง คําเรียกสีและทัศนคติท่ีมีตอสีของผูพูดภาษาไทย กะเหรี่ยงโปว มอญ 

และขมุ ในอําเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี ในบทนี้ผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบอกภาษาท่ีเปนเพศ

หญิงและเพศชายโดยใชแผนสีจํานวน 241 สี เนื่องจากแผนภูมิสีมีเฉดสีครอบคลุมทุกเฉด การ

ทดสอบเร่ืองทัศนคตนิั้น ผูวิจัยใหผูบอกภาษาทุกคนดูเครื่องมือท่ีใชเก็บขอมูลดังกลาว แลวเลือกสีท่ี

เห็นวาสวยซ่ึงเปนทัศนคติบวก และสีท่ีไมสวยซ่ึงเปนทัศนคติลบ แผนสีใดท่ีผูบอกภาษาเลือก

ตรงกันจะมีคาได 1 คะแนน ผูวิจัยยึดเกณฑการตัดสินสัดสวน 4: 6 ของแตละกลุมชาติพันธุ เชน

แผนสีหมายเลข 1 มีผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวเลือกวาเปนแผนสีท่ีสวย 4 แผน ดังนั้นแผนสี

หมายเลข 1 ก็จะได 4 คะแนน ผูวิจัยใชวิธีการใหคะแนนทุก ๆ แผนสีท่ีผูบอกเลือกและใหความเห็น

ตรงกัน หลังจากนั้นนําผลท่ีไดมาพิจารณาลักษณะเดนของสี เชนเปนสีสด สีเขม สีออน ผลการ

วิเคราะหขอมูลมีดังนี ้

 

ทัศนคตบิวกที่มีตอสีของผูบอกภาษาไทย1 

 ผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีทัศนคติบวกตอแผนสี ไดแก 

 

ตารางท่ี 7 ทัศนคติบวกท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุร ี

หมายเลข รหัสการผสมสี
1 Y100 

11 C100 

12 C80 

61 Y100C60 
                                                             

1 *ดูรหัสเฉดสีในภาคผนวก 
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ตารางท่ี 7 (ตอ) 

หมายเลข รหัสการผสมสี
66 M100Y60 

86 M40Y60 

110 M20Y80 

146 M100Y100 

156 B20Y20 

216 B20M20Y60 

241 W100 

 จากตารางท่ี 7 จะเห็นไดวาผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีทัศนคติบวกตอแผนสีหมายเลข 

1(Y100), 11(C100), 12(C80), 61(Y100C60), 66(M100Y60), 86(M40Y60), 110(M20Y80), 

146(M100Y100), 156(B20Y20), 216(B20M20Y60) และ 241(W100) หมายเลขของแผนสี

ดังกลาวจัดอยูในประเภทเฉดสีเขม เชน เหลืองเขม เขียวเขม ชมพูเขม และมีทัศนคติบวกตอเฉดสีออน 

เชน ฟาออน ชมพูออน เหลืองออน และสีขาว สวนทัศนคติลบตอสีของผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 

ไดแก 

ตารางท่ี8 ทัศนคติลบท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี

หมายเลข รหัสการผสมสี
16 B100 

30 M20Y20 

35 C20M20 

165 Y20M60C20 

170 C40Y20M40 

190 C60Y40M20 

110 M20Y80 

186 C20Y20M20 
195 C20Y20M40 

199 B60Y40 

215 C20Y20M60 
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 จากตารางท่ี 8 จะเห็นไดวาผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีทัศนคติลบตอแผนสีหมายเลข 

16(B100,35(C20M20),165(Y20M60C20), 170(C40Y20M40), 110(M20Y80),186 (C20Y20M20), 

195 (C20Y20M40), 199 (B60Y40), 215 (C20Y20M60) หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีมวงหมน 

ฟาหมน เขียวหมน ชมพูหมน น้ําตาลหมน ซ่ึงเปนสีท่ีดูหมองคลํ้า ไมสดใส สวนใหญเปนอัตราการ

ผสมสี 3 รหัสสี เชน หมายเลข 186 (C20Y20M40) มีสวนผสมคือสีฟา สีเหลือง และสีแดง จัดอยูใน

เฉดสีมวงหมน 

ทัศนคติที่มีตอสีของผูบอกภาษากะเหร่ียงโปว
 ผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวมีทัศนคติบวกตอแผนสี ไดแก 

 

ตารางท่ี 9 ทัศนคติบวกท่ีมีตอสีของผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปว 

หมายเลข รหัสการผสมสี
1 Y100 

6 M100 

11 C100 

12 C80 

21 Y100C20 

26 M100Y20 

36 B20C100 

37 B20C80 

41 Y100C40 

42 Y80C40 

46 M100Y20 

141 Y100C100 

146 M100Y100 

241 W100 
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 จากตารางท่ี 9 จะเห็นไดวาผูบอกภาษากะเหร่ียงโปวมีทัศนคติบวกตอแผนสีหมายเลข 1 

(Y100), 6 (M100), 11 (C100), 12(C80), 21 (Y100C20), 26 (M100Y20), 36 (B20C100), 37 

(B20C80), 41(Y100C40),  42 (Y80C40), 46 (M100Y20),  141 (Y100C100), 146 (M100Y100) 

และ 241(W100) หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีเหลืองเขม ชมพูเขม ฟาเขม  เขียวเขม แดง และ

ขาว สวนทัศนคติลบตอแผนสีของผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปว ไดแก 

 

ตารางท่ี 10 ทัศนคติลบท่ีมีตอสีของผูพูดภาษากะเหรี่ยงโปว

หมายเลข รหัสการผสมสี
3 Y60 

4 M40 

5 C20 

10 M20 

16 B100 

100 B20M20 

170 C60Y20M20 

174 C40Y20M20 

190 C60Y40M20 

204 Y40M40C60 


 จากตารางท่ี 10จะเห็นไดวาผูบอกภาษากะเหรี่ยงโปวมีทัศนคติลบตอแผนสีหมายเลข 3 

(Y60), 4 (M40), 5 (C20), 10 (M20), 16 (B100 B20M20), 100 (B20M20), 170 (C60Y20M20), 174 

(C40Y20M20), 190 (C60Y40M20) และ 204(Y40M40C60) หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีออน 

เชน เหลืองออน ชมพูออน เขียวออน และเฉดสีหมน เชน ชมพูหมน ฟาหมน เขียวหมน สวนใหญ

เปนสีท่ีมีอัตราสวนในการผสม 3 สี ซ่ึงเปนสีท่ีหมอง ไมสดใสและเปนสีท่ีผูบอกภาษาไมสามารถ

บอกระบุคําเรียกสีไดอยางชัดเจน 
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ทัศนคติที่มีตอสีของผูบอกภาษามอญ 
 ผูบอกภาษามอญมีทัศนคติบวกตอแผนสี ไดแก 

 

ตารางท่ี 11 ทัศนคติบวกท่ีมีตอสีของผูบอกภาษามอญ 

หมายเลข รหัสการผสมสี
2 Y80 

7 M80 

22 Y80C20 

55 C20M20 

75 C20M60 

86 M100Y70 

110 M20Y80 

114 C20M80 

128 M60Y90 

157 B20Y20 

186 C40Y40M100 

216 B20M20Y100 

241 W100 


 จากตารางท่ี 11 จะเห็นไดวาผูบอกภาษามอญมีทัศนคติบวกตอแผนสีหมายเลข 2 (Y80), 7 

(M80),  22 (Y80C20), 55 (C20M20),75 (C20M60),86 (M100Y70),110 (M20Y80),114 (C20M80) 

128 (M60Y90),157(B20Y20), 186(C40Y40M100),216 (B20M20Y100) และ241(W100) หมายเลข

ดังกลาวจัดอยูในเฉดสีเหลืองเขม เขียวเขม แดง ขาว สวนทัศนคติลบของผูบอกภาษามอญ ไดแก 
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ตารางท่ี 12 ทัศนคติลบท่ีมีตอสีของผูบอกภาษามอญ

หมายเลข รหัสการผสมสี
3 Y60 

4 M40 

5 C20 

10 M20 

16 B100 

100 B20M20 

170 C60Y20M20 

174 C40Y20M20 

190 C60Y40M20 

204 Y40M40C60 


 จากตารางท่ี 12 จะเห็นไดวาผูบอกภาษามอญมีทัศนคติลบตอแผนสีหมายเลข 3(Y60), 

4(M40), 5(C20), 10(M20), 16 (B100), 100 (B20M20), 170 (C60Y20M20), 174(C40Y20M20), 

190(C60Y40M20),  และ 204(Y40M40C60) หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีเหลืองออน ฟาออน 

และมีทัศนคติลบตอสีท่ีหมองไมสดใสซ่ึงจัดอยูในเฉดสีชมพูหมน ฟาอมเทา ฟาอมเขียว โดยสีสวน

ใหญเปนอัตราการผสม 3 รหัสสี เชน หมายเลข 170 C60Y20M20 มีสวนผสมของสีฟา สีเหลือง 

และสีแดง ซ่ึงจัดอยูในประเภทสีฟาอมเทาหมน สวนผสมของสีดังกลาวผูบอกภาษามาสามารถระบุ

คําเรียกสีไดชัดเจน นอกจากนั้นผูบอกภาษามอญมีทัศนคติลบตอสีดําเปนอยางมาก 

 

ทัศนคติที่มีตอสีของผูบอกภาษาขมุ
 ผูบอกภาษาขมุมีทัศนคติบวกตอแผนสี ไดแก 

ตารางท่ี 13 ทัศนคติบวกท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาขมุ

หมายเลข รหัสการผสมสี
1 M100 

6 Y100 

11 C100 
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ตารางท่ี 13(ตอ) 

หมายเลข รหัสการผสมสี
16 B100 

20 B20 

21 Y100C20 

45 Y100C40 

51 C100M40 

56 B40C100 

101 Y100C80 

241 W100 

 จากตารางท่ี 13จะเห็นไดวาผูบอกภาษาขมุมีทัศนคติบวกตอแผนสีหมายเลข 1(M100), 6 

(Y100), 11 (C100), 16 (B100), 20 (B20), 21 (Y100C20), 45 (Y100C40), 51 (C100M40), 101 

(Y100C80), 56(B40C100) และ 241 (W100) หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีดํา แดง เหลืองเขม 

ชมพูเขม ฟาเขม เขียวเขม ผูบอกภาษาขมุมีทัศนคติบวกตอสีท่ี มีความสดมาก สวนทัศนคติลบของผู

บอกภาษาขมุมีตอแผนสี เชน 

ตารางท่ี14 ทัศนคติลบท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาขมุ

หมายเลข รหัสการผสมสี
3 Y60 

4 M40 

5 C20 

10 M20 

15 B20 

100 B20M20 

170 C60Y20M20 

174 C40Y20M20 

190 C60Y40M20 

204 Y40M40C60 
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 จากตารางท่ี 14จะเห็นไดวาผูบอกภาษาขมุมีทัศนคติลบตอแผนสีหมายเลข 3(Y60), 

4(M40), 5(C20), 10(M20), 15(B20), 100(B20M20), 170(C60Y20M20), 174(C40Y20M20), 190 

(C60Y40M20) และ 204 หมายเลขดังกลาวจัดอยูในเฉดสีเหลืองออน เขียวออน ฟาออน และมี

ทัศนคติลบตอเฉดสีหมน เชน เขียวหมน ฟาหมน เทาอมมวง เขียวอมเทา เปนตน แผนสีท่ีมี

สวนผสม 3 สีนั้นผูบอกภาษาไมสามารถระบุคําเรียกสีไดอยางชัดเจนเนื่องจากเปนสีท่ีผูบอกภาษา

ไมคอยไดสัมผัสในชีวิตประจําวัน  

  

การเปรียบเทยีบทศันคติที่มีตอสีของผูบอกภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ
 ผลการวิเคราะหทัศนคติท่ีมีตอสีของผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ 

และขมุ พบวามีทัศนคติท่ีคลายคลึงกันกลาวคือมีทัศนคตบิวกตอสีเขม มีทัศนคติลบตอสีท่ีจางมาก 

และสีท่ีหมอง ไมสดใส ผูบอกภาษาใหเหตุผลถึงการท่ีพวกเขามีทัศนคติบวกตอสีสดวา เม่ือนําไป

ตกแตงกับผาพ้ืนทอมือซ่ึงมักจะเปนสีขาวซ่ึงเปนสีของฝายดิบ หรือสีดําซ่ึงเปนสีท่ีไดมาจากเปลือก

ไมจะเปนสีท่ีสวยงามมาก และยังเปนสีท่ีใหมอยูเสมอถึงแมจะผานการซักหลายครั้งก็ยังไมเกา 

 ผูบอกภาษาท้ัง 4 กลุมชาติพันธุมีทัศนคติลบตอสีท่ีจางมาก และสีท่ีหมน เนื่องจากมี

ความเห็นวาเปนสีท่ีหมองและดูสกปรก โดยเฉพาะอยางย่ิงกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว และขมุมี

เครื่องนุงหมนอย ฉะนั้นสีออนจึงเปนสีท่ีสกปรกงาย ดูแลรักษายากและพวกเขาตองออกไปทําไร 

และใชเวลาสวนใหญอยูในไรนาจึงไมคอยมีเวลาซักและทําความสะอาดเส้ือผา จึงไมนิยมสีออน 

และพวกเขาจึงมีทัศนคติลบตอสีประเภทนี้ ผูวิจัยสังเกตวาผูบอกภาษาจะลังเลและสับสนมากท่ีจะ

ใหคําเรียกสีบางประเภทท่ีจัดเปนสีหมน เชน แผนสีหมายเลข 169 (C40Y20M40) สีเหลานี้เม่ือดู

อัตราการผสมสีจะพบวาเปนการผสมกันของสีหลักบางสีซ่ึงมีอัตราการผสมเทา ๆ กันทําใหสีไม

เดนไปทางใดทางหนึ่ง ผูวิจัยจึงไดตั้งขอสังเกตวาสีท่ีเกิดจากการผสมกันทางวิทยาศาสตรดังกลาว

เปนสีท่ีผูบอกภาษาไมคอยไดสัมผัสในชีวิตประจําวันมากเทาใดนัก ดังนัน้พวกเขาจึงไมมีคําเรียกสี

เฉพาะสําหรับสีประเภทนี้ 
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ความเช่ือเกี่ยวกับการใชสีในพิธีกรรม 
1. ความเช่ือเร่ืองพลังอํานาจ 
 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีความเช่ือในส่ิงท่ีล้ีลับวา

สามารถดลบันดาลใหเกิดพลังอํานาจแกผูท่ีประพฤติตนถูกตองตามประเพณี ความเช่ือเรื่องพลัง

อํานาจไดสะทอนใหเห็นจากพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุตาง ๆ ท่ีเลือกใชสีแดงในการประกอบ

พิธีกรรมดังตอไปนี ้

 1.1 กลุมชาติพันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี 
 ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีมีความเช่ือเรื่องผาขาว ผาแดงในพิธีกรรมการผูกขวัญเสาบาน ซ่ึง

เปนคติความเชื่อท่ีมีมาแตโบราณโดยถือวาบานเรือนยอมมีผีปูยาตายาย หรือผีประจําเรือนคอยดูแล

ทุกขสุขใหทุกคนในครอบครัว ถาใครประพฤติดีถูกตองตามประเพณีก็จะอยูเย็นเปนสุข หากใคร

ประพฤติผิดในทางมิชอบผีเรือนจะใหราย หากมีการผิดผีก็จะตองมีการเซนไหวตามประเพณีเพ่ือ

ขอขมาจากความผิดท่ีไดกระทํา ความเชื่อเรื่องผาขาว ผาแดงท่ีใชในการทําขวัญเสาบาน พิธีกรรมนี้

