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บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจ�ำนวนค�ำเรียกสีพื้นฐาน และวิวัฒนาการค�ำเรียกสีพื้นฐาน
รวมถึงวิธีสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin & Kay, 1991) และแนวคิดเรื่องการ
สร้างค�ำในภาษาไทยและภาษาไทใหญ่ในการวิเคราะห์ การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษา
ชาวไทใหญ่ที่มีอายุ 50 - 60 ปี จ�ำนวน 20 คน ผลการศึกษาพบว่า ค�ำเรียกสีพื้นฐานของผู้พูดภาษาไท
ใหญ่มี 11 ค�ำ ได้แก่ ขาว /kha:w1/ หล�ำ /lam1/ (ด�ำ) แหลง /lɛ:ŋ1/ (แดง) เขว /khe:w1/ (เขียว) เหลิง
(เหลือง) ส่อม /sɔm2/ (blue) น�่ำถาน /nam5 tha:n1/ (น�้ำตาล) โม่ง /mo:ŋ5/ (ม่วง) ข่อง
/khɔŋ2/ (ชมพู) ส้ม /som5/ และ เต๊า /taw4/ (เทา) และมีวิวัฒนาการอยู่ในระยะที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีของเบอร์ลินและเคย์ ส่วนวิธีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานมี 4 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ค�ำเรียกสี
เฉพาะ 2) การน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน 3) การน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย และ 4) การใช้ค�ำเรียก
สิง่ ของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีพ้ บวิธกี ารใช้คำ� เรียกสิง่ ของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสีมากทีส่ ดุ
เนือ่ งจากชาวไทใหญ่ได้รบั อิทธิพลและสิง่ ใหม่ ๆ จากสังคมเมืองอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงยังมีวถิ ชี วี ติ ใกล้ชดิ กับ
ธรรมชาติมาก จึงได้น�ำเอาค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำเรียกสีเป็นจ�ำนวนมาก
ค�ำส�ำคัญ  ค�ำเรียกสีพื้นฐาน ค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน ภาษาไทใหญ่
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Abstract

