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สรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร์และศึกษำควำมเปรียบ
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The purposes of this research are to study the evolution of basic color terms in 

Thai during the Thonburi and Rattanakosin Period, to analyze the formations of non-

basic color terms and to study the comparison in Thai color terms with entities. The data 

was collected from 690 literatures composed during the two periods.  

 

There were 6 basic color terms in Thai during the Thonburi period; WHITE, 

BLACK, RED, YELLOW, GREEN and PURPLE. While there were found 12 basic color terms 

during the Rattanakosin period, which are WHITE, BLACK, RED, YELLOW, GREEN, PINK, 

ORANGE, LIGHT BLUE, PURPLE, GREY, DARK BLUE and BROWN. Therefore, there are 3 

additional basic color terms used since the Ayutthaya Period, including GREY and DARK 

BLUE which were firstly found in the reign of King Rama I and BROWN in King Rama II.  

 

Eight strategies in coining non-basic color terms are found in the Thonburi period 

: 1) modifying basic color terms with adjective, 2) modifying basic color terms with non-

basic color terms, 3) using specific objects as color terms, 4) using foreign color terms, 

5)  modifying the name of specific objects used as color terms, 6) modifying foreign 

color terms with adjective, 7) using the color terms that can be included within any other 

color terms 8) modifying included within those of any other colour terms. These eight 

strategies are also found in Rattanakosin period along with other 2 strategies: 1) 

compounding two basic color terms 2) using color terms that were restricted to some 

objects. 

 

In the Thonburi period colors were mostly compared to animal. While in the 

Rattanakosin period colors were mostly compared to natural entities. 
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 5 ตำรำงแสดงส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสี 

ไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี     68 

 

 6 ตำรำงแสดงส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ จ ำแนกตำมประเภทของวลีหรือสิ่งเปรียบ 

ท่ีปรำกฏในค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทย 

สมยัธนบุรี        68 

 

 7 ตำรำงแสดงส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสี 

ไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์    76 

 

 8 ตำรำงแสดงส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ จ ำแนกตำมประเภทของวลีหรือสิ่งเปรียบ 

ท่ีปรำกฏในค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทย 

สมยัรตันโกสินทร ์       77 

 

 

         

  

 

 

 



(4) 

 

สารบญัภาพ 

 

ภาพท่ี หนา้ 

 

 1 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี YELLOW  

เกิดกอ่นประเภทสี GREEN      3 

 

 2 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี GREEN  

เกิดกอ่นประเภทสี YELLOW      3 

 

 3 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี YELLOW  

เกิดกอ่นประเภทสี GREEN      11 

 

 4 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี GREEN  

เกิดกอ่นประเภทสี YELLOW       11 

 

 5 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนตำมแนวคิดของพอลเคย ์แบบท่ี 

ประเภทสี GRUE เกิดก่อนประเภทสี YELLOW    14 

  

 6 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนตำมแนวคิดของพอลเคย ์แบบท่ี 

ประเภทสี YELLOW เกิดก่อนประเภทสี GRUE    14 

 

 7  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย    44 

 

 8  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย    83 

 



 
 

บทที่ 1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

พจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ไดใ้หค้วำมหมำยของค ำว่ำ สี ไวว้่ำ 

“น. ลกัษณะของแสงสวำ่ง ปรำกฏแก่ตำใหเ้ห็นเป็น ขำว ด ำ แดง เขียว เป็นตน้; ส่ิงท่ีท ำใหต้ำ

เห็นเป็น ขำว ด ำ แดง เขียว เป็นตน้ เชน่ สีทำบำ้น สียอ้มผำ้ สีวำดภำพ.” และไดใ้หค้วำมหมำย

ของค ำวำ่ แสง ไวว้ำ่ “น. ควำมสวำ่ง, ส่ิงท่ีท ำใหด้วงตำแลเห็น; เพชรพลอย เชน่ ตำวจ้ิมแสง ว่ำ 

