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บทคัดย่อ 
 

รายงานวิจัยเรื่อง “ค าเรียกสีและการรับรู้สีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต าบล
ม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาจ านวนค าเรียกสีพ้ืนฐาน และวิวัฒนาการ
ค าเรียกสีพ้ืนฐาน วิธีสร้างค าเรียกสีไม่พ้ืนฐาน รวมถึงการรับรู้สี ได้แก่ การจ าแนกประเภทสี การรับรู้ใจ
กลางสี และทัศนคติที่มีต่อสีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ต าบลม่อนปิ่น  อ าเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาชาวไทใหญ่ที่มีอายุ 50 - 60 ปี จ านวน 20 คน  

ผลการวิจัยพบว่า ค าเรียกสีพ้ืนฐานของผู้พูดภาษาไทใหญ่มี 11 ค า ได้แก่ ขาว/kha:w1/ หล า/
lam1/(ด า) แหลง/lɛ:ŋ1/(แดง) เขว/khe:w1/(เขียว) เหลิง/lǝ:ŋ1/(เหลือง) ส่อม/sɔm2/(ฟ้าหรือน้ าเงิน) 
น่ าถาน/nam5 tha:n1/(น้ าตาล) โม่ง/mo:ŋ5/(ม่วง) ข่อง/khɔŋ2/(ชมพู) ส้ม/som5/ และเต๊า/taw4/(
เทา) และมีวิวัฒนาการอยู่ในระยะที่ 7 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของเบอร์ลินและเคย์ ส่วนวิธีการ
สร้างค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานมี 4 วิธี ได้แก่ 1) การใช้ค าเรียกสีเฉพาะ 2) การน าค าเรียกสี 2 ค ามาผสมกัน 3) 
การน าค าเรียกสีมาผสมกับค าขยาย และ4) การใช้ค าเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค าเรียกสี ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
พบวิธีการใช้ค าเรียกสิ่งของเฉพาะเป็นค าเรียกสีมากที่สุด เนื่องจากชาวไทใหญ่ได้รับอิทธิพลและสิ่งใหม่ ๆ 
จากสังคมเมืองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังมีวิถีชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติมาก จึงได้น าเอาค าเรียกสิ่งของเฉพาะ
มาใช้เป็นค าเรียกสีเป็นจ านวนมาก 
  ส่วนการรับรู้สีของผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวาย ผู้วิจัยพบว่า ผู้พูดภาษาไทใหญ่ใน
ชุมชนบ้านเวียงหวายสามารถจ าแนกประเภทสีได้เป็น 11 ประเภท และมีการรับรู้ใจกลางสี 11 สี ได้แก่ 
ประเภทสีขาว/kha:w1/ ประเภทสีหล า/lam1/(ด า) ประเภทสีแหลง/lɛ:ŋ1/(แดง) ประเภทสีเขว/
khe:w1/(เขียว) ประเภทสีเหลิง/lǝ:ŋ1/(เหลือง) ประเภทสีส่อม/sɔm2/(ฟ้าหรือน้ าเงิน) ประเภทสีน่ า
ถาน/nam5 tha:n1/(น้ าตาล) ประเภทสีโม่ง/mo:ŋ5/(ม่วง) ประเภทสีข่อง/khɔŋ2/(ชมพู) ประเภทสีส้ม/
som5/ และประเภทสีเต๊า/taw4/(เทา) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้พูดภาษาไทใหญ่ในชุมชนบ้านเวียงหวายมี
ทัศนคติเชิงบวกต่อสีที่มีลักษณะโทนสว่างหรือสีที่มีลักษณะเข้ม สด เห็นเด่นชัด และจ าแนกประเภทได้ง่าย
และมีทัศนคติเชิงลบต่อสีที่มีลักษณะมืด หม่น คล้ า ไม่สดใส 
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Abstract 
 

This study “Color terms and color perception of Shan language speakers in Ban 
wiang wai Monpin Sub-District Fang District Chiangmai Province”  aims to study the 
number of basic color terms; evolution of basic color terms; strategies for forming non-
basic color terms; and color perception, namely color categories divided, foci points in 
color categories perception and attitudes to colors of Shan language speakers in Ban 
Wiangwai Monpin Sub-district, Fang District, Chiangmai Province. The data was collected 
from 20 Shan speakers, whose ages were 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) 
/lǝ:ŋ1/(yellow) /sɔm2/(blue) /nam5 tha: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. 

As regards the color perception, Shan people divide colors into 11 categories and 
have foci points in 11 color categories, namely /kha:w1/ (white)  / lam1/ (black)  / lɛ:ŋ1/ ( red) 
/khe:w1/(green) /lǝ:ŋ1/(yellow) /sɔm2/(blue) /nam5 tha:n1/(brown) /mo:ŋ5/(purple) /khɔŋ2/(pink) 
/som5/ ( orange)  and / taw4/ ( grey) .  As regards  attitudes to colors, it is found that have 
positive attitudes towards bright, vivid, easily categorized colors, especially red and pink 
tones, and negative attitude towards dark, dull and not bright. 
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