This article aims to study the number of basic color terms and their evolution in
Shan language speakers in Ban Wiang Wai, Monpin Sub-District, Fang District, Chiangmai
Province according to the theory of Berlin and Kay (Berlin & Kay, 1991) and the theory
of strategies for forming words in the Shan language. The data were collected from 20
Shan people whose ages ranged between 50-60. The result of this study indicated that
the numbers of basic color terms in Shan comprised 11 words, namely /kha:w1/ (white)
/lam1/ (black) /lɛ:ŋ1/ (red) /khe:w1/ (green)
(yellow) /sɔm2/ (blue) /nam5tha:n1/ (brown)
/mo:ŋ5/ (purple) /khɔŋ2/ (pink) /som5/ (orange) and /taw4/ (grey). The evolution of
basic color terms in the Shan language is at the 7th stage. It accords with the theory of
Berlin and Kay. Regarding non-basic color terms, the Shan language has four strategies for
forming non-basic color terms: by using specific color terms; combining color terms;
combining color terms with modifying words; using the names of specific objects as color
terms. This study found that the most used strategies for forming non-basic color terms
in this sample group was “using names of the specific objects as color terms”. We argue
that this is because Shan people are continually influenced by, and are accepting of, urban
society, and also because they have a way of life which is close to nature.
Keywords:  basic color terms, non-basic color terms, Shan language
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1. ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
สีเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญในการแยกวัตถุต่าง ๆ โดยมนุษย์จะรับรู้สีด้วยประสาท
สัมผัสทางตา จึงเป็นสิ่งที่เห็นได้ และแม้ว่ามนุษย์จะมองวัตถุชนิดเดียวกัน แต่อาจมีการใช้ค�ำ
เรียกชื่อสีของวัตถุนั้นไม่เหมือนกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประสบการณ์ สภาพแวดล้อม ภาษา
และวัฒนธรรม ที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ในแต่ละภาษามีค�ำที่ใช้เรียกชื่อสีแตกต่างกัน
ดังที่อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2538, น. 1-2) ได้กล่าวว่า สีแต่ละสีที่มนุษย์มองเห็นจะมีค�ำเรียก
ทีแ่ ตกต่างกันไปตามการรับรูข้ องชนชาติทพี่ ดู ภาษาเหล่านัน้ ค�ำเรียกสีจงึ แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
ภาษาแยกประสบการณ์ตา่ งกัน ดังนัน้ ค�ำเรียกสีในภาษาใดภาษาหนึง่ จึงสามารถสะท้อนให้เห็น
ระบบการรับรู้ธรรมชาติที่แวดล้อมตัวผู้พูดภาษานั้น ๆ รวมถึงช่วยให้เข้าใจระบบความหมาย
ของค�ำเรียกสีเอง และสามารถหยั่งรู้ไปถึงการมองโลกของผู้พูดภาษานั้น ๆ ด้วย
พืน้ ทีท่ างภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพืน้ ทีท่ ปี่ รากฏกลุม่ ชาติพนั ธุท์ หี่ ลากหลาย เช่น
ปกาเกอะญอ ลีซอ ลาหู่ อาข่า ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นต้น ซึ่งแต่ละกลุ่มจะแสดงเอกลักษณ์ทาง
ด้านต่าง ๆ ออกมาให้เห็นถึงความเป็นตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ทั้งวัฒนธรรมด้านอาหาร
การแต่งกาย ศิลปะการแสดง ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม รวมถึงการใช้ภาษา ซึ่งสามารถ
บ่งบอกความแตกต่างของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ได้
กลุม่ ชาติพนั ธุห์ นึง่ ทีม่ คี วามน่าสนใจคือกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทใหญ่ ซึง่ แต่เดิมมีถนิ่ ฐานอยูใ่ น
รัฐฉาน ประเทศพม่าและประเทศจีน ต่อมากลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ได้อพยพเข้ามาตั้งภูมิล�ำเนา
อยูใ่ นประเทศไทย และกระจายตัวอยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน โดยในจังหวัดเชียงใหม่จะพบ
ชาวไทใหญ่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน เช่น อ�ำเภอเชียงดาว อ�ำเภอแม่อาย และอ�ำเภอฝาง
(แก่นจันทร์ มะลิซอ, 2546, น. 2) พื้นที่หนึ่งในภาคเหนือที่มีการอพยพเข้ามาของชาวไทใหญ่
เป็นจ�ำนวนมากก็คือพื้นที่บริเวณบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวไทใหญ่เข้ามาตั้งรกรากเป็นจ�ำนวนมาก และเมื่อชาวไทใหญ่อพยพเข้ามา
ในชุมชนบ้านเวียงหวาย เกิดการแต่งงาน มีลกู หลาน ท�ำให้ประชากรในชุมชนทีม่ เี ชือ้ สายไทใหญ่
มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ (จรรยา พนาวงค์ และอุไรวรรณ แก้วค�ำมูล, 2546, น. 1) จึงท�ำให้ปจั จุบนั
พื้นที่นี้มีชาวไทใหญ่ตั้งแต่วัยเด็กไปจนถึงวัยสูงอายุอาศัยอยู่เป็นจ�ำนวนมาก
ชาวไทใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ วี ฒ
ั นธรรมโดดเด่น มีลกั ษณะภาษาทีเ่ ป็นของตนเอง
และค�ำเรียกสีของชาวไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวายเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจ เนื่องจาก
ชาวไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวายยังใช้ชีวิตที่อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติจึงท�ำให้ชาวไทใหญ่มัก
จะน�ำธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้เป็นค�ำเรียกสี เช่น เขวใบไม่ (สีเขียวใบไม้) ก�่ำยอดโหม้ง (สียอด
มะม่วง) นอกจากการน�ำสิง่ ทีอ่ ยูร่ อบตัวมาใช้เป็นค�ำเรียกสีแล้ว ชาวไทใหญ่ยงั มักน�ำค�ำขยายมา
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ใช้ขยายค�ำเรียกสีเพือ่ บอกความเข้มอ่อนของสีหรือเพือ่ ใช้แยกสีของวัตถุตา่ ง ๆ เช่น แหลงจ๊างฮ้าง
(แดงเข้ม) เขวจ๊าวง้าว (เขียวเข้ม) เหลิงหนุ่ม (เหลืองอ่อน) จะเห็นได้ว่าค�ำเรียกสีของชาวไท
ใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จึงน่าสนใจศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง เพราะค�ำเรียกสีที่ชาวไทใหญ่ใช้น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ
และค่านิยมของชาวไทใหญ่ซงึ่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ คี วามส�ำคัญกลุม่ หนึง่ ในสังคมไทยปัจจุบนั
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แนวคิด 2 แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
2.1.1 แนวคิดเรื่องค�ำเรียกสี
เบอร์ลินและเคย์ (Berlin & Kay, 1991) ได้ศึกษาเรื่อง “Basic color terms: their
universality and evolution” โดยศึกษาค�ำเรียกสีพื้นฐานจาก 20 ภาษาในโลก และได้
ก�ำหนดคุณสมบัติของค�ำเรียกสีพื้นฐานไว้ ดังนี้
(1) ค�ำเรียกสีพื้นฐานต้องเป็นศัพท์เดี่ยว (monolexemic) และไม่สามารถท�ำนาย
ความหมายของค�ำได้จากส่วนใดส่วนหนึ่งของค�ำ
(2) ค�ำเรียกสีพื้นฐานจะต้องไม่มีความหมายซ้อนหรือมีความหมายร่วมกับค�ำเรียกสี
อื่น
(3) ค�ำเรียกสีพ้ืนฐานต้องไม่เป็นค�ำที่จ�ำกัดการใช้แคบ ๆ หรือใช้เฉพาะเรียกสีวัตถุ
หรือสิ่งของบางชนิดเท่านั้น
(4) ค�ำเรียกสีพื้นฐานจะต้องเป็นค�ำที่ผู้บอกภาษาฝังใจ (psychologically salient)
กล่าวคือ เป็นค�ำเรียกสีทมี่ คี วามโดดเด่น โดยผูบ้ อกภาษาจะพูดถึงค�ำนัน้ ก่อน และเป็นค�ำเรียก
สีที่ผู้ใช้ภาษาใช้อย่างสม�่ำเสมอ
(5) ค�ำใดที่สงสัยว่าเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐานหรือไม่น้ัน ให้พิจารณาปรากฏการณ์ทาง
ไวยากรณ์ของค�ำเรียกสีนั้นว่ามีลักษณะเหมือนกับค�ำเรียกสีพื้นฐานอื่น ๆ หรือไม่
(6) ค�ำเรียกสีใดที่เป็นชื่อเดียวกับวัตถุหรือสิ่งของให้สงสัยว่าไม่น่าจะเป็นค�ำเรียกสี
พื้นฐาน เช่น ในภาษาอังกฤษ ค�ำว่า silver ไม่จัดว่าเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน
(7) ค�ำเรียกสีที่เป็นค�ำยืมใหม่ไม่จัดเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน
(8) ค�ำเรียกสีที่มีโครงสร้างทางหน่วยค�ำซับซ้อน (morphological complexity)
ซึ่งหากหน่วยค�ำที่สองมีน�้ำหนักเทียบเท่ากับหน่วยค�ำแรกจะไม่จัดเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน เช่น
ค�ำว่า blue-green ซึ่งทั้งสองค�ำมีน�้ำหนักเท่ากัน จึงไม่จัดว่าเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน
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มีคำ� เรียกสีพนื้ ฐานเป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ วี ฒ
ั นธรรมทีซ่ บั ซ้อน
หรือมีการใช้เทคโนโลยีมากอาจมีขอ้ มูลในการสือ่ สารมากกว่ากลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ วี ฒ
ั นธรรมเรียบ
ง่าย จึงมีการสร้างค�ำศัพท์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้สื่อสารกันได้เข้าใจมากขึ้น
2.1.2 แนวคิดเรื่องการสร้างค�ำ
ผู้วิจัยทบทวนแนวคิดเรื่องการสร้างค�ำในภาษาไทยและการสร้างค�ำในภาษาไทใหญ่
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ การสร้างค�ำที่พบได้ในภาษาทั่วไปจะมี 2 วิธี คือ
1) การประสมค�ำ  ซึ่งเป็นการน�ำค�ำหรือหน่วยค�ำมารวมกันเป็นค�ำใหม่ ในภาษาไทยเรียกว่า
ค�ำประสม และ 2) การประสานค�ำ  ซึ่งเป็นการสร้างค�ำขึ้นด้วยการรวมหน่วยค�ำเติมซึ่งจะมี
ความหมายคงที่กับหน่วยฐานเข้าเป็นค�ำใหม่ เรียกว่าค�ำประสาน (วัลยา ช้างขวัญยืน และ
คณะ, 2553, น. 10-12) ซึ่งสอดคล้องกับ วินัย ภู่ระหงษ์ (2531, น. 70-85) ที่กล่าวถึงวิธี
การประกอบค�ำในภาษาไทยทีเ่ รียกว่าการรวมหน่วยค�ำ แบ่งเป็นการน�ำหน่วยค�ำไม่อสิ ระรวม
กับหน่วยค�ำไม่อิสระหรือหน่วยค�ำอิสระ เรียกว่า ค�ำผสาน และการน�ำหน่วยค�ำอิสระรวมกับ