ดำบฝังพลอย.” (รำชบณัฑิตยสถำน, 2556) 

 

ในทำงวิทยำศำสตร ์สี คือ ลกัษณะควำมเขม้ของแสงท่ีปรำกฏแก่สำยตำใหเ้ห็นเป็นสี 

โดยผ่ำนกระบวนกำรรบัรูด้ว้ยดวงตำ เม่ือดวงตำรบัแสงเขำ้มำ โดยจะผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะห์

ขอ้มลู ผ่ำนประสำทสมัผสักำรมองเห็น และผ่ำนสมองไปสู่ศูนยก์ำรมองเห็นภำพ ท ำใหเ้รำรบัรู ้

ถึงสีท่ีอยู่รอบตัวเรำ และแสง คือ พลงังำนรงัสี (Radiation energy) ท่ีตำรบัรูแ้ละมีปฏิกิริยำ

ตอบสนองดว้ยกระบวนกำรวิเครำะหแ์ยกแยะของสมอง ตำสำมำรถวิเครำะหพ์ลงังำนแสงโดย

กำรรบัรูว้ตัถุ สมัพนัธ์กับต ำแหน่ง ทิศทำง ระยะทำง และควำมเขม้ของแสง ควำมยำวคล่ืนท่ี

มนุษยส์ำมำรถมองเห็นได ้มีค่ำอยู่ระหว่ำง 400 – 700 นำโนเมตร และมีควำมถ่ีอยู่ในช่วง 

103 – 105 เฮิรตซ ์โดยแสงสีม่วงจะมีควำมยำวคล่ืนน้อยท่ีสุดหรือควำมถ่ีสูงสุด จนถึงแสงสี

แดงท่ีมีควำมยำวคล่ืนมำกท่ีสุดหรือมีควำมถ่ีต ำ่ท่ีสุด (ปรียำ  อนุพงษ์องอำจ, 2549) 

 

ตำมนุษยเ์รำสำมำรถจ ำแนกคล่ืนแสงออกเป็นลำ้นๆ สี แต่มนุษยเ์รำไม่ไดจ้ ำแนกสีท่ี

แตกต่ำงกันเพียงเล็กน้อยใหถื้อเป็นคนละประเภทสีท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญได ้เพรำะ

มิฉะน้ันแลว้เรำก็จะมีประเภทของสีเป็นลำ้นประเภท   แต่ละประเภทสีถือว่ำเป็นหน่ึงมโนทัศน์   

เม่ือมีมโนทศัน์ใด ก็จะตอ้งมีค ำเรียกมโนทศัน์น้ัน    ดงัน้ันก็เท่ำกบัวำ่ในแต่ละภำษำจะตอ้งมีค ำ

เรียกสีเป็นลำ้นค ำ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ และในกำรใชช้ีวิตจริงก็จะประสบควำมยุ่งยำก

หำกสีท่ีแตกต่ำงกันเล็กน้อยไดร้บักำรจ ำแนกใหแ้ตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญจนถือเป็นคนละ

ประเภทสีกนั  ดงัน้ันมนุษยทุ์กชำติทุกภำษำจึงน ำสีท่ีตนพิจำรณำเห็นวำ่คลำ้ยกันมำรวมไวเ้ป็น

ประเภทสีเดียวกัน ท ำใหแ้ต่ละสังคมมีจ ำนวนประเภทสีท่ีไม่มำกนัก   และเป็นจ ำนวนท่ี

เหมำะสมส ำหรบัใชใ้นชีวิตประจ ำวนั 

 

ในแต่ละภำษำมีกำรจ ำแนกประเภทสีท่ีแตกต่ำงกนั  ตวัอยำ่งท่ีใกลต้ัวท่ีสุดคือกำรท่ีคน

ไทยแยกสีฟ้ำออกจำกสีน ้ำเงิน  โดยถือเป็นคนละประเภทสีและมีค ำเรียกคนละค ำ แต่ผูพ้ดู 