จะพบเฉพาะในการปลูกเรือนไม ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีสวนใหญนิยมสรางบานดวยไม เชน ไม

ประดู ไมเต็ง ไมสัก เปนตน เนื่องจากพ้ืนท่ีในอําเภอศรีสวัสดิ์สวนใหญเปนปาซ่ึงมีความอุดม

สมบูรณไปดวยพันธุไมนานาชนิดเหมาะแกการปลูกท่ีอยูอาศัย เม่ือมีการกําหนดวันท่ีจะปลูกได

ฤกษแลวก็จะมีการขุดหลุมเสาใหมีขนาดความกวางและลึกพอเหมาะ วันรุงขึ้นเปนวันฤกษทําขวัญ

เสา และยกเสาลงหลุม ในพิธีจะตองมีเครื่องเซนไหวบูชาพระภูมิเจาท่ี พระธรณี เทวดาอารักษ 

นอกจากนี้ยังตองมีการสังเวยผีนางไมเพราะเช่ือวาตนไมท่ีอยูในปายอมมีนางไมประจําอยู สําหรับ

เครื่องเซนไหวผีนางไม ไดแก ดอกไม ธูปเทียน กลวยน้ําวา มะพราวน้ําหอม บายศรี ผาสีแดง

ส่ีเหล่ียมมีขนาดกวางพอดีกับหัวเสา ผาอีกชุดหนึ่งเปนผาสีขาว ผาสีแดงนั้นจะตองเจาะรูตรงกลาง

ทุกผืน แลวนําผาแดงสวมลงบนหัวของเสาทุกตน และนําผาขาวทับอีกทีหนึ่ง ส่ิงสําคัญคือตองวาง

ทับทแยงมุมกันเปน 8 มุม แลวนําหนอกลวยและออยมาผูกไวท่ีเสาเอกของบาน ชาวไทยถ่ิน

กาญจนบุรีเช่ือวาหากไดทําขวัญเสาบานแลวจะทําใหสมาชิกในครอบครัวอยูอยางมีความสุข และ

ปราศจากอันตราย (แถลง อยูด,ี สัมภาษณ 2554) 

 นอกจากสถานท่ีอยูอาศัย ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรียังใหความสําคัญเกี่ยวกับสถานท่ี

ประกอบอาชีพเปนอยางมากเช่ือวาผาแดงเปนผาท่ีมีความศักดิ์สิทธ์ิและเปนสิริมงคลสําหรับผูท่ี
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ประกอบอาชีพทางน้ํา อาทิ ชาวประมง ชาวเรือ ชาวแพ เปนตน ชาวแพท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์นิยมนําผา

แดงผูกท่ีเสาแพ โดยจะทําเปนรูปส่ีเหล่ียม ทําพูติดตรงหัวเรือพรอมดวยดายดิบสีแดงกับสีขาว ถือ

เปนการทําขวัญแมยานาง เพราะเช่ือวาแมยานางเรือชวยคุมครองใหเดินทางปลอดภัย และมี

ความสุขความเจริญในการทํากิจการทางน้ํา (แถลง อยูด,ี สัมภาษณ 2554)
 นอกจากนี้ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรียังใหความสําคัญกับสถานท่ีสําคัญตาง ๆ  ประจําหมูบาน 

สวนใหญมีความเช่ือเรื่องพลังอํานาจของการเลือกใชสี กลาวคือมีความเช่ือวา ธรณีประตูเรือน 

โบสถ วิหารตามวัดมักนิยมทาสีแดง และเช่ือวาธรณีประตูเปนอาณาเขตของผีท่ีหนาประตูคอย

ประจํารักษาอยู เรียกวา ทวารารักษ หรือนายทวารบานประตู เวลาเดินเขาออกไมใหเหยียบ การทา

ธรณีประตูเปนสีแดงจะชวยใหเกิดความนาเกรงขาม และพลังอํานาจอันรอนแรง เม่ือผีอ่ืนเห็นจะได

ไมกลาเขาใกล สีแดงยงัหมายถึงสีของไฟซ่ึงมีเดช (แถลง อยูดี, สัมภาษณ 2554) ดวยเหตุดังกลาวสี

แดงจึงถือเปนสีท่ีเปนมงคล ไมเพียงแตเฉพาะในหมูชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีเทานั้น แตรวมไปถึงกลุม

ชาติพันธุอ่ืน ๆ ท่ีอาศัยอยูในอําเภอศรีสวัสดิ์ เชนกัน อาทิ คนไทยเชื้อสายจีน มอญ ขมุ กะเหรี่ยงท่ี

ยังคงมีความเชื่อเกี่ยวกับพลังอํานาจของสีแดง  

 1.2 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ชาวกะเหร่ียงโปวใหความสําคัญกับสีของขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวันเปนอยางย่ิง 

เช่ือวาการแยกใชสีของขาวของเครื่องใชตามท่ีบรรพบุรุษไดเคยส่ังสอนไว คือการปฏิบัติตนตาม

และไมละเมิดคําส่ังสอนจะชวยดลบันดาลเกิดสิริมงคล และเกิดความสุขใจแกผูใชงาน ส่ิงท่ีสําคัญท่ี

จะขาดเสียไมไดเม่ือชาวกะเหรี่ยงโปวเดินทางออกนอกบานจะตองมียามประจําตัวอยูเสมอ 

ประโยชนของยามคือใสสัมภาระเม่ือจะออกไปนอกบาน ยามของชาวกะเหรี่ยงโปวมี 2 สี คอื สีแดง 

และสีขาว ยามท้ังสองสีนี้มีขนาดแตกตางกัน และใชในโอกาสท่ีตางกันอีกดวย กลาวคือยามแดงเล็ก 

ชาวกะเหรี่ยงนิยมทอเปนผาฝายพ้ืนสีแดงหรือสีชมพูเขมซ่ึงเปนยามท่ีนิยมใสส่ิงของสําคัญหรือ

ส่ิงของพกพาเล็ก ๆ นอย ๆ เชน เงิน ยาสูบหรือเครื่องรางของขลังตาง ๆ ชาวกะเหรี่ยงโปวจะพก

ส่ิงของเหลานี้อยูตลอดเวลา ขอสําคัญคือเครื่องรางของขลังจะตองใสในยามแดงเสมอ เพราะชาว

กะเหรี่ยงโปวเช่ือวาสีแดงเปนสีท่ีทรงพลัง และมีความเปนสิริมงคล ปจจุบันความเช่ือเหลานี้ก็ยังคง

อยู แตอาจเปล่ียนแปลงไปบางเล็กนอยกลาวคือพอแมนิยมใหเด็กใชยามแดงใสหนังสือไปโรงเรียน 

สวนยามขาวใหญจะใชใสเส้ือผาในโอกาสที่เดินทาง เชนเดินทางไปไรซ่ึงมักจะตองไปคางแรมท่ี
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อ่ืน หรือไปรวมงานบุญตาง ๆ ชาวกะเหร่ียงโปวมีความเช่ือวาสีขาวเปนสีท่ีมีความบริสุทธ์ิ ฉะนั้น

ยามสีขาวจึงเหมาะแกการใสส่ิงของเพ่ือไปรวมงานบุญตาง การใชยามไมนิยมสะพายไหลแตจะใช

คาดศีรษะหรือโงใหศีรษะรับน้ําหนักส่ิงของท่ีใสเชนเดียวกับการแบกตะกราทรงกระบอก 

นอกจากนี้ยังมียามขาวเล็กจะใชใสส่ิงของเล็ก ๆ นอย ๆ สําหรับพกติดตัวในชีวิตประจําวัน เชน 

ยาสูบหรือส่ิงของอ่ืน ๆ อาจเปนผลผลิตในไรท่ีมีจํานวนไมมากนัก (เพทาย สวัสดิ์กิตติ, สัมภาษณ 

2555)  

 1.3 กลุมชาติพันธุมอญ 
 ชาวมอญท่ีอาศัยอยูในอําเภอศรีสวัสดิ์มีความเช่ือเรื่องพลังอํานาจของสีแดงเปนอยางย่ิง 

ซ่ึงไดปรากฏอยูในพิธีกรรมของชาวมอญ สีแดงถือเปนสีสําคัญ เชน การรําผีของชาวมอญ ส่ิงสําคัญ

ท่ีจะขาดเสียไมไดคือผาแดง เพราะชาวมอญเช่ือวาสีแดงเปนสีประจําชาติของชาวมอญ  และยังเปน

สัญลักษณของความเขมแข็ง ความกลาหาญ ในการรําผี (เละอะนา) คนทรงผีนี้ตองรับรองตรงท่ี

เสาเอกท่ีตั้งผีบานเทานั้น โดยการจุดธูปเทียนบูชาปกหลักไมไวท่ีโคนเสาเอกแลวนําผาแดงผูกไวกับ

หลัก ผีบานจึงจะยินยอม เม่ือเตรียมทุกอยางเรียบรอยแลวคนทรงจะทําหนาท่ีรําผีจนเสร็จตาม

ขั้นตอน เหตุท่ีตองรําผีมีหลายประการดวยกัน เชน คนในตระกูลเกิดเจ็บไขไดปวยซ่ึงผิดปกติจาก

โรคสามัญท่ัว ๆ ไป โดยคนทรงบอกวา ผีบานโกรธเนื่องจากลวงละเมิดทาน หยามเหยียดทานจึง

บันดาลใหเจ็บปวย หากจะหายปวยไดตองมีการรําผีถวายเพ่ือเปนการขอขมาโทษ คนในตระกูลได

เคยบนบานผีบานใหตนหายจากโรคภัยหรือทําการงานอะไรใหสําเร็จ เม่ือบนบานแลวตนจะหาย

จากโรคภัยหรือไม หรือจะสมความปรารถนาหรือไม ตองรําผีบานถวาย จะหลีกเล่ียงไมไดโดย

เด็ดขาด ประการตอมาหามหญิงมีครรภนอนคางคืนท่ีบานของชาวมอญ หรือแมแตคนอ่ืน ๆ นอก

ตระกูล นอนคางคืนท่ีบานฉันสามีภรรยาซ่ึงอยูในมุงเดียวกันไมไดเวนแตจะนอนแยกกันคนละท่ี 

ดังท่ีกลาวมาท้ังหมดนี้เปนขอหามท่ีสําคัญมาก (ทิมเพ, สัมภาษณ 2555) จากขอมูลของผูวิจัยท่ีไดเก็บ

ขอมูลภาคสนามซ่ึงมีความสอดคลองกับผูท่ีศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมของชาวมอญ ดังท่ี จวน เครือ

วิชฌาจารย (2548: 85-98) กลาววาหากมีการลวงละเมิดจะทําใหผีบานโกรธบันดาลใหคนในตระกูล

มีอันเปนไปตาง ๆ นานา หากตองการหายเปนปกติจะตองใหคนทรงทําพิธีรําผีถวาย คนทรงจะทํา

หนาท่ีรําผีจนเสร็จตามขั้นตอน ส่ิงท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือเครื่องแตงกายของผูรําผีจะตองนุง

ผาถุงสีแดงเทานั้น และมีสไบสีแดงคลองคอ  
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 1.4 กลุมชาติพันธุขมุ 
 ชาวขมุมีความเช่ือในการใชสีในพิธีกรรมและใหความสําคัญกับสีแดงเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะสีแดงซ่ึงเปนสีจากเลือดสัตวซ่ึงถูกนําไปใชในพิธีกรรมของชาวขมุท่ีสําคัญ เชน พิธีซู พิธี

เล้ียงผี เปนตน ชาวขมุเช่ือวาสีแดงเปนสีท่ีเปนเดช และสามารถขจัดส่ิงช่ัวรายออกไปจากชีวิต และ

สถานท่ีอยูอาศัยได ชาวขมุสวนใหญไรท่ียึดเหนียวทางจิตใจจึงเคารพนับถือและกราบไหวผีเพ่ือให

ผีปกปกรักษาชีวิตและความเปนอยูของพวกเขาจึงมีการทําพิธีตาง ๆ เพ่ือเซนไหวผี สวนใหญจะเปน

การเล้ียงผีท่ีบาน สาเหตุเกิดจากคนในครอบครับคนใดคนหนึ่งเจ็บปวยขึ้นมากอนหรืออาจไดรับ

อุบัติเหตุ หัวหนาครอบครัวหรือผูเฒาผูแกในหมูบานจะไปถาม “หมอเม่ือ” (หมอทํานายในหมูบาน) 

หากหมอเม่ือไดทํานายตามวัน เดือน ปของผูปวยแลวผลทํานายออกมาวาจะตองเล้ียงผีบานดวยสัตว

ชนิดใด เชน หมู ไก ควาย เปนตน เจาของจะตองจัดการหามาใหได ถาไมมีตองยืมจากญาติพ่ีนองมา

กอนเพ่ือทําพิธีกรรมตาง ๆ ตามขั้นตอน พรอมกับเชิญผูเฒาผูแกในหมูบานมารวมพิธีกรรมซู คําวา 

“ซู” แปลวาส่ิงท่ีตองกระทํา ผูท่ีเขาพิธีนี้ไดแก ผูท่ีออนแรง เหนื่อย หอบ เนื่องจากการตรากตรํางาน 

วิธีทําซู ตองมีเหลาอุ 1 ไห ไก 1 ตัว ดายดิบสีขาวสําหรับผูกขอมือ 1 เสน ตองเปนดายสีขาวเทานั้น

เพราะมีความเช่ือวาดายสีขาวท่ีมาจากดายดิบท่ีไมมีการยอมสียอมเปนสีท่ีบริสุทธ์ิ เวลาท่ีทําพิธี

จะตองไมเกินบาย 2 โมง โดยนําไหเหลาอุนําไปตั้งอยูกลางเรือน 1 ไห พรอมดวยพานดายดิบสีขาว 

ผูเขาพิธีนั่งยอง ๆ ใกลบริเวณไหเหลาอุ แลวผูทําพิธีจะตองจับไกมา 1 ตัว เอามีดบากปากไกจน

เลือดไหลแลวนําปากไกท่ีมีเลือดไปเช็ดท่ีหัวเขาท้ัง 2 ขางของคนท่ีเขาพิธี ชาวขมุเช่ือวาสีแดงจาก

เลือดไกจะชวยขจัดส่ิงช่ัวราย ส่ิงท่ีไมเปนมงคลท่ีเปนเหตุใหสมาชิกในครอบครัวปวยไข ขณะท่ีเช็ด

เลือดอยูนั้นผูเขารวมพิธีท้ังหมดจะตองชวยพูดภาษาขมุพรอมกันวา “ขอใหหายเจ็บหายปวย เกิด

ความสุขความเจริญ” เม่ือเช็ดเขาเรียบรอยแลวก็นําปากไกท่ีมีเลือดไปเช็ดท่ีไหเหลาอุ หลังจากนั้นนํา

ไกไปปรุงเปนอาหาร ตอจากนั้นผูท่ีทําพิธีใหผูท่ีเจ็บปวยนําพานท่ีมีดายขาวมาผูกขอมือใหกับผูท่ี

เจ็บปวย พรอมกับกลาววา “ขอใหหายจากอาการตาง ๆ ท่ีเปนอยูในขณะน้ี ขั้นตอนทายสุดทุกคน

ท่ีมารวมงานในพิธีตองชวยกันรับประทานอาหารท่ีไดจากเน้ือไกตัวนั้นและรวมกันดื่มเหลาอุให

หมดเสียกอน ทุกคนที่มารวมงานจึงแยกยายกลับบานได (จรรยา กล่ินสุคนธ, สัมภาษณ 2554) 

 นอกจากนี้เลือดไกยังไดถูกนํามาใชในพิธีเซนไหว ชาวขมุมักจะทําอยางเรียบงาย ไมมีพิธี

อะไรท่ีซับซอนมากนัก สวนมากจะทํากระทงหรือบายสีใสขาว น้ํา ธูป สุรา เทียบ และดอกไม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