หน่วยค�ำอิสระ เรียกว่า ค�ำผสม ซึ่งค�ำผสมจะแบ่งย่อยเป็น ค�ำประสม และค�ำซ้อน รวมถึง
ยังมีวิธีการสร้างค�ำอีกชนิดหนึ่งคือการซ�้ำหน่วยค�ำ  ซึ่งเรียกว่า ค�ำซ�้ำ  นอกจากนี้วิธีการสร้าง
ค�ำในภาษาไทยยังสอดคล้องกับวิธีการสร้างค�ำในภาษาไทใหญ่ กล่าวคือ ในภาษาไทใหญ่
จะมีวิธีการสร้างค�ำ  3 วิธี ได้แก่ วิธีซ้อนค�ำที่เป็นการน�ำค�ำที่มีความหมายใกล้กันมาซ้อนกัน
วิธีซ�้ำค�ำเป็นการซ�้ำค�ำเสียงเดียวกันสองครั้งเพื่อให้ความหมายเด่นชัดขึ้น และวิธีผสมค�ำที่ให้
ค�ำที่ต้องการใช้เป็นชื่อเป็นค�ำตัวตั้ง และหาค�ำอื่นเป็นค�ำผสมเพื่อขยายบอกรายละเอียดให้รู้
ลักษณะของชื่อนั้น ๆ (บรรจบ พันธุเมธา, 2508, น. 6-9)
2.2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุม่ ที่ 1 เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาค�ำเรียกสีและการรับรูส้ ใี นภาษาใดภาษา
หนึง่ ซึง่ เป็นการศึกษาค�ำเรียกสีอย่างเฉพาะเจาะจงเพียงภาษาหนึง่ เท่านัน้ เช่น การศึกษาเรือ่ ง
“ค�ำเรียกสีเงาะป่า (ซาไก)” ของธนานันท์ ตรงดี (2541) การศึกษาเรื่อง “ค�ำเรียกสีในภาษา
ม้งขาว” ของณรงค์กรรณ รอดทรัพย์ (2555) เป็นต้น นอกจากนีย้ งั ปรากฏการศึกษาค�ำเรียกสีใน
ภาษาใดภาษาหนึง่ หากแต่เป็นการเปรียบเทียบค�ำเรียกสีในแต่ละยุคสมัย เช่น การศึกษาเรือ่ ง
“ค�ำเรียกสีและมโนทัศน์เรือ่ งสีของคนไทยสมัยสุโขทัยและสมัยปัจจุบนั ” ของศุภมาส เอ่งฉ้วน
(2543) การศึกษาเรือ่ ง “ค�ำเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุรแี ละสมัยรัตนโกสินทร์” ของธนัฏฐากุล
พรทิพยพานิช (2557) การศึกษาเรื่อง “ค�ำเรียกสีและมโนทัศน์เกี่ยวกับสีในภาษาล้านนา”
ของศราวุธ หล่อดี (2561) เป็นต้น
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กลุ่มที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาค�ำเรียกสีและการรับรู้สีในเชิง
เปรียบเทียบหลายภาษา เช่น ศตนันต์ เชื้อมหาวัน (2541) ได้ศึกษาเรื่อง “ค�ำเรียกสีและการ
รับรู้สีของผู้พูดภาษาไทลื้อ ลัวะ ม้ง และกะเหรี่ยงในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา” การ
ศึกษาเรื่อง “การสร้างค�ำเรียกสีในภาษาไทยและภาษาลาว” ของอภิญญา เพชรวิชิต (2545)
การศึกษาเรือ่ ง “ค�ำเรียกสีและทัศนคติทมี่ ตี อ่ สีของผูพ้ ดู ภาษาไทย กะเหรีย่ งโปว์ มอญ และขมุ
ในอ�ำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร”ี ของนฤมล ศิรพิ นั ธุ์ (2554) และฉียนู เจียง (2560) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรือ่ ง “การเปรียบเทียบค�ำเรียกสีและการรับรูส้ ใี นภาษาไทยของชาวกรุงเทพฯ กับภาษา
จีนของชาวฮั่นในนครหนานหนิง” เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง 2 กลุ่มนี้ ล้วนแสดงให้
เห็นถึงการใช้ภาษาในการเรียกสีของกลุม่ ชาติพนั ธุแ์ ต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุซ์ งึ่ วิธกี ารสร้างค�ำเรียกสี
มักจะมีความสัมพันธ์กบั การด�ำเนินชีวติ ของกลุม่ ชาติพนั ธุน์ นั้ ๆ นอกจากนีผ้ ลการวิจยั เหล่านี้
ยังสะท้อนให้เห็นถึงระบบความคิดของมนุษย์ในการสร้างค�ำเรียกสีขึ้นมาใช้ในการเรียกสีและ
แยกสีของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งท�ำให้เห็นถึงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันผ่านการสร้าง
ค�ำเรียกสีของกลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ด้วย
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.1 เพื่อศึกษาจ�ำนวนค�ำเรียกสีพื้นฐานและวิวัฒนาการค�ำเรียกสีพื้นฐานของผู้พูด
ภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
3.2 เพือ่ ศึกษาวิธสี ร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานของผูพ้ ดู ภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย
ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ผู้วิจัยจะศึกษาค�ำเรียกสี ทั้งค�ำเรียกสีพื้นฐาน วิวัฒนาการ
ค�ำเรียกสีพื้นฐาน และวิธีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้าน
เวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
4.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในพื้นที่ชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่อาศัยอยู่เป็นจ�ำนวน
มากและอาศัยอยู่มานาน จึงน่าจะท�ำให้เห็นถึงเอกลักษณ์การใช้ภาษาไทใหญ่ที่ชัดเจน
4.3 ขอบเขตด้านประชากร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่ท่ีมีอายุ
50-60 ปี จ�ำนวน 20 คน เนื่องจากคนที่มีช่วงอายุดังกล่าวยังคงใช้ค�ำศัพท์ที่เป็นภาษาไทใหญ่
ในการสื่อสารในชีวิตประจ�ำวัน
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5. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องค�ำเรียกสีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนาม
เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ และอธิบายปรากฏการณ์โดยใช้วธิ กี ารวิจยั แบบพรรณนา
วิเคราะห์ (descriptive research) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 ทบทวนเอกสาร งานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การวิจัย
5.2 ส�ำรวจพืน้ ทีใ่ นการเก็บข้อมูล ได้แก่ ชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม่
5.3 เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ได้แก่ บัตรทดสอบตาบอดสี
บัตรสี และตารางบันทึกข้อมูลรายบุคคล
5.4 คัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจัยได้ทดสอบตาบอดสีของผู้บอกภาษาโดยน�ำบัตร
ทดสอบตาบอดสีมาสอบถามผู้บอกภาษาว่าตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในบัตรนั้นคืออะไร หากผู้บอก
ภาษาอ่านตัวเลขได้ถกู ต้องทุกภาพ แสดงว่าผูบ้ อกภาษาสายตาปกติ และจะได้รบั คัดเลือกเป็น
ผู้บอกภาษาในงานวิจัยครั้งนี้ เมื่อได้ผู้บอกภาษาที่ไม่เป็นโรคตาบอดสีแล้ว ผู้วิจัยจะพิจารณา
คุณสมบัติของผู้บอกภาษาเพิ่มเติม โดยมีการก�ำหนดคุณสมบัติดังนี้
5.4.1 ผู้บอกภาษาต้องไม่เป็นตาบอดสี
5.4.2 ผู้บอกภาษาต้องพูดภาษาไทใหญ่ในชีวิตประจ�ำวัน
5.4.3 ผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่ต้องมีถิ่นอยู่อาศัยถาวรในชุมชนบ้านเวียงหวาย
ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เกิด และไม่เคยอพยพไปยังที่อื่น
5.4.4 ผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-60 ปี
5.4.5 บิดามารดาของผู้บอกภาษาต้องมีคุณสมบัติตามข้อ (5.4.3) ด้วย
5.4.6 ในกรณีทผี่ บู้ อกภาษาสมรสแล้ว คูส่ มรสของผูบ้ อกภาษาต้องมีคณ
ุ สมบัติ
ตามข้อ (5.4.3) เช่นกัน
5.4.7 ผู้บอกภาษาต้องเป็นผู้ที่มีอวัยวะในการออกเสียงสมบูรณ์
5.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน�ำบัตรสี 241 สี ไปสัมภาษณ์ผบู้ อกภาษาว่า สีนเี้ ป็นสีอะไร
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั จะบันทึกข้อมูลลงในตารางเก็บข้อมูล ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั เลือกแผ่นสีทนี่ ำ� มา
ใช้ในการเก็บข้อมูลจากแผ่นสี “NEW BIO COLOR” ทีผ่ ลิตโดยบริษทั สยามกราฟฟิคเอเยนซี
จ�ำกัด เนื่องจากแผ่นสีนี้มีสีจ�ำนวนสีมากเพียงพอส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ โดยมีทั้งสิ้น 240 สี
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และมีการเรียงสีจากสีจางไปยังสีเข้มตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามในแผ่นสีนั้นไม่มีสีขาว ผู้วิจัย
จึงเพิ่มสีขาวอีกสีหนึ่ง รวมทั้งหมด 241 สี ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้
5.6 วิเคราะห์ข้อมูลค�ำเรียกสีพื้นฐานและค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
5.6.1 วิเคราะห์ค�ำเรียกสีพื้นฐาน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินค�ำเรียกสีพื้นฐานตาม
การศึกษาของฉียนู เจียง (2560) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง “การเปรียบเทียบค�ำเรียกสีและการรับรูส้ ใี น
ภาษาไทยของชาวกรุงเทพ ฯ กับภาษาจีนของชาวฮั่นในนครหนานหนิง” ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้
ปรับจากค�ำจ�ำกัดความค�ำเรียกสีพนื้ ฐานของเบอร์ลนิ และเคย์ (Berlin & Kay, 1991) เนือ่ งจาก
เกณฑ์การตัดสินค�ำเรียกสีพนื้ ฐานของเบอร์ลนิ และเคย์เป็นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเพือ่ ใช้ตดั สินค�ำเรียก
สีพื้นฐานในภาษาตะวันตก จึงอาจไม่ครอบคลุมคุณสมบัติของค�ำเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทย
5.6.2 วิเคราะห์วิธีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน โดยน�ำแนวคิดเรื่องการสร้างค�ำ
มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.7 เรียบเรียงข้อมูลและเขียนเป็นบทความ1
5.8 สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผลการวิจัย
6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
6.1 ท�ำให้ทราบถึงจ�ำนวนค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน วิวฒ
ั นาการค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน และวิธสี ร้าง
ค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานของผูพ้ ดู ภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิน่ อ�ำเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
6.2 เป็นแนวทางทีจ่ ะท�ำให้ผทู้ สี่ นใจศึกษาภาษาไทใหญ่ได้เห็นแง่มมุ การศึกษาภาษา
ไทใหญ่ในแง่ทสี่ มั พันธ์กบั วัฒนธรรม ทัง้ ยังเป็นการขยายขอบเขตงานวิจยั เกีย่ วกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ไทใหญ่ให้มีมากขึ้น
6.3 เป็นแนวทางในศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ต่อไป