ภำษำองักฤษมองวำ่เป็นประเภทสีเดียวและเรียกประเภทสีน้ีวำ่ “blue” 
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กำรจ ำแนกประเภทสีเป็นนำมธรรม หำกเรำจะศึกษำกำรจ ำแนกประเภทสีก็จะตอ้ง

ศึกษำผ่ำนส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมคือค ำเรียกสี  ซ่ึงถือว่ำเป็นภำพสะทอ้นของกำรจ ำแนกประเภทสี   

กำรใชค้ ำเรียกสีท่ีแตกต่ำงกนัของแต่ละภำษำ ไม่เพียงแต่ท ำใหเ้รำทรำบถึงควำมแตกต่ำงดำ้น

ภำษำเท่ำน้ัน แต่ยงัสำมำรถสะทอ้นถึงระบบกำรรบัรูธ้รรมชำติ และโลกทศัน์ของผูใ้ชภ้ำษำน้ันๆ 

ดว้ย ดงัท่ีอมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ (2538: 2) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ “ค ำเรียกสีในภำษำใดภำษำหน่ึง

น้ัน สำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบกำรรบัรูธ้รรมชำติท่ีแวดลอ้มตวัผูพ้ดูภำษำน้ันๆ และยงัช่วย

ใหเ้ขำ้ใจระบบควำมหมำยของค ำเรียกสีเอง อีกทั้งสำมำรถหยัง่รูล้งไปถึงส่วนหน่ึงของกำรมอง

โลกของผูพ้ดูภำษำน้ันๆ ดว้ย”  

 

ส่ิงท่ีน่ำสนใจคือ มนุษยทุ์กเผ่ำพนัธุมี์ประสำทตำท่ีไม่แตกต่ำงกันจึงรบัรูสี้ไดไ้ม่ต่ำงกัน 

ในมนุษย์ท่ีใชภ้ำษำต่ำงกัน แม้จะรับรูสี้ได้ไม่ต่ำงกัน แต่ก็ มีกำรจ ำแนกประเภทสี (Color 

categorization) ท่ีต่ำงกันได ้อย่ำงไรก็ตำม ชนชำติท่ีพูดภำษำเดียวกัน และอยู่ในสังคมท่ี

คลำ้ยคลึงกนัมกัแยกประเภทสีเหมือนกนั สว่นค ำเรียกสีในภำษำต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกนัตำม

กำรรับรูแ้ละกำรแบ่งประเภทสีของชนชำติท่ีพดูภำษำน้ันๆ ค ำเรียกสีจึงเป็นตัวอย่ำงท่ีดีท่ีจะ

แสดงให้เห็นว่ำ ภำษำแต่ละภำษำสำมำรถแยกประสบกำรณ์ได้แตกต่ำงกัน (อมรำ   

ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์, 2538) ซ่ึงสำมำรถกล่ำวไดว้่ำ ค ำเรียกสีเป็นกระจกสะทอ้นใหเ้ห็นกำรแบ่ง

ประเภทสีของวฒันธรรมน้ันๆ โดยค ำเรียกสีในแต่ละภำษำจะมีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

เป็นสำกล 

 

แมว้่ำกำรจ ำแนกประเภทสีและค ำเรียกสีมีควำมแตกต่ำงกันไปในภำษำต่ำงๆ  แต่

วิวฒันำกำรของค ำเรียกสีกลบัมีลกัษณะท่ีเป็นสำกล  ผลงำนวิจัยเร่ืองค ำเรียกสีของ Berlin and 

Kay (1969) ในหนังสือ Basic Color Terms: Their Universality and Evolution ไดเ้สนอทฤษฎี

วิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลไวเ้ป็น VII ระยะ ซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นภำษำใดๆ ก็จะมี

วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเป็น VII ระยะน้ี คือในระยะแรกจะมีกำรจดัประเภทสีและค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนเพียง 2 ค ำ จำกน้ันค่อยๆ มีวิวฒันำกำรจ ำแนกประเภทสีท่ีละเอียดมำกข้ึน ส่งผลใหมี้

ค ำเรียกสีเพ่ิมมำกข้ึนดว้ย โดยล ำดับของกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนจะแสดงในภำพท่ี 1 และ 

ภำพท่ี 2 ต่อไปน้ี 
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ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE 
WHITE WHITE WHITE 

YELLOW YELLOW 
YELLOW 

RED 
ORANGE 

RED RED RED 

BLACK BLACK BLACK 

GREEN PINK 

BLACK 

PURPLE 

BLUE 

GRREN 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 1  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี YELLOW เกิดก่อนประเภทสี  

    GREEN 

 

ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE WHITE 
WHITE WHITE 

YELLOW 
YELLOW 

RED RED 
ORANGE 

RED RED 

BLACK BLACK 

GREEN GREEN 
PINK 

PURPLE 

BLACK BLACK 

BLUE 

GRREN 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 2  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี GREEN เกิดก่อนประเภทสี  

 YELLOW 
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 จำกภำพท่ี 1 และภำพท่ี 2 ท่ีแสดงล ำดบัของกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำน จะเห็นไดว้่ำใน

ระยะท่ี I สีอนัหลำกหลำยท่ีตำมองเห็นจะไดร้บักำรจ ำแนกประเภทออกเป็น 2 ประเภทสีเท่ำน้ัน 

คือ WHITE ท่ีเป็นประเภทสีสว่ำง และ BLACK ท่ีเป็นประเภทสีมืด ต่อมำในระยะท่ี II จะเกิด

ประเภทสี RED ข้ึน โดยแยกออกมำจำกประเภทสี WHITE หรือประเภทสีสวำ่งนัน่เอง ในระยะท่ี 

III จะมีประเภทสีจ ำนวน 4 ประเภท คือ WHITE BLACK RED YELLOW หรือ GREEN คือจะมี

ประเภทสี YELLOW หรือประเภทสี GREEN ประเภทใดประเภทหน่ึง ถำ้มีประเภทสี YELLOW ใน

ระยะท่ี III ก็จะมีประเภทสี GREEN ในระยะท่ี IV แต่ถำ้มีประเภทสี GREEN ในระยะท่ี III ก็จะมี

ประเภทสี YELLOW ในระยะท่ี IV โดยประเภทสี YELLOW จะแยกมำจำกประเภทสี WHITE และ

ประเภทสี GREEN จะแยกมำจำกประเภทสี BLACK และระยะท่ี VII จะมีประเภทสีจ ำนวน 11 

ประเภท คือประเภทสี WHITE BLACK RED YELLOW GREEN BLUE BROWN PURPLE PINK 

ORANGE และ GREY แต่หำกเม่ือพิจำรณำสีจริงท่ีตำของมนุษยส์ำมำรถมองเห็นได ้จะพบว่ำ

ประเภทสีหน่ึงๆ อำจจะไม่ไดแ้ยกออกมำจำกประเภทสีหน่ึงอย่ำงชดัเจนตำมภำพ ยกตัวอย่ำง

เช่น ประเภทสี RED ทุกเฉดอำจจะไม่ไดแ้ยกมำจำกประเภทสี WHITE เพียงประเภทสีเดียว 

กลำ่วคือ ถำ้เป็นสีแดงอ่อนก็อำจจะแยกมำจำกประเภทสี WHITE ท่ีเป็นประเภทสีสว่ำง แต่ถำ้

เป็นสีแดงเลือดหมก็ูอำจจะแยกมำจำกประเภทสี BLACK ท่ีเป็นประเภทสีมืดก็ได ้เพรำะฉะน้ัน