86 

 

นําไปไหวผีท่ีศาลผีหรือห้ิงผี สวนสัตวท่ีนิยมนํามาใชคือ นําไกเปนมาฆาในระหวางประกอบ

พิธีกรรม แลวใชเลือดไกทาท่ีศาลผีหรือห้ิงผี สวนเนื้อไกก็จะนํามาปรุงเปนอาหารแลวนําไปใสรวม

กับเครื่องเซนอยางอ่ืนในบายศรี และอัญเชิญผีมารับเครื่องเซนไหว เม่ือเสร็จพิธีเซนไหวแลวจะนํา

สุราและอาหารท่ีเปนเคร่ืองเซนมารับประทานกันในหมูผูเขารวมพิธี จากการเก็บขอมูลภาคสนาม

ของผูวิจัยสอดคลองกับท่ี นิพัทธเวช สืบแสง (2539 : 61)  กลาวถึงพิธีเซนไหวผีของชาวขมุวา 

สําหรับพิธีเซนไหวผีเม่ือผูปวยไดกระทําผิดผี จะตองจัดพิธีเซนไหวเพ่ือแกความผิด โดยเตรียมหมู 

ไก เหลา สายสิญจน เม่ือมีผูคน ลูกหลานญาติมิตรมาพรอมกันเต็มบาน คนแกจะเริ่มผูกขอมือ และ

ใสกําไลเงินใหคนปวย ตอจากนั้นจะนําสายสิญจนมาผูกขอมือคนท่ีอยูในบาน ขณะท่ีผูกมีการวา

คาถา เสร็จจากการผูกขอมือแลวจะนําไกมาปาดปากแลวเอาเลือดมาทาท่ีหัวเขาคนปวยกอน แลวจึง

ทาท่ีเขาของพอ แม และลูก ๆ ท่ีอาศัยอยูในบานหลังนั้น แลวนําเลือดไกจากปากมาทาท่ีไหเหลา 2 

ขาง ดึงขนไกมาติดท่ีรอยเลือดไก คราวนี้คนปวยจะเอาเลือดไกมาทาท่ีหัวเขาใหม เปนการเสร็จพิธี

ในขั้นตอนของการเล้ียงผีดวยไก ตอจากนั้นเปนการฆาหมูโดยใชมีดแทงคอหมู และนําถวยมา

รองรับเลือดหมูท่ีไหลออกมามากมายจนเลือดหมดจากคอหมู และนําเลือดมาทาผูปวยอีก ผูทําพิธี

จะจับหมูมาทาคนปวยกอน ขณะท่ีทาก็วาคาถาไปดวย ตอจากนั้นก็ทาท่ีเจาบานและญาติพ่ีนอง 

จากน้ันมีการดื่มเหลาและทําอาหารดวยไกและหมู  

 ชาวขมุเช่ือวาสีแดงท่ีมาจากสีของเลือดสัตวเปนสีมงคล และสามารถขับไลส่ิงช่ัวรายได 

วัสดุ อุปกรณท่ีใชประกอบพิธีกรรมท่ีเปนสีขาวยังไดถูกเลือกนํามาใชในพิธีกรรมบังตาผี กลาวคือ

ชาวขมุมีความเชื่อวาหากพอแมใครท่ีทําการบังตาผี (สังกะตาม) ใหแกลูก ๆ ในขณะท่ีในหมูบาน

เกิดเหตุการณท่ีไมดี เชน  เม่ือในหมูบาน หรือหมูบานขางเคียงมีคนตาย เม่ือจะเดินทางไปตางบาน

ตางเมือง และเม่ือเด็กทารกเกิดออกมาใหมแลวรองไหโดยไมมีสาเหตุอาจเนื่องมาจากถูกผีหรือ

วิญญาณตาง ๆ รบกวน หากเด็กคนไหนที่หอยสังกะตามไวท่ีคอ หรือขอบเส้ือจะชวยบังตาผีไมให

มองเห็นลูกของตัวเองได อุปกรณท่ีใช ไดแก หินขาว 1 กอน หมายถึงส่ิงท่ีเปนของแข็ง และเปนสีท่ี

ขาวสะอาด บริสุทธ์ิ ขี้เหล็ก หมายถึง ส่ิงท่ีเปนของรอน ขิง ไพล ผาผืนเล็ก (สีใดก็ได) เพ่ือเย็บ

สําหรับใสสังกะตาม ขั้นตอนในการทําพิธีคือพอหมอจะตองนําหินสีขาว ขิงหรือไพล ขี้เหล็ก นํามา

รวมกับเพ่ือประกอบเปนสังกะตามแลวเสกเปาคาถาอาคม 3 ครั้ง แลวพอหมอนําสังกะตามเหลานั้น
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มาใสลงในถุงเล็ก ๆ ท่ีเย็บไวแลวนํามาคลองคอเด็กหรอืบางครั้งจะมัดตามขอบเส้ือของเด็ก (จรรยา 

กล่ินสุคนธ, สัมภาษณ 2554) 

 จากความเชื่อเรื่องพลังอํานาจท่ีสะทอนจากการเลือกใชสีในพิธีกรรมของกลุมชาติพันธุไทย

ถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว  มอญ และขมุพบวา กลุมชาติพันธุดังกลาวใหความสําคัญในการ

เลือกใชสีแดง เพราะมีความเชื่อวาสีแดงเปนสีท่ีมีพลังอํานาจ  และเปนสิริมงคล  นอกจากนั้นความ

เช่ือเกี่ยวกับการเลือกใชสีแดงในพิธีกรรมนี้ยังสอดคลองกบัผลการศึกษาดานทัศนคตท่ีิวา  กลุมชาติ

พันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี กะเหรี ่ยงโปว มอญ และขมุมีทัศนคติบวกตอสีแดง ดังนั้นกลุมชาติ

พันธุดังกลาวจึงเลือกใชสีแดงในการประกอบพิธีกรรม 

 

2.ความเช่ือเร่ืองความบริสุทธิ ์
กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปวและกลุมชาติพันธุมอญมีความเช่ือเรื่องสีขาววา เปนสีแหงความ

บริสุทธ์ิและเปนสีของผูทรงศีล ฉะนั้นสีขาวจึงมีความเกี่ยวของในพิธีกรรมและความเช่ือ ดังนี ้

 2.1 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ชาวกะเหร่ียงโปวมีความเชื่อวา สีขาว เปนสีแหงความบริสุทธ์ิ และสีของสาวพรหมจรรย 

จากความเชือ่ดังกลาวจึงทําใหชาวกะเหร่ียงโปวไดสะทอนออกมาในรูปแบบเครื่องแตงกายประจํา

เผาท่ีมีลักษณะเปนชุดทรงกระสอบสีขาวซ่ึงสามารถพบเห็นไดจากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว

ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการมีคูครอง จากประเพณีการเกิดของชาวกะเหรี่ยงโปวตามความเชื่อเดิมเม่ือ

มารดาคลอดบุตร บิดาจะตองเอากระบอกไมไผใสรกไปผูกไวท่ีใตตนทองหลางท่ีมีดอกสีแดง โดย

มีความเชื่อวาเม่ือเด็กโตขึ้นจะเปนคนท่ีมีเสนห ถาไดบุตรชายบิดาจะตองหาไมขนาดเทาดามจอบ

แลวกระแทกสุนัข 3 ครั้งกอนท่ีจะนําไปวางขวางบนเตาไฟเพื่อใชทําราวตากผาออม โดยเช่ือวาเม่ือ

บุตรชายโตขึ้นจะหาเนื้อไดเกงเหมือนสุนัข เม่ือบุตรอยูในวัยท่ีกําลังหัดเดิน มารดาจะตองทอเส้ือ 

สีขาวทรงกระสอบยาวแคเขาใหเสร็จในวันเดียว หากใชเวลาในการทอหลายวนัและไดยินเรื่องท่ีไม

เปนมงคลมารดาจะตองลมเลิกการทอเส้ือชุดนั้นทันที แลวจะตองเริ่มทอใหม ชาวกะเหรี่ยงมีความ

เช่ือวาสีขาวเปนสีแหงความบริสุทธ์ิ เด็กท่ีเกิดใหมเปนผูท่ีบริสุทธ์ิ ไรมลทิน ฉะนั้นชุดท่ีใสจะตอง

เปนชุดผาฝายสีขาว เม่ือมารดาทอชุดเสร็จแลว ใหบุตรชายใสทันทีเปนเวลาติดตอกัน 3 วัน 3 คืน 

หากบุตรเกิดมาเปนหญิงมารดาจะตองทอเส้ือทรงกระสอบสีขาวยาวถึงขอเทา สวนบริเวณชายขอบ
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ลางของเส้ือจะเย็บรุยดวยไหมพรมสีแดงหรือสีเขียว  เด็กผูหญิงจะตองใสชุดทรงกระสอบสีขาวไป

จนถึงอายุ 15 ป หรือเริ่มมีประจําเดือนหรือเม่ือแตงงาน หลังจากนั้นจึงเปล่ียนเปนผานุงและเส้ือ 

สีแดงท่ีไมติดกัน และไมสามารถท่ีจะกลับมาสวมชุดทรงกระสอบสีขาวไดอีก หากผูใดท่ีแตงงาน

แลวนําชุดทรงกระสอบสีขาวกลับไปใสอีกจะถือวาเปนการดูถูกความบริสุทธ์ิของหญิงสาว หาก

หญิงพรหมจรรยคนใดท่ีนําชุดของผูท่ีแตงงานแลวไปใสมีความเช่ือวาจะทําใหเปนสาวโสด ไมได

แตงงานไปตลอดชีวิต นอกจากนี้ยังเช่ืออีกวาหากหญิงพรหมจรรยคนใดตั้งครรภกอนท่ียังไมได

แตงงานก็จะถูกชาวบานประณามและลงโทษวา “อุมทองท้ังชุดขาว” (เพทาย  สวัสดิ์กิตต,ิ สัมภาษณ 

2554)  

 นอกจากนี้ยังพบวาชุดท่ีใสแสดงรําตงจะตองเปนชุดทรงกระสอบสีขาวเทานั้น การแสดง

รําตงเปนประเพณีท่ีมีความเกี่ยวของกับศาสนา ไดรับการปฏิบัติสืบทอดกันมาเปนเวลานาน จาก

การเก็บขอมูลภาคสนามสอดคลองกับมณฑล คงแถวทอง (2538: 15) กลาววาการแสดงรําตงเปน

การรองและรําท่ีใชเสียงดนตรีประกอบการแสดง ผูรวมแสดงเปนหญิงหรือชายก็ได แตปจจุบัน

นิยมใชผูแสดงท่ีเปนหญิงสาวท่ียังไมแตงงาน จํานวนผูแสดงมีตั้งแต 12-16 คน หรืออาจมากกวานี้ก็

ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับสถานท่ีแสดงซ่ึงอาจเปนเวทีในรมหรือสนามหญา การแสดงมีการตั้งแถวผูแสดง

เปนแถวลึกประมาณ 5-6 แถว และยืนหางกันประมาณ 1 ชวงแขน ชุดท่ีใชในการแสดงรําตงเปนชุด

ทรงกระสอบสีขาวซ่ึงเปนสีท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ ความยาวของชุดยาวถึงขอเทา ตอนบนชวงคอ 

บา ปลายแขนเส้ือและชายกระโปรงปกดวยดายสีแดง คาดเข็มขัดเงินท่ีเอว ดานเนื้อรองของเพลงรํา

ตงมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาของกะเหรี่ยงกลาวถึง การอบรมใหเปนคนดี และเกี่ยวกับ

พระพุทธศาสนา การแสดงรําตงเปนการละเลนท่ีสนุกสนานซ่ึงจะแสดงในงานพิธีสําคัญ ๆ เชน 

งานศพ งานบุญขาวใหม งานสงกรานต เปนตน  

 2.2 กลุมชาติพันธุมอญ 
 ชาวมอญมีความเช่ือวา สีขาว เปนสีท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิเชนเดียวกับชาวกะเหรี่ยงโปว 

การเลือกใชสีในพิธีกรรมยังคงใหความสําคัญกับสีของขาวของเครื่องใช กลาวคือพิธีกรรมการเกิด

ของชาวมอญ เด็กท่ีเกิดใหมจะตองรองรับตัวเด็กดวยแผนทองแดงท่ีมีการสักยันตลงบนแผน และ

นําผาขาวปูบนแผนทองแดงท่ีมีขนาดเทากับตัวเด็ก เพราะเช่ือวาเด็กท่ีเกิดมาเปนผูท่ีสะอาด บริสุทธ์ิ 

และไรเดียงสา หมอตําแยจะเปนผูนําผาขาวมาปูบนแผนทองแดง สาเหตุท่ีตองใชแผนทองแดง 
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เนื่องจากชาวมอญเชื่อวาแผนทองแดงท่ีไดสักยันตและลงคาถาอาคมจะชวยประคับประคองใหเด็ก

ท่ีเกิดมาเปนผูท่ีมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสามารถในการทํางาน หากใครไมปฏิบัติจะทําใหเด็ก

ท่ีเกิดมาเจ็บไขไดปวย และสงผลตอชีวิตความเปนอยูในอนาคต  ความเช่ือดังกลาวไดถูก

เปล่ียนแปลงไปเมื่อประมาณรอยป เนื่องจากชาวมอญถูกทหารพมาส่ังหามไมใหใชแผนทองแดง

รองรับตัวเด็กทารกแตใหเปล่ียนเปนกระดงท่ีสานจากไมไผแทน เพราะเช่ือวาเด็กมอญท่ีเกิดมาเม่ือ

เติบโตขึ้นจะตองเปนผูท่ีมีความสามารถสูงกวาชาวพมา อยางไรก็ตามความเชื่อท่ีใชแผนทองแดง

รองรับตัวเด็กแรกเกิดไดถูกลมเลิกไปแลว แตความเช่ือเรื่องการใชผาขาวรองรับตัวเด็กท่ีแรกเกิด

ยังคงมีอยูในปจจุบัน (ทิมเพ, สัมภาษณ 2555)  

 นอกจากการเลือกใชผาสีขาวในประเพณีการเกิดแลว สําหรับผูท่ีเจริญเติบโตจากวัยเด็ก

แลวยังคงมีความเชื่อเรื่องสีขาว และการเลือกสีเครื่องแตงกายตามโอกาสที่เหมาะสม กลาวคือชาว

มอญจะใหความสําคัญมากเม่ือถึงวันพระ ทุกคนจะตองไปทําบุญ และถือศีลท่ีวัด ชาวมอญสวน

ใหญท้ังหญิงและชายนิยมสวมเส้ือสีขาว สวนผาซ่ินจะเปนสีใดไมจํากัดนอกเสียจากการคํานึงถึง

ความเหมาะสม จากการสังเกตพบวาคนสูงอายุนิยมนุงผาซ่ินสีน้ําตาล มีสไบสีขาวพาดไหล สวน

หญิงสาวนิยมนุงผาซ่ินสีแดง สีชมพู ชาวมอญเชื่อวาสีขาวเปนสีของผูทรงศีล เปนสีแหงความ

บริสุทธ์ิ ดังนั้นชาวมอญจึงนิยมสวมใสเครื่องแตงกายสีขาวเพ่ือไปถือศีล และทําบุญท่ีวัด อีกท้ัง

เครื่องแตงกายสีขาวยังถือเปนการแสดงความบริสุทธ์ิท้ังกายและใจ 

 กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว และมอญเลือกใชสีขาวในการประกอบพิธีกรรม เพราะเช่ือวา

สีขาวเปนสีท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ เปนสีของสาวพรหมจรรย และเปนสีท่ีใชใสแสดงในพิธีกรรม