1

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะถ่ายถอดสัทอักษรและก�ำหนดเสียงวรรณยุกต์โดยอ้างอิงจากพจนานุกรมภาษาไทใหญ่-ไทย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2552, น. ฐ) โดยใช้ตัวเลขก�ำกับวรรณยุกต์ ดังนี้
1
หมายถึง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 1
ต�่ำ-ขึ้น
(24)
2
หมายถึง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 2
ต�่ำ-ระดับ
(21)
3
หมายถึง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 3
กลาง-ตก
(31)
4
หมายถึง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 4
สูง-ระดับ
(44)
5
หมายถึง
หน่วยเสียงวรรณยุกต์ที่ 5
สูง-ตก
(41)
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7. ผลการวิจัย
7.1 ค�ำเรียกสีพื้นฐานและวิวัฒนาการค�ำเรียกสีพื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่
ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เกณฑ์ในการตัดสินคุณสมบัติของค�ำเรียกสีพื้นฐานตาม
การศึกษาของ ฉียูน เจียง (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบค�ำเรียกสีและการรับรู้สี
ในภาษาไทยของชาวกรุงเทพฯ กับภาษาจีนของชาวฮั่นในนครหนานหนิง” ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ได้
ปรับจากค�ำจ�ำกัดความค�ำเรียกสีพนื้ ฐานของเบอร์ลนิ และเคย์ (Berlin & Kay, 1991) เนือ่ งจาก
เกณฑ์การตัดสินค�ำเรียกสีพนื้ ฐานของเบอร์ลนิ และเคย์เป็นเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดเพือ่ ใช้ตดั สินค�ำเรียก
สีพื้นฐานในภาษาตะวันตก จึงอาจไม่ครอบคลุมคุณสมบัติของค�ำเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทย
นอกจากนีเ้ กณฑ์การตัดสินค�ำเรียกสีพนื้ ฐานตามการศึกษาของ ฉียนู เจียง (2560) ยังเป็นการ
ศึกษาเปรียบเทียบในภาษาที่อยู่ต่างตระกูลกัน เกณฑ์นี้จึงน่าจะมีความครอบคลุมการศึกษา
ได้อย่างหลากหลาย ซึ่งจะท�ำให้การวิเคราะห์ค�ำเรียกสีพื้นฐานสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้วิจัยจึง
น�ำเกณฑ์การตัดสินค�ำเรียกสีพื้นฐานตามการศึกษาของ ฉียูน เจียง (2560) มาปรับใช้ในการ
วิเคราะห์ค�ำเรียกสีพื้นฐานในการวิจัยครั้งนี้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) ค�ำเรียกสีพื้นฐานต้องเป็นค�ำเดี่ยว (basic color term) หรือเป็นค�ำที่ประกอบ
ด้วยหน่วยค�ำมากกว่าหนึ่งหน่วยค�ำ และแต่ละหน่วยค�ำของค�ำนั้นไม่สามารถปรากฏเป็น
ค�ำเรียกสีพื้นฐานโดยล�ำพังได้ เช่น ค�ำว่า “น�่ำถาน” /nam5 tha:n1/ (น�้ำตาล) ถือเป็นสี
พื้นฐานในภาษาไทใหญ่ ซึ่งเป็นค�ำที่ประกอบด้วยหน่วยค�ำ “น�่ำ” /nam5/ (น�้ำ) และ “ถาน”
/tha:n1/ (ตาล) หากแต่หน่วยค�ำทัง้ 2 หน่วยค�ำนัน้ ไม่สามารถปรากฏเป็นค�ำเรียกสีพนื้ ฐานโดย
ล�ำพังได้ ส่วนค�ำว่า “เขวแก่” /khe:w1 kɛ:2/ (เขียวแก่) เป็นค�ำทีป่ ระกอบด้วยหน่วยค�ำ “เขว”
/khe:w1/ (เขียว) และ “แก่” /kɛ:2/ ซึ่งหน่วยค�ำ “เขว” /khe:w1/ (เขียว) นั้นเป็นค�ำเรียกสี
พืน้ ฐาน และหน่วยค�ำ “แก่” /kɛ:2/ เป็นส่วนขยายของหน่วยค�ำ “เขว” /khe:w1/ (เขียว) ดังนัน้ ค�ำว่า
“เขวแก่” /khe:w1 kɛ:2/ (เขียวแก่) จึงไม่ถือเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน
(2)		 ค�ำเรียกสีพนื้ ฐานต้องไม่เป็นส่วนหนึง่ ของค�ำเรียกสีอนื่ ๆ เช่น “กะเพะ”
(กาแฟ) เป็นค�ำเรียกสีที่จัดอยู่ในประเภทสีน�้ำตาล จึงไม่เป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน ส่วน “เหลิง”
(เหลือง) เป็นค�ำเรียกสีที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของค�ำเรียกสีอื่น ๆ จึงถือว่าเป็นค�ำเรียกสี
พื้นฐาน
(3) ค�ำเรียกสีพื้นฐานต้องไม่เป็นค�ำที่จ�ำกัดการใช้แคบ ๆ หรือใช้เฉพาะกับวัตถุบาง
อย่างเท่านั้น
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(4)		 ค�ำเรียกสีพื้นฐานเป็นค�ำเรียกสีที่ฝังใจและมีความหมายคงที่ ซึ่งเป็นค�ำเรียกสีที่
ปรากฏซ�ำ้ บ่อย และผูใ้ ช้ภาษาได้ใช้อย่างสม�ำ่ เสมอ กล่าวคือ ในงานวิจยั นีค้ ำ� เรียกสีพนื้ ฐานใน
ภาษาไทใหญ่จ�ำเป็นต้องปรากฏอยู่ในข้อมูลค�ำเรียกสีจากผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่ทุกคน เช่น
ค�ำว่า “แหลง” /lɛ:ŋ1/ (แดง) “เขว” /khe:w1/ (เขียว) เป็นค�ำเรียกสีที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล
ค�ำเรียกสีจากผู้บอกภาษาทุกคน ดังนั้นค�ำว่า “แหลง” /lɛ:ŋ1/ (แดง) และ “เขว” /khe:w1/
(เขียว) จึงถือเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐาน
จากการศึกษาค�ำเรียกสีพื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย
ต�ำบลม่อนปิน่ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเกณฑ์การพิจารณาค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน ดังกล่าว
พบว่าค�ำเรียกสีพื้นฐานของชาวไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย มีทั้งหมด 11 ค�ำ ได้แก่ ขาว
/kha:w1/ หล�ำ /lam1/ (ด�ำ) แหลง /lɛ:ŋ1/ (แดง) เขว /khe:w1/ (เขียว) เหลิง
(เหลือง)
ส่อม /sɔm2/ (blue) น�่ำถาน /nam5 tha:n1/ (น�้ำตาล) โม่ง /mo:ŋ5/ (ม่วง) ข่อง /khɔŋ2/
(ชมพู) ส้ม /som5/ และ เต๊า /taw4/ (เทา)
ค�ำเรียกสีพื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ข้างต้น เมื่อน�ำมาเรียงล�ำดับตามทฤษฎี
ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม
– ธัน(Berlin
วาคม 2564)
วิวารสารภาษาและภาษาศาสตร์
วัฒนาการค�ำเรียกสีพื้นฐานของเบอร์
ลินและเคย์
& Kay, 1991) ปรากฏดังแผนภูมิ
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ภำพที่ 2
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ระยะที่ 3
คือ เขว /khe:w1/ หรือ เหลิง /lǝ:ŋ1/ (คาใดคาหนึ่ง)
1
1
ระยะที่ 4
คือ เขว /khe:w
102/ และ เหลิง /lǝ:ŋ /
ระยะที่ 5
คือ ส่อม /sɔm2/ (ใช้เรียกสีฟ้าและสีน้าเงิน)
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ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4
ระยะที่ 5
ระยะที่ 6
ระยะที่ 7

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ขาว /kha:w1/ และ หล�ำ /lam1/
แหลง /lɛ:ŋ1/
เขว /khe:w1/ หรือ เหลิง
(ค�ำใดค�ำหนึ่ง)
1
เขว /khe:w / และ เหลิง
ส่อม /sɔm2/ (ใช้เรียกสีฟ้าและสีน�้ำเงิน)
น�่ำถาน /nam5 tha:n1/
โม่ง /mo:ŋ5/ ข่อง /khɔŋ2/ ส้ม /som5/ และ เต๊า /taw4/

ในข้างต้นจะเห็นได้วา่ ค�ำเรียกสีพนื้ ฐานของผูพ้ ดู ภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย
ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 11 ค�ำ  และมีวิวัฒนาการค�ำเรียกสี
พื้นฐานอยู่ในระยะที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin &
Kay, 1991)
7.2 ค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบล
ม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
การสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบล
ม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงให้เห็นถึงวิธีคิดสร้างค�ำศัพท์เพื่อน�ำมาใช้เรียกสี
ของวัตถุต่าง ๆ ซึ่งการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานนั้นมีส่วนประกอบ 5 ประการ ได้แก่ ค�ำเรียก
สีพื้นฐาน ค�ำเรียกสีเฉพาะ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ ค�ำขยาย และค�ำเชื่อม ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
(1) ค�ำเรียกสีพื้นฐาน หมายถึง ค�ำที่มีคุณสมบัติดังนี้ 1) ค�ำเรียกสีพื้นฐานต้องเป็น
ค�ำเดี่ยว (basic color term) หรือเป็นค�ำที่ประกอบด้วยหน่วยค�ำมากกว่าหนึ่งหน่วยค�ำ และ
แต่ละหน่วยค�ำของค�ำนั้นไม่สามารถปรากฏเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐานโดยล�ำพังได้ 2) ค�ำเรียกสี
พื้นฐานต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของค�ำเรียกสีอื่น ๆ 3) ค�ำเรียกสีพื้นฐานต้องไม่เป็นค�ำที่จ�ำกัด
การใช้แคบ ๆ หรือใช้เฉพาะกับวัตถุบางอย่างเท่านั้น 4) ค�ำเรียกสีพื้นฐานเรียกสีพื้นฐานเป็น
ค�ำเรียกสีที่ฝังใจและมีความหมายคงที่ ซึ่งเป็นค�ำเรียกสีที่ปรากฏซ�้ำบ่อย และผู้ใช้ภาษาได้ใช้
อย่างสม�่ำเสมอ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน 7.1)
(2)		 ค� ำ เรี ย กสี เ ฉพาะ หมายถึ ง ค� ำ เรี ย กสี ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ ค� ำ เรี ย กสี
พืน้ ฐาน และเป็นค�ำเรียกสีทมี่ คี วามหมายเป็นส่วนหนึง่ ของค�ำเรียกสีอนื่ ๆ หรือมีความหมาย
คลุมเครือในการเรียกสี แต่ตอ้ งไม่เป็นค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะ เช่น ข่อน /khɔn2/ (น�ำ้ ตาลอ่อน)
ก�่ำ /kam2/ (ม่วงคล�้ำ) และแสด /sɛ:t2/
103

