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 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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กิตติกรรมประกาศ 
 

 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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