ท่ีเกี่ยวของกับศาสนา สอดคลองกับผลการศึกษาดานทัศนคติท่ีวากลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว และ

มอญท่ีมีทัศคติบวกตอสีขาว ดังนั้นจึงเลือกใชสีขาวในการประกอบพิธีกรรม 

 

3.ความเช่ือเร่ืองโชคลาภ สิริมงคล และอัปมงคล 
 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุร ีกะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีความเช่ือเรื่องโชคลาภกับ

การเลือกใชสีเปนอยางย่ิง เช่ือวาหากเลือกใชสีท่ีเหมาะสมและถูกตองตามกาลเทศะจะทําใหเกิด

ความเปนสิริมงคล และมีโชคลาภ ความเช่ือดังกลาวไดสะทอนใหเห็นจากพิธีกรรมของกลุมชาติ

พันธุตาง ๆ ดังตอไปนี ้
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 3.1 กลุมชาติพันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี 
 พระยาอนุมานราชธน (2551 : 335) กลาววาคนไทยมีความเช่ือเกี่ยวกับสีอยูมาก เช่ือวาสีมี

อิทธิพลตอชีวิตมนุษย ใครใชสีถูกโฉลกก็จะโชคดี สีสันของเส้ือผาไมเพียงแตเพ่ิมความงามบน

รางกายมนุษยเทานั้น แตยังไดแฝงความหมายของสีท่ีผูสวมใสเลือกเชนกัน ความนิยมสวมเส้ือผา

โดยเปล่ียนสีไปตามวันตาง ๆ จะทําใหเกิดสิริมงคล ความเช่ือนี้มีมาตั้งแตโบราณ โดยกําหนดสี

ประจําวัน เชน วันอาทิตยสีแดง วันจันทรสีเหลือง วันอังคารสีชมพู วันพุธสีเขียว วันพฤหัสบดีสี

แสด วันศุกรสีน้ําเงิน วันเสารสีมวงเม่ือตกแตงประดับประดารางกายดวยเส้ือผา หินสี เพชร พลอยสี

ตาง ๆ ตามวันเหลานั้นตามความเชื่อของโหราศาสตรไทย 

 ความเชื่อเรื่องสีของเครื่องนุงหมในสังคมชาวไทยถ่ินกาญจนบุรียังคงมีความเชื่อถือตาม

แบบโหราศาสตรเรื่องโชคลาภใหพบเห็นอยูบาง แตไมไดเครงครัดตามอย างความเช่ือของ

โหราศาสตรไทยแตโบราณในการเลือกสีสันของเครื่องนุงหมตามวันในรอบสัปดาห แตจะมีความ

เช่ือวาเปนสิริมงคล ความเจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีโชคลาภ และเรื่องมงคลอ่ืน ๆ กับผูท่ี

สวมใส งานมงคลตาง ๆ ไมวาจะเปนวันสําคัญทางศาสนา วันสงกรานต วันปใหม ชาวไทยถ่ิน

กาญจนบุรีมักนิยมสวมใสเส้ือผาท่ีมีสีสันสดใสเพ่ือตอนรับวันใหม เชน สีชมพู สีแดง สีทอง สีฟา 

เปนตน ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีเช่ือวาสีแดงเปนสีแหงสิริมงคล ความรุงเรืองในชีวิต สีชมพูเปนสี

แหงความสดใส ความสุขสมหวัง สีเหลืองหรือสีทองเปนสีแหงโชคลาภ ความม่ังคั่งในดาน

ทรัพยสินเงินทอง แตจะหลีกเล่ียงการแตงกายดวยสีดํา เพราะเช่ือวาหากแตงกายดวยเส้ือผาท่ีมีสีสัน

ท่ีสดใสจะทําใหชีวิตสดใส และมีความเบิกบาน สําราญใจ โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือตองไปรวมแสดง

ความยินดีกับคูบาวสาวในพิธีแตงงานมักนิยมเลือกเส้ือผาสีชมพูออน สีบานเย็น สีเหลืองนวล 

เนื่องจากเปนสีท่ีสวยงามและสดใส ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีไมนิยมใสเส้ือผาสีดํา สีกรมทา สีมวงเขม

ไปงานมงคลเพราะเช่ือวาสีเหลานี้ไมสุภาพ และไมใหเกียรติแกเจาของงาน หามใสสีขาวไปรวมงาน

แตงเพราะสีขาวผูท่ีใสจะตองเปนเจาสาวคนเดียวเทานั้น แขกจะใสไมไดใหเล่ียงไปใสสีอ่ืนแทน 

(แถลง อยูด,ี สัมภาษณ 2554) 

 เม่ือจะตองไปรวมงานอวมงคลนิยมแตงกายดวยชุดสีดําซ่ึงเปนคตินิยมมาแตโบราณ และ

เช่ือวาเปนสีแหงความทุกขโศกเชนเดียวกับคนไทยถ่ินอ่ืน ๆ สีดําใชใสเฉพาะงานศพเทานั้นหรือ

หากไมตองการสวมใสเครื่องแตงกายสีดําท้ังชุด ควรใสเปนสีดําและสีขาว สําหรับสีดําถือเปนสีท่ี
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ไมนิยมใสไปรวมงานมงคลตาง ๆ เชน วันเกิด งานแตง การไปเย่ียมผูปวย หากใสไปเทากับเปนการ

แชงหรือเดาเหตุการณลวงหนาใหผูนั้นตายเร็วยิ่งขึ้น และทําใหจิตใจของผูปวยหดหู สําหรับการ

แตงกายไวทุกขนั้นชาวไทยถ่ินกาญจนบุรียังมีความเชื่อวาใสสีดําสําหรับไวทุกขใหแกผูใหญหรือผู

ท่ีมีอายุแกกวา สีขาวสําหรับผูท่ีมีอายุออนกวาผูตาย สีมวงหรือน้ําเงินแกสําหรับผูท่ีมิไดเปนญาติ

ของผูตายเปนแตเพียงผูท่ีมารวมงาน (แถลง อยูด,ี สัมภาษณ 2554)  

 3.2 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ชาวกะเหร่ียงโปวมีความเช่ือเรื่องสีของเครื่องแตงกาย และปฏิบัติสืบตอมาอยางเครงครัด

โดยมีความเชื่อวา สีแดง เปนสีของชุดประจําเผา เปนสีแหงความกลาหาญ ความเปนสิริมงคลและ

ความสุขสมหวัง ดวยเหตดุังกลาวไมวาชาวกะเหรี่ยงโปวจะไปรวมงานมงคลหรืองานอวมงคลจึงได

เลือกสวมใสเครื่องนุงหมท่ีมีสีแดง เชนเม่ือตองการไปงานศพ งานแตง งานบุญตาง ๆ ก็จะใสชุด

ประจําถ่ินสีแดงโดยไมไดคํานึงถึงความเหมาะสมเรื่องสีอยางคนไทยถ่ินกาญจนบุรี สวนงานศพคน

ไทยถือเปนงานท่ีโศกเศรา หนุมสาวชาวกะเหรี่ยงโปวนั้นถือเปนโอกาสอันดีงามท่ีจะไดมารูจักพบ

กันและจะไดมาแสดงความรักตอกัน อาจตกลงปลงใจแตงงานกันในเวลาตอมา ภายในงานมี

การละเลนตาง ๆ เชน การแสดงรําตงของชาวกะเหร่ียง สําหรับผูท่ีไปรวมในพิธีศพของชาว

กะเหรี่ยงโปวจะไมมีการแตงชุดดําและการไวทุกขแตอยางใด แตปจจุบันความเช่ือดังกลาวได

เปล่ียนแปลงไปบางเม่ือชาวกะเหร่ียงโปวไดติดตอ ส่ือสารและรับวัฒนธรรมไทยไปมากขึ้นจึงทํา

ใหวิถีการดําเนินชีวิตคลายคลึงกับคนไทย เม่ือถึงเวลาท่ีท่ีตองไปรวมงานซ่ึงเปนพิธีกรรมตาง ๆ ของ

คนไทยก็จะแตงกายดวยเครื่องแตงกายสมัยนิยมคลายกับคนไทย อาทิ การแตงกายไปงานศพ ชาว

กะเหรี่ยงโปวก็จะเลือกสีเส้ือผาเฉดสีมืด เชน สีกรมทา สีน้ําตาลเขม เปนตน จากความเช่ือเดิมของ

ชาวกะเหร่ียงโปวถือวาสีดําเปนสีท่ีเปนอัปมงคล ดังนั้นเครื่องแตงกายของชาวกะเหรี่ยงโปวจึงไมใช

สีดํา ชาวกะเหรี่ยงโปวจึงตองเล่ียงไปใชสีอ่ืนแทนแตชาวกะเหร่ียงโปวก็ไดคํานึงถึงความเหมาะสม

เพ่ือท่ีจะปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมของคนไทย กลาวคือคนไทยถ่ินกาญจนบุรีบางคนเม่ือตองไป

งานศพ พวกเขาจะใสเส้ือผาสีกรมทา สีน้ําตาลเขมหรือเฉดสีมืด ดังนั้นชาวกะเหรี่ยงโปวจึงเลือกใช

สีดังกลาว นอกจากนี้พบวาชาวกะเหรี่ยงโปวเม่ือจะเดินทางออกจากบานเพื่อไปทําบุญ มักจะโพก

ศีรษะดวยผาโพกศีรษะสีขาว สีแดง ยกเวนสีดํา เพราะเช่ือวาสีดําเปนสีอัปมงคล เปนสีแหงความ

ทุกขโศก อีกท้ังเปนสีท่ีไมสวยงาม สวนมากมักโพกศีรษะดวยผาขาว การโพกผาของผูชายจะตาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



92 

 

จากผูหญิงคือ ผูหญิงจะโพกผามาเหน็บชายผาไวทางดานหนา สวนผูชายจะเหน็บชายไวดานหลัง 

(พรรณิภา สวัสดิ์กระสินธุ, สัมภาษณ 2555) 

 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุร ีและกะเหรี่ยงโปวมีความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความเปนสิริ

มงคล และอัปมงคล โดยเช่ือวาการเลือกใชสีท่ีดี และเหมาะสมตามกาลเทศะจะสงผลดีตอชีวิต การ

เลือกใสเส้ือผาท่ีมีสีสันสดใสในวันสําคัญตาง ๆ หรอืแมในวันปกติจะทําใหชีวิตมีความสุข เกิดสิริ

มงคล สวนชาวกะเหรี่ยงโปวเลือกใชสีแดงซ่ึงเปนสีท่ีแสดงความรุงเรือง เปนสิริมงคล อีกท้ังยังเปน

สีท่ีไดแสดงถึงความกลาหาญ กลุมชาติพันธุท้ัง 2 กลุมนี้จะหลีกเล่ียงการเลือกใสเส้ือผาสีดําเพราะ

เช่ือวาเปนสีอัปมงคล ผลการศึกษาทัศนคตขิองกลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี และกะเหรี่ยงโปว 

สอดคลองกับผลการศึกษาทัศคติบวกของกลุมชาติพันธุดังกลาวซ่ึงมีทัศคติบวกตอเฉดสีเขม ไดแก 

สีชมพู สีฟา สีแดง สีเขียว และมีทัศนคติลบตอสีดํา  

   

4.ความเช่ือเร่ืองการเปลี่ยนวัยและการเปลี่ยนสถานภาพ 
 การเปล่ียนวัยและการเปล่ียนสถานภาพเปนชวงเวลาท่ีสําคัญซ่ึงไมสามารถท่ีจะหลีกเล่ียง

ได สําหรับชาวกะเหรี่ยงโปวและชาวขมุจะใหเพศหญิงเปนผูท่ีแสดงออกเพ่ือปองกันมิใหเกิดการผิด

จารีต ฉะนั้นกลุมชาติพันธุดังกลาวจึงใหความสําคัญในการเลือกใชสีท่ีไดถายทอดผานพิธีกรรม 

ดังนี้ 

 4.1 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ความเช่ือเรื่องการเปล่ียนวัย การกาวขามกาลเวลาปรากฏเฉพาะในสังคมของชาวกะเหร่ียง

โปวเทานั้นโดยใหความสําคัญเปนอยางย่ิงกับ “สีแดง” มีความเช่ือวา สีแดงเปนสีสิริมงคล เปนสี

แหงความสําเร็จ และแสดงถึงความกลาหาญ สีแดงไดปรากฏในความเชื่อเรื่องการเปล่ียนวัย การ

เปล่ียนสถานภาพในพิธีกรรมแตงงาน ชาวกะเหร่ียงโปว โดยท่ัวไปจะแตงงานเม่ืออายุประมาณ 15 

ปขึ้นไป จะตองมีการเลือกคูครอง สําหรับเครื่องแตงกายของหญิงกะเหรี่ยงโปวท่ีออกเรือนแลว

จะตองใสชุดประจําเผากะเหรี่ยงซ่ึงเปนชุดผาฝายทอสีแดงและซ่ินสีแดงไปตลอด การเปล่ียนชุด

แตงงานจากชุดยาวทรงกระสอบสีขาวจะตองเปล่ียนในวันแตงงาน เจาสาว จะตองเปนผูทอเส้ือและ

ซ่ินนี้ไวใหเรียบรอยกอนวันแตงงาน เม่ือเปล่ียนจากชุดทรงกระสอบแลวจะไมสามารถเปล่ียน

กลับไปเปนชุดทรงกระสอบสีขาวไดอีก (เพทาย สวัสดิ์กิตต,ิสัมภาษณ 2554)  
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 4.2 กลุมชาติพันธุขมุ 
 สีแดงเปนสัญลักษณแสดงถึงความสุขสมหวัง ความเปนสิริมงคล การมีคูครอง หญิงคน

ใดท่ีเปนเจาสาวจะตองมีสีแดงทาท่ีแกมท้ังสองขางเฉพาะในวันแตงงาน แสดงวาหญิงสาวผูนั้นได

พรอมท่ีจะออกเรือน ส่ิงเหลานี้พบเห็นไดจากพิธีกรรมแตงงานแบบขมุ  การแตงงานของขมุนั้น

ยังคงรูปแบบเดิม และมีการเปล่ียนแปลงไปบางเล็กนอย การแตงงานแบบขมุมี 2 แบบ คือ การ

แตงงานแบบเจาบาวไปอยูบานเจาสาว และการแตงงานแบบเจาสาวไปอยูบานเจาบาว เม่ือผูใหญท้ัง 

2 ฝายตกลงกันเรียบรอยแลว ฝายผูใหญของเจาบาวจะมายังบานเจาสาวเพ่ือเจรจาพูดคุยและทํา

ขอตกลงระหวางท้ังสองฝาย กอนท่ีจะมีการเจรจา อันดับแรกตองนําเหลาอุ (เหลาไห) มาเปดและ

ดื่มไปพรอม ๆ กันกับการเจรจา เม่ือไดเวลาพอสมควรก็จะนําตัวเจาสาวไปสงยังบานเจาบาวพรอม

กับทําพิธีกรรมดวยการนําสีแดงมาผสมน้ําแลวทาท่ีแกมเจาสาวและญาติพ่ีนอง พรอมกับมีการ

แตงตัวเจาบาวดวยชุดชนเผาขมุ  ชาวขมุมีความเช่ือวาสีแดงเปนสีท่ีเปนสิริมงคล เม่ือทุกคนไดมา

งานมงคลจะตองทาสีแดงไวท่ีแกมเพ่ือเปนสัญลักษณวาไดมาแสดงความยินดี และรวมอวยพร

ใหแกบาวสาว เพ่ือท่ีจะไดมีความสุขในชีวิตครอบครัวตอไป สําหรับผาท่ีใชหอสินสอดและไหวผี