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)

(3)		 ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ หมายถึง ค�ำเรียกสีที่มีกลวิธีการสร้างโดยน�ำค�ำเรียกพืช
สัตว์ ธรรมชาติ ธาตุโลหะ และสิ่งของมาใช้เป็นค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน (นฤมล ศิริพันธุ์, 2554,
น. 41) เช่น ยอดโหม้ง /jɔ:t5 mo:ŋ5/ (ยอดมะม่วง) กันไพ /kan3 phaj3/ (ควันไฟ)
(4)		 ค�ำขยาย หมายถึง ค�ำที่ท�ำหน้าที่แสดงลักษณะของสี เช่น หนุ่ม /num2/ (อ่อน)
อย่างไรก็ตามค�ำขยายบางค�ำจะใช้เฉพาะกับสีใดสีหนึ่งเท่านั้น เช่น จ๊างฮ้าง /ca:ŋ4 ha:ŋ4/
(เข้ม) เป็นค�ำขยายที่ใช้เฉพาะกับสีแดง จี๊วงี้ว /ci:w4 ŋi:w4/ (ขจี) เป็นค�ำขยายที่ใช้เฉพาะกับ
สีเขียว
(5)		 ค�ำเชื่อม หมายถึง ค�ำที่ท�ำหน้าที่เชื่อมระหว่างส่วนหลักและส่วนขยายของค�ำ
เรียกสี และช่วยแสดงลักษณะของสี ซึง่ พบว่าค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทใหญ่มี 3 ค�ำ ได้แก่
ออก
อม
และ ลอ /lɔ:3/ (ผสม)
จากการเก็บข้อมูลค�ำเรียกสีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบล
ม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานจ�ำนวน 383 ค�ำ  มีวิธีการ
สร้างค�ำเรียกสี 4 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ค�ำเรียกสีเฉพาะ 2) การน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน
3) การน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย และ 4) การใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
7.2.1 การใช้ค�ำเรียกสีเฉพาะ
ค�ำเรียกสีเฉพาะ หมายถึง ค�ำเรียกสีทมี่ คี ณ
ุ สมบัตคิ ล้ายคลึงกับค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน และ
เป็นค�ำเรียกสีที่มีความหมายเป็นส่วนหนึ่งของค�ำเรียกสีอื่น ๆ หรือมีความหมายคลุมเครือใน
การเรียกสี ซึ่งเป็นค�ำที่ใช้เฉพาะกับการเรียกสี แต่ต้องไม่เป็นค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ พบ 3 ค�ำ
ได้แก่ ข่อน /khɔn2/ ซึ่งชาวไทใหญ่มักจะใช้ในการเรียกสิ่งของที่มีสีน�้ำตาลอ่อนเช่นเดียวกับ
สีของฝ้ายตามธรรมชาติ ก�่ำ /kam2/ เป็นสีม่วงที่มีลักษณะเข้มจัดหรือคล�้ำ และแสด /sɛ:t2/
เป็นสีส้มที่มีลักษณะคล�้ำกว่าสีส้มปกติ
7.2.2 การน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน
การสร้างค�ำเรียกสีดว้ ยวิธนี จี้ ะประกอบด้วยส่วนหลัก2 ซึง่ เป็นค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน 1 ค�ำ 
หรือค�ำเรียกสีเฉพาะ 1 ค�ำ และส่วนขยาย3 ที่เป็นค�ำเรียกสีพื้นฐานหรือค�ำเรียกสีเฉพาะอีก 1
ค�ำ  ค�ำเรียกสีลักษณะนี้อาจมีค�ำเชื่อมคั่นอยู่ระหว่างส่วนหลักและส่วนขยาย จากการศึกษา
พบการสร้างค�ำเรียกสีวิธีนี้ 80 ค�ำ แบ่งโครงสร้างเป็น 6 แบบ ดังนี้
ส่วนหลัก หมายถึง ส่วนของค�ำเรียกสีที่ผู้บอกภาษาคิดขึ้นมาเป็นค�ำแรก และเป็นค�ำที่บ่งบอกถึงความหมายหลักของสี
ทั้งนี้ส่วนหลักจะประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 1 ส่วน หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามส่วนหลักในภาษาไทใหญ่จะวาง
อยู่หน้าส่วนขยาย
3
ส่วนขยาย หมายถึง ส่วนที่น�ำมาประกอบส่วนหลัก ซึ่งช่วยขยายลักษณะของสีให้ชัดเจนมากขึ้น
2
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ตารางที่ 1
แสดงโครงสร้างการน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน
โครงสร้างการน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน
(1) ค�ำเรียกสีพื้นฐาน + ค�ำเรียกสีพื้นฐาน
(2) ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน + ค�ำเชือ่ ม + ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน
(3) ค�ำเรียกสีพื้นฐาน + ค�ำเรียกสีเฉพาะ
(4) ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำเรียกสีพื้นฐาน
(5) ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำเรียกสีเฉพาะ
(6) ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำเชือ่ ม + ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน

ตัวอย่างค�ำเรียกสี
แหลงข่อง /lɛ:ŋ khɔŋ2/ (แดงชมพู)
ส้มลอเหลิง /som5/ lɔ:3 lə:ŋ1/ (ส้มผสมเหลือง)
แหลงก�่ำ /lɛ:ŋ1 kam2/ (แดงม่วงคล�้ำ)
ข่อนหล�ำ /khɔn2 lam1/ (น�้ำตาลด�ำ)
ก�่ำข่อน /kam2 khɔn2/ (ม่วงน�้ำตาลคล�้ำ)
แสดออกเหลิง /sɛ:t2 ɔ:k2 lɛ:ŋ1/ (ส้มเหลืองคล�้ำ)
1

จากโครงสร้างการสร้างค�ำเรียกสีขา้ งต้น แสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่มวี ธิ กี ารสร้างค�ำ
เรียกสีไม่พื้นฐานโดยการน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน เช่น โครงสร้าง [ค�ำเรียกสีพื้นฐาน +
ค�ำเรียกสีพื้นฐาน] ดังค�ำว่า แหลงข่อง /lɛ:ŋ1 khɔŋ2/ ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสี
พืน้ ฐาน “แหลง” /lɛ:ŋ1/ (แดง) และส่วนขยายคือ ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน “ข่อง” /khɔŋ2/ (ชมพู) ชาวไทใหญ่
ใช้ค�ำนี้เรียกสีที่เกิดจากการผสมสีแดงกับสีชมพู โดยมีอัตราส่วนของสีแดงมากกว่าสีชมพู
นอกจากการน�ำค�ำเรียกสีพนื้ ฐานมาผสมกันแล้ว ชาวไทใหญ่ยงั มีการคิดสร้างค�ำเรียก
สีโดยการน�ำค�ำเรียกสีเฉพาะมาผสมเข้ากับค�ำเรียกสีพื้นฐานด้วย เช่น โครงสร้าง [ค�ำเรียกสี
พื้นฐาน + ค�ำเรียกสีเฉพาะ] ดังค�ำว่า แหลงก�่ำ /lɛ:ŋ1 kam2/ ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำ
เรียกสีพื้นฐาน “แหลง” /lɛ:ŋ1/ (แดง) และส่วนขยายคือ ค�ำเรียกสีเฉพาะ “ก�่ำ” /kam2/
(ม่วงเข้ม) สีแหลงก�ำ่ มีลกั ษณะเช่นเดียวกับสีแดง ซึง่ เป็นสีทชี่ าวไทใหญ่ใช้เรียกสีแดงปนสีมว่ ง
เข้ม หรือเป็นสีแดงม่วงคล�้ำ
นอกจากนี้ยังมีการน�ำค�ำเชื่อมมาเป็นส่วนประกอบในการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
เช่น โครงสร้าง [ค�ำเรียกสีพื้นฐาน + ค�ำเชื่อม + ค�ำเรียกสีพื้นฐาน] ดังค�ำว่า ส้มลอเหลิง
/som5/ lɔ:3 lə:ŋ1/ ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน “ส้ม” /som5/ ส่วนขยาย
คือ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน “เหลิง” /lə:ŋ1/ (เหลือง) และใช้ค�ำเชื่อม “ลอ” /lɔ:3/ (ผสม) เชื่อม
ระหว่างส่วนหลักและส่วนขยาย ชาวไทใหญ่ใช้เรียกสีที่เกิดจากการผสมสีส้มกับเหลือง โดย
มีอัตราส่วนสีส้มมากกว่าสีเหลือง
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7.2.3 การน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย
การสร้างค�ำเรียกสีดว้ ยวิธนี ปี้ ระกอบด้วยส่วนหลักทีเ่ ป็นค�ำเรียกสีพนื้ ฐานหรือค�ำเรียกสี
เฉพาะ 1 หรือ 2 ค�ำ  และส่วนขยายที่เป็นค�ำขยายที่แสดงลักษณะ 1 ค�ำ  จากการศึกษาพบ
การสร้างค�ำเรียกสีวิธีนี้ 125 ค�ำ แบ่งโครงสร้างเป็น 4 แบบ ดังนี้
ตารางที่ 2
แสดงโครงสร้างการน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย
โครงสร้างการน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย
ตัวอย่างค�ำเรียกสี
(1) ค�ำเรียกสีพื้นฐาน + ค�ำขยาย
แหลงจ๊างฮ้าง /lɛ:ŋ1 ca:ŋ4 ha:ŋ4/ (แดงเข้ม)
(2) ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำขยาย
ข่อนอ่อน
(น�้ำตาลจาง)
(3) ค�ำเรียกสีพื้นฐาน + ค�ำเรียกสีพื้นฐาน +
ข่องส้มหนุ่ม /khɔŋ2 som5 num2/
ค�ำขยาย
(ชมพูส้มอ่อน)
(4) ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน + ค�ำขยาย ก�่ำข่องแก่ /kam2 khɔŋ2 kɛ:2/ (ม่วงชมพูแก่)