จำกภำพจะถือว่ำเป็นกำรสรุปโดยรวมๆ ว่ำประเภทสี RED แยกออกมำจำกประเภทสี WHITE 

เพรำะสีแดงเป็นสีรอ้น สว่ำง จึงน่ำจะแยกออกมำจำกประเภทสี WHITE ท่ีเป็นประเภทสีสว่ำง 

เป็นตน้ 

 

ดงัน้ัน หำกเรำทรำบวำ่ภำษำใดๆ มีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีอยู่ในระยะใด  เรำก็จะทรำบ

ว่ำภำษำน้ันมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำรวมทั้งหมดก่ีค ำและเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอะไรบำ้ง 

ทั้งน้ีนักภำษำศำสตรนิ์ยมใชต้วัอกัษรตวัพิมพใ์หญ่ทั้งหมดทุกตัวในค ำเพ่ือแสดงประเภทสีอย่ำง

เป็นสำกล  และแต่ละภำษำก็จะมีค ำท่ีแตกต่ำงกันไปเพ่ือเรียกประเภทสีน้ันๆ เช่น ประเภทสี 

PINK ในภำษำไทยแทนดว้ยค ำว่ำ “ชมพู” ในภำษำอังกฤษแทนดว้ยค ำว่ำ “pink” ส่วนใน

ภำษำเยอรมนัแทนดว้ยค ำวำ่ “rosa” เป็นตน้ 

 

วิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยน้ัน จำกศึกษำจำกงำนวิจัยของ ศุภมำส  

เอ่งฉว้น (2543) ท่ีศึกษำค ำเรียกสีและมโนทศัน์เร่ืองสีของคนไทยสมยัสุโขทยัและสมัยปัจจุบัน 

พบวำ่ ในภำษำไทยสมยัสุโขทยัมีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนถึงระยะท่ี IV ซ่ึงมีจ ำนวนค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำน 5 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เหลือง และเขียว ซ่ึงหมำยถึงสีทั้งหมดท่ีตำสำมำรถ

มองเห็นไดจ้ะไดร้บักำรจ ำแนกออกเป็น 5 ประเภทสีโดยคนไทยในยุคน้ัน และแต่ละประเภทสีก็

จะมีค ำเรียก ท ำใหเ้กิดเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 5 ค ำ ดงัน้ันขอบเขตของสีแต่ละสีในยุคน้ันจึงกว่ำ

กวำ้งในปัจจุบัน เช่น สีของทอ้งฟ้ำ สีดอกอัญชัน  และสีของใบไมจ้ะจัดรวมอยู่ในประเภทสี 

GREEN ซ่ึงมีค ำเรียกสีวำ่เขียว ดงัมีหลกัฐำนพบขอ้ควำมวำ่ “เขียวดงัดอกอญัชนั” 
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 วิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) วิจยัเพ่ือต่อยอดจำกงำนวิจยัของศุภมำส  เอ่งฉว้น  พบว่ำ

ภำษำไทยสมยัอยุธยำมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ชมพ ู

แสด ฟ้ำ และม่วง ตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของเบอรลิ์นและเคย ์ภำษำ

ท่ีมีจ ำนวนเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำจะมีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในระหว่ำงระยะท่ี VII แต่

ส่ิงท่ีแตกต่ำงออกไปจำกทฤษฎีก็คือพบค ำเรียกประเภทสี PINK ก่อนประเภทสี BLUE ใน

วิวัฒนำกำรระยะท่ี V จึงสำมำรถสรุปไดว้่ำวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัย

อยุธยำน้ันมีบำงสว่นท่ีไม่ตรงกบัวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของเบอรลิ์นและเคย์ ทั้งน้ีใน

งำนวิจยัของวิพำทีพบกำรปรำกฏของค ำเรียกสีแสด แต่วิพำทีใชค้ ำวำ่ “ค ำเรียกสีสม้” ตำมควำม