บรรพบุรุษนั้นจะตองเปนผาสีขาวซ่ึงแสดงถึงความเคารพ ความสะอาด บริสุทธ์ิ เพ่ือท่ีชีวิตของคู

แตงงานจะไดมีความสุขไรความทุกข ในขณะท่ีทําพิธีส่ิงท่ีจะขาดไมไดคือ เลือดไก และดายขาว 

ชาวขมุเช่ือวาสีแดงจากเลือดสัตวเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดความเปนสิริมงคล ชาวขมุจึงนิยมนําเลือดสัตว

ไปประกอพิธีกรรมตาง ๆ พอแมฝายเจาบาวจะนําดายขาวมาผูกขอมือและสวมกําไลใหเจาบาว และ

เจาสาว แลวนําไก 1 ตัวมาบากท่ีปากใหเลือดไหลออก จากน้ันนําเลือดไกมาทาท่ีหัวเขาของท้ัง 2 

ฝายพรอมกับอวยพรคูบาวสาว พอเจาบาวนําไกตัวเดิมไปยังไหเหลาเพ่ือนําเลือดไกตัวนั้นไปทาท่ี

ปากไหทั้งสองดาน จากน้ันนําเหลามาเติมน้ําใหคูบาวสาวดื่ม สวนไกท่ีใชในพิธีจะนําไปปรุงเปน

อาหาร  พอของเจาบาวจะนําขาว 1 ปนมาจิ้มน้ําแกงแลววางบนสํารับแลวบอกกลาวผีบานวา “บัดนี้

จะมีลูกสะใภมาอยูบานเรา ขอใหคุมครองเขาดวย จากน้ันก็นําแกงไกมารับประทานเฉพาะบุคคลใน

ครอบครัว หลังจากนั้นนําหัวไกมาวางบนปากไหท้ัง 2 ขางและนําดอกไมสีขาวมาวางไว จากน้ัน

บอกกลาวกับผีบานใหคุมครองคูบาวสาวดวย จากน้ันผูเฒาและแขกจะรวมกันดื่มเหลาอุและ

รับประทานอาหาร (จรรยา กล่ินสุคนธ, สัมภาษณ 2554) 
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 กลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว  และขมุมีความเช่ือเรื่องการเปล่ียนวัยและการเปล่ียน

สถานภาพ โดยเช่ือวาการเลือกใชสีแดงทําใหเกิดความเปนสิริมงคล ความรุงเรืองในชีวิต อีกท้ังเปน

การรักษาจารีต ประเพณี จากผลการศึกษาดานทัศนคติของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงโปว และขมุ

สอดคลองกับผลการศึกษาดานทัศคติบวกของกลุมชาติพันธุดังกลาวซ่ึงมีทัศคติบวกตอเฉดสีแดง  

 
5.ความเช่ือเร่ืองศาสนา 
 5.1 กลุมชาติพันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี 
 สีเหลืองหมายถึงผูทรงศีล แสงสวางแหงปญญา ใหความสงบ สีเหลืองจึงเปนสีแหง

ศาสนา เม่ือถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนา ตามวัดตาง ๆ จะมีการปกธงสีเหลืองเพ่ือเปนสัญญาณท่ี 

บงบอก และเชิญชวนญาติโยมท้ังหลายใหมารวมทําบุญท่ีวัด 

 สีขาวหมายถึงความบริสุทธ์ิ สีเหลืองและสีขาวจึงถูกนํามาใชในโอกาสท่ีคนไทยถ่ิน

กาญจนบุรีไดเขารวมในพิธีกรรมทางศาสนา เชน พอถึงวันพระจะพากันแตงกายสีขาวเพ่ือไปตัก

บาตรทําบุญ ฟงเทศน ถือศีลท่ีวัด อีกท้ังยังเปนการแสดงถึงความบริสุทธ์ิท้ังกายและใจ 
 5.2 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ชาวกะเหร่ียงโปวมีความเช่ือในการเลือกใชสีในพิธีกรรมทางศาสนา สีเหลืองเปนสีท่ีมี

ความสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนาเปนอยางย่ิง สีเหลืองปรากฏในพิธีเคอเซอรองหรืองานบุญเจดีย 

เปนพิธีสําคัญของกะเหร่ียงพวกถือดายเหลืองซ่ึงเปนพวกท่ีเครงครัดในความเชื่อเดิม คือไมเล้ียง

สัตวเล้ียงในบานนอกจากสุนัขลาเนื้อ ไมตมสุราและไมนําสุราเขาบาน ไมกินเนื้อสัตวเล้ียงและไม

ใชเนื้อสัตวเล้ียง และสุราประกอบพิธีกรรมตาง ๆ พิธีเคอเซอรองจัดขึ้นปละครั้งประมาณวันขึ้น 15 

ค่ํา เดือน 5 ของทุกป ชาวกะเหร่ียงจะมารวมชุมนุมกันท่ีวัดซ่ึงมีเจดียสําคัญประจําอยู  ผูประกอบพิธี

คือเจาวัดหรือโบวคู โดยผูเขารวมพิธีจะตองนําอาหารและดายสีเหลืองมอบใหเจาวัดทําพิธี ในการ

ทําพิธีเจาวัดจะนําขบวนรองสวดเปนภาษากะเหรี่ยง ผูเขารวมพิธีรองและเตนรําตามรอบองคเจดีย  3 

รอบ หลังจากนั้นจึงเตนรําถอยหางและเขาหาองคเจดียเปนจังหวะสลับกันเปนระยะเวลานาน

พอสมควร ดายเหลืองท่ีนํามาประกอบพิธีนั้นจะนํามาผูกขอมือแกสมาชิกภายในครอบครัวเพ่ือ

ความสิริมงคล และถือเปนสัญลักษณของชาวกะเหร่ียงโปวกลุมดายเหลือง และชาวกะเหรี่ยงเชื่อวา

ดายสีเหลืองเปนดายท่ีศักดิ์สิทธ์ิซ่ึงหมายถึงศาสนารวมถึงแผนดิน เปนการเช่ือมโยงแผนดินกับ
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จักรวาล หากผูใดผูกดายเหลืองไวท่ีขอมือจะเกิดความเปนสิริมงคลและรอดพนจากภัยอันตราย 

(เพทาย สวัสดิ์กิตติ, สัมภาษณ 2554)  

 นอกจากนี้สีเหลืองยังไดปรากฏในพิธีบวชตนไมของชาวกะเหร่ียงโปว พิธีบวชตนไมนี้

จัดขึ้นเพ่ืออนุรักษส่ิงแวดลอม หยุดการทําลายปา รักษาปาไมและตนน้ําใหมีความอุดมสมบูรณ หาก

ตนไมตนใดมีจีวรพระสีเหลืองหมตนไมก็จะไมมีผูใดกลามาตัดตนไมตนนั้นเพราะถือวาเปนสมบัติ

ของพุทธศาสนา ชาวกะเหรี่ยงโปวจะทําพิธีบวชตนไมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันเฉลิมพระชน

พรรษา วันสําคัญทางศาสนา เปนตน  ชาวกะเหรี่ยงโปวจะมีการสํารวจตนไมขนาดใหญท่ีเกรงวา

นาจะถูกลักลอบตัด แลวเชิญชวนชาวบานใหเตรียมเครื่องบวช และเครื่องเซนสังเวยเทวดา เจาปา 

เจาเขา ประกอบดวย ขาวเหนียว 1 ปน กลวยสุก 1 ผล หมากคํา 1 คํา พลูใบ 1 ใบ ผาเหลืองซ่ึงไดมา

จากจีวรของพระสงฆตามจํานวนตนไม ดายสายสิญจนบาตรน้ํามนต น้ําขม้ินสมปอย  จัดสรางศาล

เพียงตาสําหรับอัญเชิญรุกเทวดามาอาศัยเฝาตนไม เม่ือถึงวันทําพิธีก็โยงดายสายสิญจนไปตามปา

และตนไมวกกลับมายังสถานท่ีประกอบพิธี พิธีกรรมจะเริ่มจากพระอาจารยท่ีเปนผูประกอบพิธีทํา

พิธี สังเวยเทพารักษ  ผีปา ผีเขาใหรับรูและมาอยูในปาไม ดูแลตนไมหากมีผูใดมาตัดไมขอใหมีอัน

เปนไปตาง ๆ เม่ือเสร็จส้ินพิธีสังเวยแลวก็เปนพิธีสงฆเริ่มจากไหวพระสมาทานศีลหา อาราธนาพระ

ปริตร พระสงฆเจิมพระพุทธมนต หลังจากนั้นพระสงฆหมผาเหลืองใหตนไม พระสงฆเจริญชัย

มงคลคาถา จากน้ันประพรมน้ําพระพุทธมนตตามตนไมท่ีบวชเปนอันเสร็จพิธี (เพทาย สวัสดิ์กิตติ, 

สัมภาษณ 2554) 

 5.3 กลุมชาติพันธุมอญ 
 สวนชาวมอญมีความแตกตางในความเช่ือเรื่องสีท่ีเกี่ยวของกับพุทธศาสนาแตกตาง

ออกไป จากท่ีไดกลาวขางตนวาชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี และชาวกะเหรี่ยงมีความเช่ือวาสีเหลืองเปน

สีสําคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา แตชาวมอญไดมีความเช่ือวาสีแดงเปนสีท่ีใชประกอบ

พิธีกรรมในทางศาสนา กลาวคือการตักบาตรน้ําผ้ึงนั้นเปนประเพณีเกาแกของชาวมอญ เปน

ประเพณีท่ีเช่ือวา เม่ือผูใดไดถวายน้ําผ้ึงแลวจะไดอานิสงสสูง เพราะนอกจากจะบูชาพระสงฆแลว 

พระสงฆยังสามารถเก็บไวใชเปนยาไดถือเปนการถวายเภสัชทาน เพ่ือใหพระภิกษุสงฆมีกําลัง มี

ความเขมแข็งเพ่ือสืบอายุพุทธศาสนาได และชาวมอญไดปฏิบัติสืบตอกันมาเปนประเพณี 

พุทธศาสนิกชนท้ังชาวมอญ ชาวไทยตางนําอาหาร ขาวตมมัดหรือขาวตมลูกโยนไปทําบุญท่ีวัด แต
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ก็จะเพ่ิมการทําบุญดวย “น้ําผ้ึง” พรอมท้ังน้ําตาลทรายแดงกับผาผืนเล็ก ๆ ในประเพณีการตักบาตร

นั้น พุทธศาสนิกชนตองนําไปใสบาตรเปลาซ่ึงจะมีการตั้งเรียงรายอยูเบ้ืองหนาพระภิกษุสามเณร 

หรือบริเวณท่ีจัดไวอยางเหมาะสม ปกติจะใชบาตร 32 ใบ โดยถือเคล็ดตามจํานวนอวัยวะในราง

มนุษย ในประเพณีการตักบาตรน้ําผ้ึงส่ิงท่ีขาดไมไดคือน้ําตาลทรายขาวและผาแดงสําหรับวางไวท่ี

หลังบาตร การท่ีตองมีผาแดงนั้น ศรัทธา ลาภวัฒนา (2546: 64-66) ไดกลาววาสืบเนื่องมาจาก

ตํานานท่ีพระอัครมเหสีของพระเจาอโศกมหาราช ขณะท่ีเสวยชาติเปนหญิงมีอาชีพทอผา ไดไปพบ

พอคาหนุมไดถวายน้ําผ้ึงแดพระสงฆ ปรากฏวาน้ําผ้ึงเพียงนอยนิด กลับเพ่ิมขึ้นจนลนบาตร นางจึง

ถวายผาสไบสีแดงท่ีนางมีอยูเพ่ือซับน้ําผ้ึงท่ีลนบาตรออกมา ทําใหประเพณีตักบาตรน้ําผ้ึงจึงขาดผา

แดงไมได ตอมาไดตั้งจิตอธิษฐานดวยวากุศลในชาติหนาขอใหไดเปนพระมเหสีของพระราชา 

ทางดานพอคาหนุมไดตั้งจิตอธิฐานใหเปนกษัตริยและท้ังสองก็สมปรารถนา พอคาหนุมเปนพระเจา

อโศกมหาราช หญิงสาวเกิดเปนพระอัครมเหสีของพระองค  

 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว และมอญมีความเช่ือเรื่องสีท่ีเกี่ยวของกับ

ศาสนา โดยเช่ือวาสีเหลือง สีขาว และสีแดงสามารถใชไดในพิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนา เชน การ

แตงกายไปทําบุญท่ีวัดตองใสสีขาว การนําผามาพันรอบเจดีย และพันรอบตนไมตองเปนจีวรสี

เหลืองของพระสงฆเทานั้น และการนําผาแดงและอาหารหารไปตักบาตร ซ่ึงกลุมชาติพันธุดังกลาว

เช่ือวาหากเลือกใชสีดี  และถูกตองตามขนบธรรมเนียมท่ีไดปฏิบัติสืบตอกันมาจะเกิดอานิสงส และ

มีความโชคดีในชีวิต ผลการศึกษาดานทัศนคติบวกของกลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว 

และมอญสอดคลองกับผลการศึกษาดานทัศคติบวกของกลุมชาติพันธุดังกลาวซ่ึงมีทัศนคติบวกตอสี

ขาว สีแดง และสีเหลือง และมีทัศนคติลบตอสีดํา ดังนั้นสีดําซ่ึงจัดเปนสีท่ีอัปมงคลจึงไมนิยม

นํามาใชในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

 

6. ความเช่ือเร่ืองการใชสีเพ่ือแบงเพศ 
 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว และมอญมีความเชื่อเรื่องการใชสีเพ่ือแบง

เพศ กลาวคือเพศหญิงมีขอจํากัดในการเลือกใชสีมากกวาเพศชาย ในขณะเดียวกันเพศชายมีอิสระท่ี

จะเลือกใชสีสันไดมากกวาเพศหญิง เชน การแยกสีเส้ือผาของผีบรรพบุรุษ การแยกสีในการเลือกใช

ส่ิงของเคร่ืองใช ดังตอไปนี ้
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 6.1 กลุมชาติพันธุไทยถิ่นกาญจนบุรี 
 ความเช่ือเรื่องเพศท่ีสะทอนจากการเลือกใชสีไดปรากฏในพิธีกรรมของชาวไทยถ่ิน

กาญจนบุรี พิธีกรรมท่ียังพบอยูในบางพ้ืนท่ีของอําเภอศรีสวัสดิค์ือ  การไหวผีบรรพบุรุษในงานแตง 

ส่ิงท่ีจะขาดเสียมิไดคือ ผาขาว ผาแดงท่ีใชในการไหวผีปูยาตายาย การเซนไหวผีนี้จะตองมีการแยก

ผี โดยใชผาแดงทับผาขาววางลงบนพาน แลวเอาธูปเทียนดอกไมท่ีบูชาเกาซ่ึงวางอยูบนห้ิงเรือน วาง

ทับบนผาแดงอีกทีหนึ่ง  สมมติวาผีนั่งอยูบนนั้น ผาแดงเปนสําหรับผีปู ผาขาวสําหรับผียาแลวเชิญ

ไปบานของฝายหญิง ผาสองผืนนี้ถือวาเปนอาสนะหรือท่ีนั่งของผี ผาแดง  ผาขาวแสดงสัญลักษณ

ของสีท่ีแสดงถึงเพศของบรรพบุรุษท่ีชาวไทยถ่ินกาญจนบุรีไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา (แถลง อยูดี, 

สัมภาษณ 2555) 

 6.2 กลุมชาติพันธุกะเหร่ียงโปว 
 ความเชื่อเรื่องเพศของกะเหร่ียงโปว ผูหญิงจะตองเปนผูสืบเช้ือสายเปนผูนําตระกูล เส้ือ