จากโครงสร้างการสร้างค�ำเรียกสีข้างต้นแสดงให้เห็นว่าชาวไทใหญ่มีการน�ำค�ำเรียก
สีมาผสมกับค�ำขยายเพื่อแสดงถึงอัตราส่วนหรือความเข้มจางของสีในการใช้แยกสีของวัตถุ
ต่าง ๆ เช่น โครงสร้าง [ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน + ค�ำขยาย] ดังค�ำว่า แหลงจ๊างฮ้าง /lɛ:ŋ1 ca:ŋ4 ha:ŋ4/
ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสีพ้ืนฐาน “แหลง” /lɛ:ŋ 1/ (แดง) และส่วนขยาย
คือ ค�ำขยาย “จ๊างฮ้าง” /ca:ŋ4 ha:ŋ4/ (เข้ม) ชาวไทใหญ่ใช้ค�ำนี้เรียกสีแดงที่เข้มกว่า
สีแดงปกติ และค�ำขยาย “จ๊างฮ้าง” /ca:ŋ4 ha:ŋ4/ (เข้ม) จะใช้ขยายแต่เฉพาะสีแดงเท่านั้น
โดยจะใช้เรียกวัตถุที่มีสีแดงเข้มมาก
ส่วนโครงสร้าง [ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำขยาย] เช่น ค�ำว่า ข่อนอ่อน
ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสีเฉพาะ “ข่อน” /khɔn2/ และส่วนขยายคือ ค�ำขยายที่
แสดงลักษณะของสี “อ่อน”
ชาวไทใหญ่ใช้คำ� นีเ้ รียกสีนำ�้ ตาลอ่อนทีอ่ อ่ นกว่าสีนำ�้ ตาล
ปกติ หรือเป็นสีน�้ำตาลจาง
ส� ำ หรั บโครงสร้าง [ค�ำเรีย กสีพื้น ฐาน + ค� ำ เรี ยกสี พื้ น ฐาน + ค� ำ ขยาย] เช่ น
ข่องส้มหนุ่ม /khɔŋ2 som5 num2/ ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน “ข่อง”
/khɔŋ2/ และค�ำเรียกสีพื้นฐาน “ส้ม” /som5/ ซึ่งประสมกันเกิดเป็นค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
“ข่องส้ม” /khɔŋ2 som5/ และส่วนขยายที่แสดงลักษณะของสี “หนุ่ม” /num2/ (อ่อน) ชาว
ไทใหญ่ใช้ค�ำนี้เรียกสีที่ผสมกันระหว่างสีชมพูส้มซึ่งอ่อนกว่าสีชมพูส้มปกติ หรืออาจเรียกว่า
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สีชมพูส้มอ่อน
		
นอกจากนีย้ งั ปรากฏโครงสร้าง [ค�ำเรียกสีเฉพาะ + ค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน + ค�ำขยาย]
เช่น ค�ำว่า ก�่ำข่องแก่ /kam2 khɔŋ2 kɛ:2/ ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสีเฉพาะ “ก�่ำ”
/kam2/ และค�ำเรียกสีพื้นฐาน “ข่อง” /khɔŋ2/ ซึ่งประสมกันเกิดเป็นค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน
“ก�่ำข่อง” /kam2 khɔŋ2/ และส่วนขยายที่แสดงลักษณะของสี “แก่” /kɛ:2/ ชาวไทใหญ่ใช้
ค�ำนีเ้ รียกสีทผี่ สมกันระหว่างสีมว่ งชมพูซงึ่ เข้มกว่าสีมว่ งชมพูปกติ หรืออาจเรียกว่าสีมว่ งชมพูแก่
7.2.4 การใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี
การสร้างค�ำเรียกสีด้วยวิธีนี้จะเป็นการน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำเรียกสี
หรือใช้เป็นส่วนหนึ่งของค�ำเรียกสีก็ได้ โดยอาจมีการน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาผสมกับค�ำ
อื่น ๆ ได้แก่ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน ค�ำเรียกสีเฉพาะ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ หรือค�ำขยาย โดยอาจ
มีค�ำเชื่อมเชื่อมระหว่างค�ำเรียกสีก็ได้ จากการศึกษาพบการสร้างค�ำเรียกสีวิธีนี้ 175 ค�ำ  แบ่ง
โครงสร้างเป็น 4 แบบ ดังนี้
ตารางที่ 3
แสดงโครงสร้างการใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี
โครงสร้างการใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี
ตัวอย่างค�ำเรียกสี
(1) การใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะโดยล�ำพัง
แก่นหมากฝาง /kɛn2 ma:k2 fa:ŋ1/
(แก่นของต้นฝาง)
(2) การน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ 2 ค�ำมาผสมกัน
กันไพงึน /kan3 phaj3 ŋɯn3/ (ควันไฟเงิน)
(3) การน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะผสมกับค�ำเรียกสี
เขวลอขี้ม่า /khe:w1 lɔ:3 khi:5 ma:5/
(เขียวผสมขี้ม้า)
(4) การน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาผสมกับค�ำขยาย เน่อแก่
(เนื้อแก่)

นอกจากจะมีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานด้วยการน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกัน รวมถึง
มีการใช้ค�ำขยายมาประกอบแล้ว ชาวไทใหญ่ยังมีวิธีการสร้างค�ำเรียกสีด้วยการน�ำค�ำเรียก
สิง่ ของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำเรียกสีดว้ ย ซึง่ ค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะเหล่านีม้ กั จะปรากฏอยูร่ อบตัว
ของชาวไทใหญ่ อันแสดงให้เห็นถึงระบบความคิดของชาวไทใหญ่ทมี่ กั จะน�ำสิง่ ของทีอ่ ยูร่ อบ
ตัวหรือธรรมชาติรอบตัวมาสร้างเป็นค�ำเรียกสี เช่น แก่นหมากฝาง /kɛn2 ma:k2 fa:ŋ1/ เป็น
ค�ำเรียกสีที่ชาวไทใหญ่ใช้เรียกสีออกชมพูหรือม่วงที่มีลักษณะคล้ายกับสีแก่นของต้นฝางซึ่ง
เป็นพืชที่ปลูกเป็นจ�ำนวนมากในพื้นที่อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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โครงสร้างลักษณะที่ 2 คือการน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ 2 ค�ำมาผสมกัน เช่น ค�ำว่า
กันไพงึน /kan3 phaj3 ŋɯn3/ (ควันไฟเงิน) ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ
“กันไพ” /kan3 phaj3/ (ควันไฟ) และส่วนขยายคือ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ “งึน” /ŋɯn3/
(เงิน) ชาวไทใหญ่ใช้ค�ำดังกล่าวเรียกสีเทาที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสีของควันไฟและสีของเงิน
เหรียญ
โครงสร้างต่อมาคือการสร้างค�ำเรียกสีโดยน�ำค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะมาผสมกับค�ำเรียก
สี เช่น ค�ำว่า เขวลอขี้ม่า /khe:w1 lɔ:3 khi:5 ma:5/ (เขียวผสมขี้ม้า) ประกอบด้วยส่วนหลัก
คือ ค�ำเรียกสีพื้นฐาน “เขว” /khe:w1/ (เขียว) ส่วนขยายคือ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ “ขี้ม่า”
/khi:5 ma:5/ (ขีม้ า้ ) และใช้คำ� เชือ่ ม “ลอ” /lɔ:3/ (ผสม) เชือ่ มระหว่างส่วนหลักและส่วนขยาย
ค�ำนีเ้ ป็นค�ำทีช่ าวไทใหญ่ใช้เรียกสีทเี่ กิดจากการผสมระหว่างสีเขียวกับสีขมี้ า้ โดยมีอตั ราส่วน
สีเขียวมากกว่าสีขี้ม้า
นอกจากนี้ยังมีการน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาผสมกับค�ำขยาย เช่น ค�ำว่า เน่อแก่
(เนื้อแก่) ประกอบด้วยส่วนหลักคือ ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะ “เน่อ”
(เนื้อ)
2
และส่วนขยายคือ ค�ำขยายที่แสดงลักษณะของสี “แก่” /kɛ: / ค�ำนี้ชาวไทใหญ่ใช้เรียกสีเนื้อ
หรือสีน�้ำตาลที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสีผิวหนังของคน แต่เข้มกว่าสีเนื้อปกติ
จากการศึกษาการสร้างค�ำเรียกสีข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชน
บ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิน่ อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีวธิ กี ารสร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐาน
หลายวิธี จากการศึกษาพบค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานทั้งหมด 383 ค�ำ สรุปได้ดังตารางต่อไปนี้
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ในชุามนเวี
ชนบ้ยงหวาย
า นเวียงหวาย
าบลม่
นปิ่ น
าเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่
จังอหวั
ดเชียงใหม่