ผูหญิงของชาวกะเหร่ียงโปวมี 2 แบบ แบงออกตามสถานภาพการสมรสของผูท่ีสวมใสเพราะความ

เครงครัดของสังคมชาวกะเหร่ียงในการยึดถือผัวเดียวเมียเดียวและเพ่ือปองกันการผิดจารีตของ

สังคม ชาวกะเหร่ียงจึงตองแสดงสถานภาพของผูสวมใสใหสังคมไดรับรูสถานภาพของคน ๆ นั้น 

จึงไดกําหนดใหฝายผูหญิงตองแสดงสถานภาพของตนดวยการแตงกาย สาเหตุท่ีผูหญิงตองเปนผู

สืบสายตระกูลและเปนหัวหนาครอบครัวซ่ึงจะตองประกอบพิธีกรรมตาง ๆ  ในครอบครัว การรักษา

จารีตประเพณีจึงเปนหนาท่ีของผูหญิงท่ีจะตองรักษาเกียรติของสายตระกูลมิใหมีความเส่ือมเสียจาก

การผิดจารีตท่ีอาจเกิดขึ้นไดจากความไมรูหรือความผิดพลาดท่ีเปนเหตุสุดวิสัย ปราณี วงศเทศ 

(2534: 188) กลาววาพ้ืนฐานทางโครงสรางของสังคมไทยในอดีตใหความสําคัญกับการสืบเช้ือสาย

ฝายหญิง รวมทั้งการตั้งถ่ินฐานกับครอบครัวฝายหญิงหลังแตงงาน ผูชายจึงมีฐานะเหมือนเปนแขก

ทามกลางหมูญาติของฝายภรรยา โดยสภาพพื้นท่ีดังกลาวผูหญงิจึงเปนผูท่ีอยูติดท่ี ขณะท่ีผูชายตอง

ออกบวชหรือไปเปนทหารเดินทางไปท่ีอ่ืน ผูหญิงจึงเปนเจาของหมูบานท่ีแทจริงนับตั้งแตเปน

เจาของท่ีดิน การผลิต และเปนผูรับผิดชอบในการประกอบพิธีกรรมเซนไหวผีของตระกูล เนื่องจาก

ผูหญิงจะเปนผูรับรูประวัติความเปนมาเรื่องราวของหมูบานท่ีถายทอดจากแมหรือยายเพราะเปนผูท่ี

อยูติดกับหมูบานไมไดออกไปไหน ดังนั้นหญิงชาวกะเหรี่ยงจึงตองเปนผูรักษาจารีตประเพณีและ

ไดแสดงออกดวยเครื่องแตงกาย  หญิงชาวกะเหรี่ยงเม่ือแตงงานแลวจะตองใสเส้ือกะเหรี่ยงทอจาก
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ผาฝายสีแดง และนุงผาซ่ินสีแดง สวนสีสันของผาจะแตกตางกันเล็กนอยตามอายุของผูสวมใส 

กลาวคือหญิงสาวท่ีแตงงานอายุไมมากนักจะใสเส้ือสีแดง และผาซ่ินสีแดงเขมมีลวดลาย สวนหญิง

สูงอายุสวมเส้ือสีแดงเชนเดียวกับหญิงสาว แตผาซ่ินจะไมเปนสีแดงเขมเชนหญิงสาว แตจะเปนสี

แดงคลํ้าและมีลวดลายนอยกวา สวนผูชายไวผมยาวโพกผาพันเปนยอดแหลมออกมาตรงหนาผากดู

คลายงวงชาง สวมเส้ือแขนส้ันคอแหลมสีแดงหรือขาว ตอนลางของเส้ือทอยกดอกเปนตารางมีพู

หอยเปนระยะ ๆ ผานุงโสรงท่ีไมเย็บติดกันทอลายขวางเปนเสน ๆ และมีแถบใหญสองแถวอยู

บริเวณกลางของผืนผาตามแนวขวาง  

 จากการเก็บขอมูลภาคสนามสอดคลองกับผอบ นะมาตร และคณะ (2544: 87) กลาววาใน

อดีตชาวกะเหรี่ยงโปวใหความสําคัญกับสีของผาหม โดยผูชายจะนิยมหมผาฝายสีแดง สวนผูหญิง

จะนิยมหมผาฝายสีขาว ปจจุบันความนิยมในการหมผาโดยแยกสีสันของเพศบางพ้ืนท่ีรวมท้ังท่ี

อําเภอศรีสวัสดิ์ไดเปล่ียนแปลงไป สวนใหญจะพบในหมูคนสูงอายุของชาวกะเหร่ียงซ่ึงเปนผูท่ียัง

ยึดถือประเพณีดั้งเดิมไวอยางเครงครัด 

 6.3กลุมชาติพันธุมอญ
 ความเช่ือเรื่องเพศท่ีมีความเกี่ยวของกับสีสันของเส้ือผายังไดสะทอนใหเห็นไดจาก

พิธีกรรมนับถือผีบาน (ฮาลกฮอย) ชาวมอญเช่ือวาผีบานเปน “บุพการีบรรพชน” ท่ีชาวมอญทุก

ครัวเรือนนับถือและตองเซนไหวบูชาอยางดียิ่ง จะละเวนเสียมิได มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก

คนในวงศตระกูล อีกท้ังยังถูกสังคมประณามวา “เปนคนอกตัญูตอบุพการี สัญลักษณของผีบาน

แตละตระกูลนั้นมีความแตกตางกัน เปนท่ีสังเกตจดจําไมซํ้ากัน ทุกตระกูลจะตองมีสัญลักษณโดย

ใชสัตวจําพวกตาง ๆ เชน เตา งู ไก เปนตน ปจจุบันเรียกกันส้ัน ๆ วา ผีเตา ผีงู ผีไก ตัวแทนของผี

บานทุกบาน ตามความเชื่อโบราณไดใชเส้ือผาแทนบรรพชนชาย และหญิง กลาวคือบรรพชนชาย 

ใชผานุงผืนยาว ๆ เส้ือคอกลมขาวแขนยาวผาอก โดยใชผาผูกแทนกระดุม ผาโพกหัวสีแดง แหวน

ทองมีหัวพลอยสีแดง สีของพลอยแดงไดส่ือความหมายถึง ความเขมแข็ง สวนพลอยแสดงถึงความ

แข็งแรง สําหรับเส้ือผาท่ีแทนบรรพชนหญิง ไดแก ผาถุงมีเชิงแดง ขาว ผาสไบเฉียงยาวสีขาว (ทิมเพ, 

สัมภาษณ 2554)
 จากความเช่ือท้ัง 6 ประการเกี่ยวกับการใชสีในพิธีกรรมของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี 

กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุมีความคลายคลึงกันในเรื่องความเช่ือของสีซ่ึงมีทัศนคติบวกตอการ
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เลือกใชสีขาว สีแดง สีเหลือง ความเช่ือดังกลาวไดสะทอนออกมาในรูปของความเช่ือเรื่องพลัง

อํานาจ ท่ีปรากฏใหเห็นจากพิธีกรรมตาง ๆ อาทิ การผูกขวัญเสาบาน การทาสีแดงท่ีธรณีประตู การ

รําผีของมอญ พิธีซู พิธีเซนไหวผี  ความเชื่อเรื่องความบริสุทธ์ิไดปรากฏในพิธีกรรมการเกิดเฉพาะ

ชาวกะเหร่ียงโปว และชาวมอญเทานั้น ความเช่ือเรื่องโชคลาภพบไดจากสีสันของเครื่องแตงกาย

ของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี  กะเหรี่ยงโปว ความเช่ือเรื่องกาลเปล่ียนวัยและการเปล่ียนสถานภาพ 

พบในพิธีกรรมแตงงานของชาวกะเหรี่ยงและชาวขมุ สวนความเช่ือเรื่องศาสนาพบในพิธีกรรม

ทางพุทธศาสนาของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี พิธีกรรมเคอเซอรอง และพิธีกรรมบวชตนไมของชาว

กะเหรี่ยงโปว สวนชาวมอญพบพิธีกรรมตักบาตรน้ําผ้ึง และความเช่ือเรื่องเพศพบในพิธีกรรมการ

ไหวผีบรรพบุรุษของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว และมอญไดส่ือออกมาในรูปแบบเครื่อง

แตงกายท่ีมีการแยกสถานะของเพศ จากการศึกษาดังกลาวพบวา ความเช่ือในพิธีกรรมตาง ๆ ของ

กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุไดสะทอนความเชื่อออกมาในรูปแบบ

ของการใชสีในพิธีกรรมซ่ึงสวนใหญมีความเช่ือท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือเช่ือวาสีแดงเปนสีท่ีแสดง

ถึงความสิริมงคล ความรุงเรืองในชีวิต และเปนสีท่ีแสดงความเคารพตอผีบรรพบุรุษ และความกลาหาญ 

ความรักชาติ สีขาวเปนสีท่ีแสดงถึงความบริสุทธ์ิ และเปนสีของผูทรงศีล นอกจากนั้นสีขาวยังได

แสดงสัญลักษณของผีเชนเดียวกับสีแดง สีเหลืองเปนสีท่ีแสดงถึงศาสนา  ทุกกลุมชาติพันธุไมวาจะ

เปนชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุลวนแลวแตมีความเช่ือเรื่องสีท่ีมีความ

เกี่ยวของในพิธีกรรมตาง ๆ ท้ังส้ิน อีกท้ังเช่ือวาหากเลือกใชสีท่ีถูกตองจะเกิดความเปนสิริมงคลแก

เจาของและผูรวมงาน ดังนั้นแนวคิดเรื่องการเลือกใชสีของกลุมชาติพันธุท้ังส่ีไดสะทอนใหเห็นถึง

วัฒนธรรม ประเพณีและความเช่ือตาง ๆ ไดเปนอยางด ี
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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุป 
 คําเรียกสีพ้ืนฐาน 

  การเก็บขอมูลคําเรียกสีในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ ผูวิจัยใหผู

บอกภาษาดูบัตรสีแลวใชลามเปนผูถามภาษานั้น ๆ วา  “สีอะไร”  จนครบท้ัง 301 ช้ิน จากการ

สอบถามผูบอกภาษาท้ังเพศชายและเพศหญิง พบวา คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมี

จํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานท้ังหมด 12 คํา โดยเรียงตามลําดับกอนและหลังในการเกิดตามทฤษฎีของ

เบอรลินและเคย (Berlin and Kay, 1969) ไดแก  5 “ขาว” 1“ดํา” 1 

“แดง ”  5 “ เหลือง ”  5 “ เ ขี ยว”  4 “ฟ า ”  41 “น้ํ า เ งิน ” 

41 “น้ําตาล” /3/ “มวง” 11 “ชมพู” 3 “สม” และ

1 “เทา” ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย 

วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 7  

ภาษากะเหร่ียงโปวมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 7 คํา ไดแก /4/ “ขาว” /2/   “ดํา” รวมถึงสีท่ี

มืด /3/ “แดง” /2/ “เขียว” /3/ “เหลือง” รวมถึงสีสม สีออกเหลืองและสีน้ําตาลออน /2/ 

“ฟา” รวมถึงสีน้ําเงิน /2/  “ชมพู” รวมถึงสีมวง ผลการศึกษาไมสอดคลองกับทฤษฎีการสรางคํา

เรียกสีพ้ืนฐานของเบอรและเคย กลาวคือระยะท่ี 1-5 ผูบอกภาษากะเหร่ียงโปวสามารถระบุคําเรียก

สีพ้ืนฐานไดอยางแมนยําและตรงตามวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐาน แตเม่ือถึงระยะท่ี6 กลับเปนสี

ชมพูซ่ึงไมสอดคลองกบัทฤษฎี ซ่ึงคําเรียกสีระยะท่ี 6 จะตองเปนสีน้ําตาล และระยท่ี 7 จะตองเปนสี

มวง ชมพู สม และเทา  

ภาษามอญพบคําเรียกสีพ้ืนฐาน 4 คํา ไดแก // “ขาว” / / “ดํา” รวมถึงสีน้ําตาล

แกและสีท่ีมืด // “แดง” รวมถึงสีชมพูเขมและสีมวง // “เขียว” รวมถึงสีฟาแกและสีน้ําเงิน 
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ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานของเบอรลินและเคย  วิวัฒนาการคํา

เรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 3 

ภาษาขมุพบคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คํา ไดแก // “ขาว” // “ดํา” สีเทาแก สีน้ําตาล

แกรวมถึงสีท่ีมืด // “แดง” รวมถึงสีชมพูและสีมวง // “เหลือง” รวมถึงสีสมและสี

น้ําตาลออน // “เขียว” และสีน้ําเงิน ผลการศึกษาสอดคลองกับทฤษฎีการสรางคําเรียกสี

พ้ืนฐานของเบอรลินและเคย วิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 4  

แมภาษามอญและภาษาขมุจะเปนภาษาตระกูลเดียวกัน และอยูในระบบนิเวศนเดียวกนัแตมี

จํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐานตางกัน และวิวัฒนาการคําเรียกสีพ้ืนฐานก็ตางกันดวย 

 กลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน
 จากการศึกษากลวิธีการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ิน

กาญจนบุรีมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 6 กลวิธี ดังนี้ 1.หนวยหลัก (คําเรียกสีพื้นฐาน) 

2.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 3.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + 

หนวยรอง (คําขยายคําวาออน แก คลํ้า สด และหมน)  4. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + 

หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 5.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงของ

เฉพาะท่ีมาจากคําเรียกพืชหรือสวนของพืช มาจากคําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว และมา

จากธรรมชาติ) และ 6.หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะท่ีมาจากคําเรียกพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุ

โลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ)  

 การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวมีกลวิธีการสราง

คําเรียกสีไมพ้ืนฐาน 5 วิธี ดังนี้ 1.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 2.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + 

หนวยรอง  (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)  3.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําขยายคําวาออน แก 

และหมน) 4.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสวนประกอบของสัตว) และ 

5.หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะท่ีมาจากคําเรียกพืช สัตว ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ)  

 การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญมีกลวิธีการสรางคําเรียก

สีไมพ้ืนฐาน 4 วิธี ดังนี ้1.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 2.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย
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รอง (คําขยายคําวาออน ๆ และเขม ๆ) 3. หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตว

หรือสวนประกอบของสัตว) และ 4. หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะท่ีมาจากคําเรียกพืช สัตว 

ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ)       

 การสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุมีกลวิธีการสรางคําเรียกสี

ไมพ้ืนฐาน 5 วิธี ดังนี้ 1.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 2.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย

รอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 3.หนวยหลัก คําเรียกสีพ้ืนฐาน + หนวยรอง (คําขยายคําวา ออน) 4.หนวย

รอง (คําขยายคําวา ออก) + หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 4.หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวย

รอง (คําเรียกส่ิงของเฉพาะ) 5. หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงของเฉพาะท่ีมาจากพืช)  

 

 ทัศนคติที่มีตอสี 
 กลุมชาติพันธุไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ พบวามีทัศนคติท่ีคลายคลึง

กันกลาวคือมีทัศนคติท่ีบวกตอสีเขม และสีสด มีทัศนคติลบตอสีท่ีจางมาก และสีท่ีหมอง ไมสดใส

เนื่องจากมีความเห็นวาเปนสีท่ีหมองคลํ้า และผูบอกภาษาไมสามารถระบุคําเรียกสีนั้นไดอยาง

ชัดเจน ทัศนคติดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาการเลือกใชสีในการประกอบพิธีกรรม กลาวคือ

กลุมชาติพันธุท้ัง  4 กลุมมีทัศนคติบวกตอสีแดง สีขาว และสีเหลือง ดังนั้นสีเหลานี้จึงเปนส่ิงสําคัญ

อยางย่ิงในการประกอบพิธีกรรม อีกท้ังยังไดแฝงความหมายของสีไวดวย 

 