ลำดับ
1
2

วิธีสร้ำงคำเรียกสีไม่พื้นฐำน
จำนวนคำ
กำรใช้คำเรียกสีเฉพำะ
3
กำรนำคำเรียกสี 2 คำมำผสมกัน
80
(1) คาเรียกสีพื้นฐาน + คาเรียกสีพื้นฐาน
42
(2) คาเรียกสีพื้นฐาน + คาเชื่อม + คาเรียกสีพื้นฐาน
13
(3) คาเรียกสีพื้นฐาน + คาเรียกสีเฉพาะ
7
(4) คาเรียกสีเฉพาะ + คาเรียกสีพื้นฐาน
14
(5) คาเรียกสีเฉพาะ + คาเรียกสีเฉพาะ
2
(6) คาเรียกสีเฉพาะ + คาเชื่อม + คาเรียกสีพื้นฐาน
2
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3
กำรนำคำเรียกสีปีมที่ ำผสมกั
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คาเรียกสีพื้นฐาน + คาขยาย
90

(2) คาเรียกสีเฉพาะ + คาขยาย
14
(3) คาเรียกสีพื้นฐาน + คาเรียกสีพื้นฐาน + คาขยาย
1
ลำดับ (4) คาเรียกสีวิเฉพาะ
ธีสร้ำงค
ฐำน+ คาขยาย
จำนวนค
+ ำเรี
คาเรียกสี
ยกสีไม่พพนื้ ื้นฐาน
20 ำ
4
กำรใช้คำเรียกสิ่งของเฉพำะเป็นคำเรียกสี
175
18

(1) การใช้คาเรียกสิ่งของเฉพาะโดยลาพัง
30

(2) การนาคาเรียกสิ่งของเฉพาะ 2 คามาผสมกัน
2
(3) การนาคาเรียกสิ่งของเฉพาะผสมกับคาเรียกสี
90
(4) การนาคาเรียกสิ่งของเฉพาะมาผสมกับคาขยาย
53
รวม
383

ร้อยละ
0.78
20.90
10.97
3.40
1.83
3.66
0.52
0.52
32.64
23.50
3.66
0.26
ร้อ5.22
ยละ
45.68
7.83
0.52
23.49
13.84
100

จากตารางข้
ภาษาไทใหญ่ในชุ
ในชุมมชนบ้
ชนบ้านเวี
านเวียงหวาย
ยงหวายตาบล
ต�ำบล
จากตารางข้าางต้
งต้นนจะเห็นได้ว่าผู้พ้พูดูดภาษาไทใหญ่
อนปิ่น่นอ�อำเภอฝาง
าเภอฝางจังจัหวั
งหวัดเชี
ดเชียงใหม่
ยงใหม่มีวมีิธวีกิธารสร้
ีการสร้
ยกสี
ื้นฐาน4 วิ4ธวิี โดยใช้
ธี โดยใช้
ม่ม่อนปิ
างค�างค
ำเรีาเรี
ยกสี
ไม่พไม่ื้นพฐาน
ค�ำคเรีายก
ยกสิ่งของเฉพาะเป็
คาเรี
ยกสีส่ ดุมคืากที
ุดคือ45.68
ร้อยละรองลงมาคื
45.68 รองลงมาคื
าเรียก บ
สิง่เรีของเฉพาะเป็
นค�ำเรียนกสี
มากที
อร้อ่สยละ
อการน�ำค�อำการน
เรียกสีาคมาผสมกั
มาผสมกั
าขยาย
พบร้การน�
อยละำค�32.64
าเรียกสีน พบร้
2 คามาผสมกั
น พบร้
ค�สีำขยาย
พบร้บอคยละ
32.64
ำเรียกสีการน
2 ค�ำาค
มาผสมกั
อยละ 20.90
และวิอยละ
ธีสร้าง
กสีที่ใคช้�ำนเรี้อยยที
ุดคือ การใช้
าเรีย0.78
กสีเฉพาะ
ค�20.90
ำเรียกสีและวิ
ที่ใช้นธ้อีสยทีร้า่สงคุดคืาเรี
อ ยการใช้
กสี่สเฉพาะ
พบร้อคยละ
ตามล�ำพบร้
ดับ อยละ 0.78
ตามลาดับ
8. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย
จากการศึกษาคาเรียกสีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ตาบล
ม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบว่าชาวไทใหญ่มีคาเรียกสีพื้นฐานทั้งสิ้น
11 คา ได้แก่ ขาว /kha:w1/ หลา /lam1091/ (ดา) แหลง /lɛ:ŋ1/ (แดง) เขว /khe:w1/
(เขียว) เหลิง /lǝ:ŋ1/ (เหลือง) ส่อม /sɔm2/ (blue) น่าถาน /nam5 tha:n1/

วารสารภาษาและภาษาศาสตร์ ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2564)
JOURNAL OF LANGUAGE AND LINGUISTICS 39, 2 (JULY - DECEMBER 2021)

8. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาค�ำเรียกสีของผูพ้ ดู ภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิน่
อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยพบว่าชาวไทใหญ่มีค�ำเรียกสีพื้นฐานทั้งสิ้น 11 ค�ำ ได้แก่
ขาว /kha:w1/ หล�ำ /lam1/ (ด�ำ) แหลง /lɛ:ŋ1/ (แดง) เขว /khe:w1/ (เขียว) เหลิง
(เหลือง) ส่อม /sɔm2/ (blue) น�่ำถาน /nam5 tha:n1/ (น�้ำตาล) โม่ง /mo:ŋ5/ (ม่วง) ข่อง
/khɔŋ2/ (ชมพู) ส้ม /som5/ และ เต๊า /taw4/ (เทา) และมีววิ ฒ
ั นาการค�ำเรียกสีพนื้ ฐานอยูใ่ น
ระยะที่ 7 ซึ่งตรงกับแนวคิดทฤษฎีของเบอร์ลินและเคย์ (Berlin & Kay, 1991)
นอกจากนีผ้ ลการวิจยั ครัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ฉียนู เจียง (2560) ทีไ่ ด้ศกึ ษา
เรื่อง “การเปรียบเทียบค�ำเรียกสีและการรับรู้สีในภาษาไทยของชาวกรุงเทพฯ กับภาษาจีน
ของชาวฮัน่ ในนครหนานหนิง” ในประเด็นค�ำเรียกสีพนื้ ฐานและวิวฒ
ั นาการค�ำเรียกสีพนื้ ฐาน
เป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ค�ำเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยของชาวกรุงเทพฯ ในการศึกษาของ
ฉียูน เจียง (2560) มีทั้งหมด 12 ค�ำ ได้แก่ ขาว ด�ำ แดง เหลือง เขียว ฟ้า น�้ำเงิน น�้ำตาล เทา
ม่วง ชมพู และส้ม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2538) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง “ค�ำเรียกสีและการรับรู้สีของชาวจ้วงและชาวไทย” รวมถึงการศึกษาค�ำเรียกสีพื้นฐาน
ในภาษาไทลื้อ ในงานวิจัยเรื่อง “ค�ำเรียกสีและการรับรู้สีของผู้พูดภาษาไทลื้อ ลัวะ ม้ง และ
กะเหรีย่ งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายและพะเยา” ของศตนันต์ เชือ้ มหาวัน (2541) ทีพ่ บค�ำเรียก
สีพื้นฐานในภาษาไทลื้อ 12 ค�ำ เช่นเดียวกัน ส�ำหรับส่วนที่แตกต่างคือ สี “ส่อม” /sɔm2/ ใน
วิวัฒนาการค�ำเรียกสีในระยะที่ 5 เป็นสีที่ตรงกับสี “blue” ตามทฤษฎีของเบอร์ลินและเคย์
(Berlin & Kay, 1991) ในขณะที่หากเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐานในภาษาไทยในงานวิจัยของฉียูน
เจียง (2560) และค�ำเรียกสีพนื้ ฐานในภาษาไทลือ้ ในงานวิจยั ของศตนันต์ เชือ้ มหาวัน (2541)
วิวฒ
ั นาการค�ำเรียกสีพนื้ ฐานระยะที่ 5 จะปรากฏค�ำเรียกสี 2 ค�ำ ได้แก่ “ฟ้า” และ “น�ำ้ เงิน”
อย่างไรก็ตามค�ำเรียกสีในภาษาไทใหญ่ในการวิจัยครั้งนี้ หากเป็นสีฟ้าชาวไทใหญ่จะเรียกว่า
“ส่อมอ่อน”
และเรียกสีน�้ำเงินว่า “ส่อมแก่” /sɔm2 kɛ:2/ จึงเห็นได้ว่าแม้
ภาษาไทใหญ่จะอยู่ในภาษาตระกูลไทเช่นเดียวกับภาษาไทย แต่ก็ไม่ได้แยกสีฟ้าและสีน�้ำเงิน
ออกจากกันเหมือนดังที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาไทลื้อ ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะชาว
ไทใหญ่เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ยี่ งั คงอยูใ่ กล้ชดิ กับธรรมชาติ รวมถึงเฉดสีฟา้ และสีนำ�้ เงินทีช่ าวไท
ใหญ่รบั รูม้ จี ำ� นวนค่อนข้างน้อย ทัง้ ยังอาจมีมมุ มองว่าสีฟา้ และสีนำ�้ เงินเป็นโทนสีใกล้เคียงกัน
จึงไม่ได้แยกสี “ส่อม” /sɔm2/ ออกจากกันเป็นสองสีจนเป็นค�ำเรียกสีพื้นฐานอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามผลการวิจัยนี้ยังมีความแตกต่างกับงานวิจัยหลายเรื่องที่ศึกษาภาษาใน
ตระกูลไทเช่นเดียวกัน เช่น ประเด็นการศึกษาค�ำเรียกสีพื้นฐานในภาษาลาว จากการศึกษา
110
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เรื่อง “การสร้างค�ำเรียกสีในภาษาไทยและภาษาลาว” ของอภิญญา เพชรวิชิต (2545) ซึ่ง
พบว่าแม้ว่าในภาษาลาวจะมีจ�ำนวนค�ำเรียกสีพื้นฐานทั้งหมด 11 ค�ำ  ได้แก่ ขาว ด�ำ  แดง
เหลือง ฟ้า เทา สิว้ (เขียว) ทอง(น�ำ้ ตาล) อิด(ม่วง) บัว(ชมพู) และแสด เช่นเดียวกับภาษาไทใหญ่
แต่ภาษาไทใหญ่จะใช้คำ� ว่า “ส้ม” แทน “แสด” ในภาษาลาว ส่วนค�ำว่า “แสด” นัน้ ภาษาไทใหญ่
จะจัดเป็นค�ำเรียกสีเฉพาะในค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะถึงแม้ค�ำว่า
“ส้ม” และ “แสด” อาจมีความหมายที่คล้ายคลึงกันทั้งในภาษาลาวและภาษาไทใหญ่ แต่คน
ลาวกับคนไทใหญ่จำ� กัดขอบเขตความหมายทางภาษาของค�ำว่า “ส้ม” และ “แสด” ไม่เหมือน
กัน โดยผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่จะแยกว่าสีส้มเป็นสีที่มีลักษณะของสีอ่อนกว่าสีแสด ในขณะ
ที่สีแสดจะมีความเข้มหรือคล�้ำกว่าสีส้ม
ส่วนประเด็นเกี่ยวกับค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานนั้น ผู้วิจัยพบว่าผู้พูดภาษาไทใหญ่ใน
ชุมชนบ้านเวียงหวายมีวิธีการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐาน 4 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ค�ำเรียกสีเฉพาะ
2) การน�ำค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน 3) การน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย และ 4) การใช้
ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค�ำเรียกสี ซึ่งจะเห็นได้ว่าค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานส่วนใหญ่มักเกิดจาก
การน�ำค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะมาสร้างเป็นค�ำเรียกสี ซึง่ คล้ายกับการศึกษาของอภิญญา เพชรวิชติ
(2545) ที่พบว่าการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานในภาษาไทย มี 3 วิธี คือ 1) การน�ำค�ำเรียก
สีพื้นฐานมาประสมกัน 2) การน�ำค�ำเรียกสีพื้นฐานมาประสมกับค�ำอื่นที่ไม่ใช่ค�ำเรียกสี
(ค�ำขยาย) และ 3) การน�ำค�ำเรียกวัตถุสงิ่ ของบางอย่างมาเป็นค�ำเรียกสี (สิง่ ของจ�ำเพาะ) ซึง่ เป็น
วิธที พี่ บมากทีส่ ดุ นอกจากนีย้ งั มีความคล้ายคลึงกับการสร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐานในภาษาไทย
ของชาวกรุงเทพฯ จากการศึกษาของฉียูน เจียง (2560) ที่พบการสร้างค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานใน
ภาษาไทย 5 วิธี ได้แก่ การใช้คำ� เรียกสิง่ ของเฉพาะซึง่ เป็นวิธที ใี่ ช้มากทีส่ ดุ รองลงมาคือการน�ำ
ค�ำเรียกสี 2 ค�ำมาผสมกัน การน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำขยาย การใช้คำ� เรียกสีเฉพาะ และการ
ใช้ค�ำเรียกสีไม่พื้นฐานที่เกิดจากการยืมไวยากรณ์ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตามผลการศึกษาครัง้ นีแ้ ตกต่างไปจากการศึกษาการสร้างค�ำเรียกสีไม่พนื้ ฐาน
ในภาษาไทลื้อของศตนันต์ เชื้อมหาวัน (2541) ที่พบการสร้างค�ำเรียกสีไม่พ้ืนฐาน 3 วิธี
ได้แก่ การผสมค�ำเรียกสีกบั ค�ำขยาย ซึง่ เป็นวิธที ี่พบมากทีส่ ดุ รองลงมาเป็นการผสมค�ำเรียกสี
เข้าด้วยกัน และการใช้ค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะซึ่งเป็นวิธีที่พบน้อยที่สุด ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต�ำบลม่อนปิ่น อ�ำเภอฝาง จังหวัด
เชียงใหม่ นอกจากจะอาศัยอยู่ร่วมกับชาวไทยพื้นเมืองแล้ว ยังได้รับอิทธิพลและสิ่งใหม่ ๆ
จากสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นชาวไทใหญ่จึงนิยมน�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำ
เรียกสีเป็นจ�ำนวนมาก ในขณะทีง่ านวิจยั ของศตนันต์ เชือ้ มหาวัน (2541) ได้ศกึ ษาค�ำเรียกสีไม่
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พืน้ ฐานโดยก�ำหนดกลุม่ ข้อมูลจากผูบ้ อกภาษาชาวไทลือ้ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงรายและพะเยา ซึง่
เป็นพื้นที่ที่อยู่บนภูเขาสูงและไม่ค่อยได้ติดต่อกับภายนอก ดังนั้นจึงมีการน�ำค�ำเรียกสีมาผสม
กับค�ำขยายเพือ่ ใช้เป็นค�ำเรียกสีเป็นจ�ำนวนมาก และใช้คำ� เรียกสิง่ ของเฉพาะมาเป็นค�ำเรียกสี
ในจ�ำนวนน้อย ซึ่งแตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้
นอกจากนี้การที่ชาวไทใหญ่น�ำค�ำเรียกสิ่งของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำเรียกสีในการวิจัย
ครั้งนี้น่าจะเป็นเพราะชาวไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวายเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังคงมีวิถีชีวิต
ใกล้ชดิ กับธรรมชาติมาก จึงได้นำ� เอาค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะมาใช้เป็นค�ำเรียกสีเป็นจ�ำนวนมาก
เช่น หลิน /lin1/ (ดิน) ใช้เรียกสีทมี่ ลี กั ษณะคล้ายสีดำ� เช่นเดียวกับสีของดิน น�ำ้ ปุ๊ /nam4 pu 4/
(น�้ำหมาก) ใช้เรียกสีที่มีลักษณะคล้ายสีแดงเข้มเช่นเดียวกับสีของน�้ำหมาก หมอกกันไพ
/mo:k2 kan3 phaj3/ (หมอกควันไฟ) ใช้เรียกสีที่มีลักษณะคล้ายสีเทาหม่นเช่นเดียวกับสีของ
หมอกและควันไฟ เป็นต้น หรืออาจน�ำค�ำเรียกสีมาผสมกับค�ำเรียกสิง่ ของเฉพาะ เช่น เขวเตาเน่า
/khe:w1 taw3 naw5/ หมายถึงสีที่มีลักษณะสีเขียวเหมือนกับสาหร่ายเน่า หรือส่อมก๋าขาบ
/sɔm2 ka:1 kha:p2/ หมายถึงสีฟ้าหรือสีน�้ำเงินที่มีลักษณะใกล้เคียงกับสีของนกกาขาบ
ซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่งที่ชาวไทใหญ่คุ้นเคยนั่นเอง
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