 ความเช่ือเกี่ยวกับการใชสีในพิธีกรรม  
    ความเช่ือเกี่ยวกับการใชสีของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุ สวน

ใหญมีความเกี่ยวของกับพิธีกรรม และมีความเชื่อท่ีคลายคลึงกัน กลาวคือนิยมเลือกใชสีแดง สีขาว 

และสีเหลือง ซ่ึงไดปรากฏความเชื่อในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ ความเช่ือเรื่องพลังอํานาจ ท่ีปรากฏใหเห็น

จากพิธีกรรมตาง ๆ อาทิ การผูกขวัญเสาบาน การทาสีแดงท่ีธรณีประตู การรําผีของมอญ พิธีซู พิธี

เซนไหวผี ความเชื่อเรื่องความบริสุทธ์ิไดปรากฏในพิธีกรรมการเกิดเฉพาะชาวกะเหรี่ยง และชาว

มอญ ความเชื่อเรื่องโชคลาภ ความเปนสิริมงคลพบไดจากสีสันของเครื่องแตงกายของชาวไทยถ่ิน

กาญจนบุรี  กะเหรี่ยงโปว ความเช่ือเรื่องการเปล่ียนวัยและการเปล่ียนสถานภาพ พบในพิธีกรรม

แตงงานของชาวกะเหรี่ยงโปวและชาวขมุ ความเช่ือเรื่องศาสนาพบในพิธีกรรมทางศาสนาของ
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ชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี พิธีกรรมเคอเซอรอง และพิธีกรรมบวชตนไมของชาวกะเหรี่ยงโปว สวน

ชาวมอญปรากฏในพิธีกรรมตักบาตรน้ําผ้ึง และความเช่ือเรื่องเพศปรากฏในพิธีกรรมการไหวผี

บรรพบุรุษของชาวไทยถ่ินกาญจนบุรี ชาวกะเหรี่ยงโปว ความเช่ือดังกลาวของกลุมชาติพันธุไทย

ถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุไดสะทอนความเช่ือออกมาในรูปแบบของการใชสีใน

พิธีกรรม กลาวคือเช่ือวาสีแดงเปนท่ีแสดงถึงความเปนสิริมงคล ความรุงเรืองในชีวิต และเปนสีท่ี

แสดงความเคารพตอผีบรรพบุรุษ และความกลาหาญ ความรักชาติ สีขาวเปนสีท่ีเปนการแสดงถึง

ความบริสุทธ์ิ สีของผูทรงศีล ความขาวสะอาด นอกจากน้ันสีขาวยังไดแสดงสัญลักษณของผี

เชนเดียวกับสีแดง สีเหลืองเปนสีท่ีแสดงถึงศาสนา  ดวยเหตุดังกลาวกลุมชาติพันธุดังกลาวจึงได

ตระหนักถึงความสําคัญในการเลือกใชสีในพิธีกรรม 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาคําเรียกสีพ้ืนฐานและคําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี 

กะเหรี่ยงโปว มอญและขมุ พบวามีความเหมือนและแตกตางกับผลการศึกษาของผูวิจัยคนอ่ืน ๆ 

ดังตอไปนี ้

 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรีมีคําเรียกสีพ้ืนฐานจํานวน 12 คํา สอดคลอง

กับงานวิจัยของ Rujiwan Laophairoj (2005) ศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบคําเรียกสีในภาษาไทยและ

ภาษาเวียดนาม และอมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2538) ศึกษาเรื่องคําเรียกสีและการรับรูสีของชาวไทย 

และชาวจวง พบวาคําเรียกสีภาษาไทยถ่ินตาง ๆ ไดแก ภาษาไทยกรุงเทพ ภาษาไทยเชียงใหม 

กลาวคือมีคําเรียกสีพ้ืนฐาน 12 คํา ไดแก ขาว ดําแดง เหลือง เขียว น้ําเงิน น้ําตาล มวง ชมพู สม และ

เทา วิวัฒนาการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานจัดอยูในระยะท่ี 7 

 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหรี่ยงโปวซ่ึงจัดเปนภาษาตระกูลจีน-ทิเบต มีคําเรียกสี

พื้นฐาน 6 คํา จัดอยูระยะที่ 6 มีความคลายคลึงกับคําเรียกสีในภาษากะเหรี่ยงสะกอของสุริยา 

รัตนกุล (1987) และศตนันท เช้ือมหาวัน (2541) กลาวคือในระยะท่ี 1-3 ภาษากะเหรี่ยงโปวและ

กะเหรี่ยงสะกอมีคําเรียกสีขาว ดํา แดง และเหลือง แตส่ิงท่ีแตกตางกันคือในระยะท่ี 4 ซ่ึงภาษา

กะเหรี่ยงโปวมีการแยกคําเรียกสีเขียวออกจากสีน้ําเงินอยางชัดเจน แตภาษากะเหร่ียงสะกอไดใชคํา

เรียกสีเดียวคือ “GRUE” ซ่ึงรวมเขียวและน้ําเงินไวดวยกัน นอกจากนี้พบวาภาษากะเหรี่ยงโปวมีคํา
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เรียกสีชมพูเกิดขึ้นในระยะท่ี 6 สวนภาษากะเหรี่ยงสะกอเกิดเปนคําเรียกสีมวง ส่ิงท่ีคลายคลึงกันอีก

ประการหนึ่งคือผลการศึกษาวิวัฒนาการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานไมตรงตามสมมติฐานของเบอรลิน

และเคย (Berlin and Kay, 1969) ท่ีเคยเสนอไววาคําเรียกสีชมพู และสีมวงจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือมี

การเกิดคําเรียกสีน้ําตาล กอนเสมอ 

 ผลการศึกษาคําเรียกสีพ้ืนฐานภาษาขมุสอดคลองกับผลการศึกษาของ Suwilai Premsrirat 

(1991) เรื่องคําเรียกสีในภาษาขมุในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงมีจํานวนคําเรียกสีพ้ืนฐาน 5 คํา และมี

วิวัฒนาการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 4 แตประเด็นท่ีแตกตางกันคือกลวิธีกาสรางคําเรียกสี

ไมพ้ืนฐาน กลาวคือภาษาขมุท่ีจังหวัดกาญจนบุรีพบวา มีการใชคําขยายประกอบคําเรียกสีเพ่ือบอก

ลักษณะสี คือคําวาออน  และออก  แตผลการศึกษาภาษาขมุท่ีจังหวัดเชียงรายของ Suwilai 

Premsrirat ไมมีการใชกลวิธีดังกลาว แตจะสรางคําเพ่ือบอกเฉด เชน เฉดสีมืด เฉดสีแดง เฉดสี

น้ําตาล  เปนตน สวนผลการวิจัยของผูวิจัยพบวา คําเรียกสีของภาษาขมุท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีการใช

คําเรียกพืชมาเปนคําเรียกสีไมพ้ืนฐานดวย จากผลการศึกษาคําเรียกสีของภาษาขมุท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์  

จังหวัดกาญจนบุรีซ่ึงมีกลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีหลากหลายกวาขมุท่ีจังหวัดเชียงราย 

อาจเนื่องมาจากชาวขมุท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์อยูทามกลางกลุมชาติพันธุที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย  

อีกท้ังมีการติดตอส่ือสารกับบุคคลนอกกลุมชาติพันธุในชีวิตประจําวันมาก อาจรับภาษาและ

วัฒนธรรมจากกลุมชาติพันธุอ่ืน จึงสงผลตอการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานท่ีมีกลวิธีท่ีคลายคลึงกับบาง

กลุมชาติพันธุ 

 คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญพบเพียง 4 คํา ซ่ึงเปนจํานวนท่ีนอยท่ีสุดกวาภาษาอ่ืน ๆ 

วิวัฒนาการการสรางคําเรียกสีพ้ืนฐานอยูระยะท่ี 3 ภาษามอญมีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐานขึ้นมา

แทนคําเรียกสีพ้ืนฐานท่ีมีจํานวนนอย ซ่ึงมีความโดดเดนเรื่องการใชส่ิงเปรียบเทียบจากธรรมชาติ

เปนคําเรียกสี อาทิ ผัก ผลไม ดอกไม สัตว ธาตุโลหะ เปนตน ฉะนั้นจึงทําใหการสรางคําเรียกสีจาก

ส่ิงของเฉพาะปรากฏในความถ่ีท่ีสูงกวาภาษาอ่ืน ๆ กลวิธีดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบเฉพาะประเด็น

กลวิธีการสรางคําเรียกสีไมพ้ืนฐาน พบวามีความสอดคลองกับงานวิจัยของศุภมาศ เองฉวน  (2543) 

ท่ีไดศึกษาเรื่อง คําเรียกสีของคนไทยสมัยปจจุบัน ในขอท่ีวาคําเรียกสีดังกลาวสรางมาจากการใชส่ิง

เปรียบจากสรรพส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาติ  
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 สวนการศึกษาดานทัศนคติท่ีมีตอสีพบวาผูบอกภาษาไทยถ่ินกาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว 

มอญ และขมุ  มีทัศนคติบวกตอสีเขม มีทัศนคติลบตอสีท่ีจางมาก  และสีท่ีหมอง ไมสดใส 

สอดคลองกับผลการวิจัยของศตนันต เช้ือมหาวัน (2541) ท่ีไดศึกษาคําเรียกสีและการรับรูสีของผู

พูดภาษาไทล้ือ ลัวะ มง และกะเหรี่ยงในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายและพะเยาวากลุมชาติพันธุดังกลาว 

มักมีทัศนคติบวกตอสีเขม มีทัศนคติลบตอสีออน 

 นอกจากนี้ยังพบประเด็นท่ีนาสนใจอีกวาชาวเอเชียสวนใหญมีทัศนคติบวกตอสีสด จาก

ผลการศึกษาเกี่ยวกับคําบอกสีแดงในภาษาจีนปจจุบันของอารีย พรหมรอด (2553)  พบวาชาวจีน

ช่ืนชอบและใหความสําคัญกับสีแดงเปนอยางมาก เนื่องจากเปนสีท่ีเช่ือวาเปนความโชคดี สิริมงคล 

ความสําเร็จ และความกาวหนา ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตอีกประการหนึ่งวา กลุมชาติพันธุไทยถ่ิน

กาญจนบุรี กะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุท่ีอําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรีก็มีความเช่ือเรื่องสีแดง

เชนกัน โดยถือวาเปนสีท่ีมีพลังอํานาจ และเปนเดช ดังท่ีปรากฏในพิธีกรรมตาง ๆ โดยการเลือกใช

ส่ิงของเครื่องใชท่ีเปนสีแดง อาทิ การใชผาแดงในการผูกขวัญเสาบาน การทาสีแดงท่ีธรณีประตู 

การแตงกายของรางทรงท่ีเปนผูรําผีของมอญ การใชเลือดสัตวสีแดงในพิธีซู การเปล่ียนสถานภาพ

ของหญิงชาวกะเหรี่ยงโดยการสวมใสชุดสีแดง การทาสีแดงท่ีแกมของเจาสาวในพิธีแตงงาน กลุม

ชาติพันธุดังกลาวมีความเช่ือท่ีคลายคลึงกับชาวจีนเปนอยางย่ิงซ่ึงเช่ือวาสีแดงเปนสัญลักษณแหง

ความผาสุก โชคดี ความสําเร็จ ความกาวหนา และผาแดงเปนสัญลักษณแหงความเปนสิริมงคล

 
ขอเสนอแนะ 

 1. ควรมีการศึกษาคําเรียกสีท่ีปรากฏในรูปแบบ นิทานพ้ืนบาน สุภาษิต สํานวน 

วรรณกรรมทองถ่ินของแตละกลุมชาติพันธุอ่ืนตอไป 

 2. ควรมีการศึกษาคําเรียกสีในภาษากะเหรี่ยงโปว มอญ และขมุโดยกําหนดตัวแปร เชน 

ดานอายุ อาชีพ การศึกษา 
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คําเรียกสีในภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี กะเหร่ียงโปว มอญ และขมุ 
 
คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยถิน่กาญจนบุรี 
   คําเรียกสี    ความหมาย   

   5    ขาว     

   1    ดํา    

   1    แดง    
   5     เหลือง    

   5    เขียว    

   4     ฟา    
   41    น้ําเงิน     

   41   น้ําตาล    

   /3/     มวง    

   11    ชมพู    
   3    สม    

   1    เทา                

 
คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาไทยถิ่นกาญจนบุรี  
 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

   

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /1 1/    แดงดํา    

   /411/   น้ําตาลแดง   

   55   ขาวเหลือง   

   13   แดงสม    
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    คําเรียกสี    ความหมาย 

    /31/    มวงดํา   

    55   เขียวเหลือง
    53   เหลืองสม

      

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย 

   112/   ชมพูออน  
   52    เหลืองออน  

   52   เขียวออน   

   42    ฟาออน   

   412   น้ําตาลออน  

   /32   มวงออน  

   32   สมออน   

  

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

   
        คําเรียกสี    ความหมาย  

    12/     แดงแก   

   52    เหลืองแก    

   52   เขียวแก    

    412    น้ําเงินแก    

   42    ฟาแก     

   412   น้ําตาลแก   

    /32/    มวงแก   
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   คําเรียกสี    ความหมาย  

   32   สมแก 

 

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คลํ้า) 

   

        คําเรียกสี    ความหมาย  

    14/    แดงคลํ้า   

   414  น้ําตาลคลํ้า   

    /34/   มวงคลํ้า  

 

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (สด) 

 

        คําเรียกสี    ความหมาย  

    12/     แดงสด   

   52     เหลืองสด 

   52   เขียวสด 

   42     ฟาสด 

   112/    ชมพูสด  

   32     สมสด

   

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 

 

        คําเรียกสี    ความหมาย  
    /52    ขาวหมน   

   52    เหลืองหมน 

   52   เขียวหมน 
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   คําเรียกสี    ความหมาย 

   42     ฟาหมน 

   112/    ชมพูหมน  

 

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเช่ือม + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

   

        คําเรียกสี    ความหมาย  
    /511/   ขาวอมแดง  

   515/  เขียวอมเหลือง 

   415/   ฟาอมเขียว 

   4113   น้ําตาลอมมวง 

   115/    แดงอมเหลือง 

   311  มวงอมเทา  

   413   ฟาอมมวง 

   3111/   มวงอมชมพ ู 

    

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

   

   คําเรียกสี        ความหมาย  
   1111/  ชมพูบานเย็น  

   513/     เหลืองขม้ิน  

   /5/     เหลืองไพล  

   51/   เขียวตอง  

   /31/    มวงคราม  

   /3   441/   มวงเม็ดมะปราง  

   /3 214/  มวงเปลือกมังคุด  
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   คําเรียกสี    ความหมาย 

   /511/      เขียวใบไผ  

   /511/      เหลืองใบไผ  

   /5 4 4 1 2 /              เหลืองมะละกอสุก 

   /144 1/  แดงเนื้อมะตูม  

   /5342/  เขียวลูกพรกิสุก  

   /3 22/   สมหมากสุก  

   /5 211/  เหลืองดอกดาวเรือง 

   /5 42/   เขียวมะกรูด  

   /5 41/   เหลืองมะนาว  

   541   เขียวมะนาว  

   /3 21/   มวงกลีบบัว  

  

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /134/    แดงเลือดนก  

   /134/    แดงเลือดหมู  

   /534/   เขียวขี้มา  

   /521/   เขียวไขกา  

   /55 2/   เขียวหัวเปด 

  

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกธรรมชาต)ิ 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย 

   /4441/   ฟาน้ําทะเล 

   ส
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  หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

   คําเรียกสี     ความหมาย  
   /1/     ไพล   

   /2    เผือก   

   /1    คราม   

   /12/       ใบไผ   

   /2/    กรัก   

   /22/    หมากสุก  

   /423/       ไมไผแหง  

   11/    บานเย็น  

   31/    ยอดตอง 

   13/      ขม้ิน 

   415/   เม็ดมะขาม 

   222/   ดอกตะแบก 

   22/    ดอกบวบ 

 

  หนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว)  

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /22/     ไขไก   

   /34/     เลือดนก   

   /34/     เลือดหมู  

   /4/    เนื้อ 
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 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ  

 

  คําเรียกสี        ความหมาย 

   /1    หมอก    

   /11/    ควันไฟ  

   /44/    ทองฟา 

   /1/     ดิน 

 

 หนวยหลัก (คําเรียกธาตโุลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) 

   

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /1/     เงิน   

   /1/    ทอง   

   /2141/   อลูมิเนียม  

   /13   ปูนแหง   
   /1 22/   ควันบุหรี ่  

   /33 /    ขี้เถา 

   /414/   ช็อกโกแลต 

   /2/     อิฐ  

 
คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว 
    คําเรียกสี    ความหมาย   

   /4/    ขาว     

   /2/       ดํา   

   /3/      แดง    
   /2/     เขียว    
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   คําเรียกสี    ความหมาย  

   /3/      เหลือง     

   /2/      ฟา    
   /2/       ชมพู  

คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษากะเหร่ียงโปว 
 คําเรยีกสีพ้ืนฐาน (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + คําเรียกสีพ้ืนฐาน (คาํเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/     ชมพูขาว   

   /2 2/    เขียวเหลือง   

   /3 4/       แดงขาว    

   /2 4/       เหลืองขาว 

   /22/     ดําฟา    

   /2 3/    ดําแดง   

   
 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/       เหลืองออน  

   /2 4/      ชมพูออน  

   /2 4/    ดําออน    

   /3 4/    แดงออน   

   /2 4/    เขียวออน 

   /2 4/    ฟาออน 
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 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (แก) 

 
   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /24/       เหลืองแก  

   /2 4/       ชมพูแก    

   /34/       แดงแก    

   /24/       เขียวแก    

   /24/       ฟาแก    

 

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (หมน) 

   

   คําเรียกสี    ความหมาย          
   /2 4/       เหลืองหมน  

   /24/        ชมพูหมน   
   /2 4/       ดําหมน    

   /3 4/       แดงหมน   

   /2 4/       เขียวหมน  

   /4 4/       ขาวหมน   

   /2 4/       ฟาหมน   

 
 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน)+หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) 

        

    คําเรียกสี   ความหมาย 
   /3 411/   แดงเปลือกไขไก  
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 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช)  

 

    คําเรียกสี   ความหมาย   
   /4  3 1/   ดอกทานตะวัน  

   /14 1/      ใบไมแหง  

  

 หนวยหลัก (คําเรียกสวนประกอบของสัตว) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย               
    /411/   เปลือกไขไก  

   /1/     เลือด  

  

 หนวยหลัก (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย   

   //    กาแฟ 

คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษามอญ 

    คําเรียกสี    ความหมาย  

   //     ขาว     

   / /    ดํา    

   //      แดง   
   //    เขียว     
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คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษามอญ    

 หนวยหลัก (คําเรยีกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน ๆ) 

  

   คําเรียกสี    ความหมาย  

   /  /     เขียวออน ๆ  

   /  /    แดงออน ๆ    

  

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (เขม ๆ) 

 

   คําเรียกสี    ความหมาย  
   /  /   ดําเขม ๆ 
   /   /    แดงเขม ๆ 

   /  /   เขียวเขม ๆ 
 
 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว) 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /    /   แดงเลือดปลาดกุ

 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพชื) 
    

   คําเรียกสี        ความหมาย  
   /  /    เม็ดมะปราง   

   /  /    ดอกมะเขือ  
   / /   น้ําขม้ิน  

   /  /  เปลือกมังคุด 
   / /   เปลือกไม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



122 

 

   คําเรียกสี        ความหมาย
   / /   ใบไม 

   / /    ใบกลวย 
   / /    ผลสม     

          / /    หมากสุก 
   / /   แกนขนุน 

   //    ไม  

   / /    ดอกบัว 
   / /    เนื้อมะตูม 

   /  /    ใบมะมวง  
   /  /   พริกสุก 

   /  /    พริกออน 

   / /    มะกรูด 

   /  /   ฟกเขียว 

   /  /    มะละกอสุก 
   //    ยอดหญา  

   / /    มะดัน  

   / /    ลูกตาล 

   /  /   กะลามะพราว  

   / /    อบเชย 

   / /   มะเขือเทศ  

   / /   หอมหัวใหญ   

   //    หวาย 

   / /   ดอกหงอนไก 

   / /   มันเทศ 

   //    ทานาคา 
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   คําเรียกสี        ความหมาย 

   / /    มะขามเปยก 

   /  /   มะขามออน 


 หนวยหลัก (คําเรียกสัตวหรือสวนประกอบของสัตว)  

 

   คําเรียกสี        ความหมาย  

   /   /    เลือดปลาดุก

   //    เลือดไก 
   //     นกพิราบ   

   / /   เขาควาย 

   / /   หนังวัว  

   / /   เปลือกไข 

   //     เนื้อ   

 หนวยหลัก (คําเรียกธรรมชาต)ิ  

 

  คําเรียกสี        ความหมาย  

   / /    น้ําทะเล   


 หนวยหลัก (คําเรียกธาตโุลหะ และส่ิงอ่ืน ๆ) 

   

   คําเรียกสี        ความหมาย      
   //     เงิน  

   //     ทอง  

   / /    สแตนเลส 
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   คําเรียกสี        ความหมาย  

   //     เกลือ  

   //     ควันไฟ  

   / /    ขี้เถา    

   //     ถาน   

   / /     อิฐมอญ  

 

คําเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาขมุ      

  

    คําเรียกสี    ความหมาย         
               //    ขาว  

   //     ดํา     

   //    แดง    
  //    เหลือง  

 

คําเรียกสีไมพ้ืนฐานในภาษาขมุ 
  หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 
         

คําเรียกสี    ความหมาย  
    ขาวเหลือง 

     ดําขาว  

    เขียวดํา   

     เหลืองแดง 

      แดงดํา  

         แดงเหลือง

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



125 

 

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (ออน) 

    

   คําเรียกสี    ความหมาย  

         แดงออน  

       เหลืองออน  

       เขียวออน 

 
 หนวยรอง (คําขยาย) + หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) 

 

  คําเรียกสี    ความหมาย         
       ออกแดง   

        ออกเหลือง 

       ออกเขียว  

        ออกดํา 

        ออกขาว
   
 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกพืชหรอืสวนของพืช)  

  

   คําเรียกสี    ความหมาย  

      แดงดอกไม 

      เหลืองดอกไม  

     เขียวมะกรูด  

     เขียวใบไม  

       แดงพริก  

       แดงมันเทศ 
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  คําเรียกสี    ความหมาย 

       เหลืองมะละกอ  

        เหลืองหมาก 

        เขียวฟก 

        ขาวหยวกกลวย  
     

 หนวยหลัก (คําเรียกสีพ้ืนฐาน) + หนวยรอง (คําเรียกส่ิงอ่ืน ๆ)   

 

  คําเรียกสี    ความหมาย  

       เหลืองผาพระ 

       ดําถาน   

 
 หนวยหลัก (คําเรียกพืชหรือสวนของพืช) 

     

         คําเรียกสี    ความหมาย 

     ดอกมะเขือ  


 
 





 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

128

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

129

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

130

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

131

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

132

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

133

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

134

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

135

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

136

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

137

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

138

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

139

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

140

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

AA1 

ไทย 5ขาว 

กะเหร่ียงโปว /4/ขาว   

มอญ // ขาว 

ขมุ //ขาว 

 

AA2 

ไทย513/ เหลืองขมิน้ 

กะเหร่ียงโปว /2/  เหลือง 

มอญ //ขม้ิน   

ขมุ // เหลือง 

 

AA3 

ไทย /2/ กรกั 

กะเหร่ียงโปว /34/  แดงแก 

มอญ / / แกนขนุน 

ขมุ   แดงเหลอืง
 

 

 

 

 

 

AA4 

ไทย412น้ําตาลออน  

กะเหร่ียงโปว /2 4/  เหลืองออน 

มอญ / /เปลือกไข 
ขมุ // เหลือง 

 

AA5 

ไทย 513/ เหลืองขม้ิน 

กะเหร่ียงโปว /2/  เหลือง 

มอญ //ขมิ้น 

ขมุ // เหลือง 

 

AA6 

ไทย  14/ แดงคล้าํ  

กะเหร่ียงโปว /34/  แดงแก 

มอญ / /เนื้อมะตูม  

ขมุ //แดง 
 

 

 

 

วัตถสุิ่งของ 

นุน 

หัวขมิ้น 

ไขไก 

กานธูป เนื้อมะตูม

ขมิ้นผง 
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AA7 

ไทย  41น้ําตาล 

กะเหร่ียงโปว // กาแฟ 
มอญ / / หนังวัว 

ขมุ // เหลือง 

 

AA8 

ไทย 5ขาว   

กะเหร่ียงโปว /4/ขาว   

มอญ // เกลือ 

ขมุ // ขาว 

 

AA9 

ไทย 41น้ําตาล 

กะเหร่ียงโปว /3/ เหลือง 
มอญ / / ลูกตาล 

ขมุ // เหลือง  

 

AA10 

ไทย 55 ขาวเหลอืง 
กะเหร่ียงโปว /4 4/ ขาวหมน 

มอญ /  / กะลามะพราว 

ขมุ  ขาวเหลือง 

 

 

AA11 

ไทย 52เขียวออน 

กะเหร่ียงโปว /2 4/  เขียวออน 

มอญ /  /  เขียวออน ๆ  

ขมุ / เขียว 

 

AA12 

ไทย 3สม  

กะเหร่ียงโปว /24/  เหลืองแก 

มอญ / / ผลสม   

ขมุ // แดง 
 

AA13 

ไทย /1 1/ แดงดาํ  

กะเหร่ียงโปว /2 3/ดําแดง 

มอญ / / ดํา 
ขมุ    แดงดาํ  

 

AA14 

ไทย /1/ เงิน  

กะเหร่ียงโปว /4/ขาว 

มอญ / / สแตนเลส 

ขมุ // ขาว  

 

 

น้ําตาลปก 

หนังวัว 

เกลอื 

ดอกบานบุรี สรอยเงิน 

มะขามเปยก 

ถั่วเขียว 

ดอกชบาสสีม 
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AA15 

ไทย /5/ เขียว 

กะเหร่ียงโปว /2/เขียว 

มอญ // เขียว    

ขมุ /เขียว 

 

AA16 

ไทย /1 1/ แดงดํา 
กะเหร่ียงโปว /2 3/ ดําแดง  
มอญ / / เปลือกไม 

ขมุ // ดํา 
 

                            AA17 

ไทย /4/ ฟา 
กะเหร่ียงโปว /2/ ฟา 

มอญ / / น้ําทะเล 

ขมุ / เขียว 

 

AA18 

ไทย 1ดํา 
กะเหร่ียงโปว /2/  ดํา 

มอญ / / ดํา 
ขมุ // ดํา 
 

 

AA19 

ไทย 1ดํา 
กะเหร่ียงโปว /2/  ดํา 

มอญ / / ดํา 
ขมุ // ดํา 
 

AA20 

ไทย 41 น้าํเงิน 

กะเหร่ียงโปว /2/ ฟา 

มอญ / / น้ําทะเล 

ขมุ / เขียว 

 

AA21 

ไทย /33 / ขี้เถา 
กะเหร่ียงโปว /2 4/  ดําหมน  

มอญ / / ขี้เถา   

ขมุ // ดํา 
 

AA22 

ไทย 1แดง 
กะเหร่ียงโปว /3/ แดง   

มอญ /  / พริกสกุ 

ขมุ //แดง 
 

 

แอลกอฮอล 

ขี้เถา ผงครามละลายน้าํ 

กานอบเชย 

ผงชาดํา มะเขือเทศ 

มะมวง ดินสดีาํ
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AA23 

ไทย /4/ เนื้อ 

กะเหร่ียงโปว/411/เปลือกไขไก 
มอญ / / เปลือกไข 

ขมุ   แดงออน 

 

AA24 

ไทย 541ชเขียวมะนาว 

กะเหร่ียงโปว /2/เขียว 

มอญ // เขียว 

ขมุ / เขียว 

 

AA25 

ไทย 5 เขียว 

กะเหร่ียงโปว /2/เขียว 

มอญ //เขียว   
ขมุ / เขียว 

 

AA26 

ไทย 3สม 

กะเหร่ียงโปว /24/   เหลือง แก 

มอญ / / ผลสม   

ขมุ  เหลืองออน 
 

 

AA27 

ไทย /5 42/ เขียวมะกรูด 

กะเหร่ียงโปว /2/เขียว 

มอญ // เขียว   

ขมุ  / เขียว 

 

AA28 

ไทย 1ดํา   

กะเหร่ียงโปว /2/  ดํา  

มอญ / /ดํา 
ขมุ // ดํา 
 

AA29 

ไทย /32/ มวงออน 
กะเหร่ียงโปว /2 4/  ชมพูออน 

มอญ / / ดอกมะเขือ 

ขมุ  ดอกมะเขือ 

 

AA30 

ไทย /3/ มวง 
กะเหร่ียงโปว /2 4/  ชมพูแก 

มอญ / / ดอกบัว 

ขมุ // แดง 
 

 

มะนาว 

ดอกหงอนไก สม 

ดอกมะเขือ พริกออน 

มะกรูด 

ถาน 

ไขไก 
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AA31 

ไทย 1แดง 

กะเหร่ียงโปว /3/ แดง 

มอญ /  / พริกสกุ 

ขมุ //แดง 

 

AA32 

ไทย /3/ มวง 
กะเหร่ียงโปว /2 4/  ชมพูแก  

มอญ / / ดอกบัว 

ขมุ //แดง 

 

AA33 

ไทย /5 / เหลอืง 
กะเหร่ียงโปว /3/ เหลือง 
มอญ / /น้ําขม้ิน 

ขมุ  เหลอืงดอกไม 

 

AA34 

ไทย 32สมออน   

กะเหร่ียงโปว /3/ แดง 

มอญ / / ผลสม   

ขมุ เหลือง
 

 

AA35 

ไทย /3/ มวง 
กะเหร่ียงโปว /3/ แดง 

มอญ / / มันเทศ 

ขมุ   แดงมันเทศ 

 

AA36 

ไทย 52เขียวออน 

กะเหร่ียงโปว /2 4/  เขียวออน 

มอญ // ยอดหญา 

ขมุ   เขียวใบไม 

 

AA37 

ไทย 5ขาว   

กะเหร่ียงโปว /4/ขาว 

มอญ // ขาว 

ขมุ   ขาวหยวกกลวย 

 

AA38 

ไทย / 5 4 4 1 2 /            
เหลืองมะละกอสกุ  

กะเหร่ียงโปว /3/ เหลือง    

มอญ /  / มะละกอสุก 

ขมุ  เหลืองมะละกอ 

 

พริกช้ีฟา 

ดอกดาวเรือง หัวไชเทา 

มะละกอ แครอท 

ดอกบานไมรูโรย ใบตอง 

มันเทศ 
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AA39 

ไทย 52เขียวออน 

กะเหร่ียงโปว /2 4/  เขียวออน 

มอญ /   / ฟกเขียว 

ขมุ   เขียวฟก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AA40 

ไทย 1แดง  

กะเหร่ียงโปว /3/ แดง 

มอญ // แดง 

ขมุ  แดงพริก 

 

ฟก แตงโม 
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