นิยมในปัจจุบัน ผูว้ิจัยจึงขอใชค้ ำว่ำ “แสด” แทนค ำว่ำ “สม้” เม่ือกล่ำวถึงค ำเรียกสีสม้ใน

งำนวิจยัของวิพำที เพ่ือไม่ใหเ้กิดควำมสบัสน 

 

ในปัจจุบนัภำษำไทยมีค ำเรียกพ้ืนฐำนทั้งหมด 12 ค ำ โดยมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเพ่ิมข้ึนมำ

อีก 1 ค ำจำกท่ีเบอรลิ์นและเคยไ์ดส้รุปไว ้กล่ำวคือ วิวัฒนำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของ

เบอรลิ์นและเคยน้ั์นจะมีประเภทสีทั้งหมด 11 ประเภท ไดแ้ก่ WHITE BLACK RED YELLOW 

GREEN BLUE BROWN PURPLE PINK ORANGE และ GREY แต่ในภำษำไทยพบกำรจ ำแนก

ประเภทสี BLUE ออกเป็น 2 ประเภทคือ DARK BLUE ท่ีมีค ำเรียกว่ำ น ้ำเงิน และLIGHT BLUE 

ท่ีมีค ำเรียกว่ำ ฟ้ำ ซ่ึงเป็นท่ีน่ำสนใจว่ำ วิวัฒนำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยมี

ควำมกำ้วหนำ้มำกกวำ่วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกล 

 

จำกผลกำรวิจัยขำ้งตน้พบว่ำ วิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยยังไม่

ครบถว้น โดยยงัขำดวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีเทำ น ้ำเงิน และน ้ำตำลอยู ่ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะ

ศึกษำวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยเพ่ือหำค ำตอบวำ่ ค ำเรียกสีเทำ น ้ำเงิน และ

น ้ำตำล ปรำกฏข้ึนครั้งแรกเม่ือใด ศึกษำกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน และศึกษำว่ำค ำ

เรียกสีในภำษำไทยทั้ง 2 สมยัน้ี นิยมเปรียบเทียบสีกบัอะไรมำกท่ีสุด 

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 

1.  เพ่ือศึกษำวิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัย

รตันโกสินทร ์

 

2.  เพ่ือวิเครำะหก์ลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัย

รตันโกสินทร ์

 

3.  เพ่ือศึกษำควำมเปรียบในค ำเรียกสีวำ่นิยมเปรียบเทียบกบัส่ิงใด 
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ขอบเขตของการวิจยั 

 

ใชข้อ้มลูเฉพำะในวรรณกรรมสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทรท่ี์มีรำยชื่ออยูใ่นทะเบียน

วรรณกรรมแหง่ชำติท่ีส ำนักวรรณกรรมและประวติัศำสตร ์กรมศิลปำกรไดร้วบรวมไว ้โดยจะใช ้

วรรณกรรมทั้งรอ้ยแกว้และรอ้ยกรอง 

 

ประโยชนท่ี์ไดร้บั 

 

1.  ไดเ้ขำ้ใจถึงวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีในภำษำไทยจำกอดีตถึงปัจจุบนั 

 

2.  เป็นแนวทำงใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจงำนวิจยัในแนวทำงของกำรศึกษำค ำเรียกสีต่ำงสมยั 

 

นิยามศพัท ์

 

ประเภทสี หมำยถึง กลุม่ของสีท่ีคนจ ำแนกวำ่คลำ้ยคลึงกนั ซ่ึงถกูจดัไวใ้นกลุม่เดียวกัน 

และมีควำมสมัพนัธอ์ยำ่งใกลช้ิดกบัค ำเรียกสีในภำษำแม่ของคนผูน้ั้น ดังท่ี Roberson (2005) 

ไดส้รุปไวใ้นบทควำม Color categories are culturally diverse in cognition as well as in 

language ว่ำ “Cognitive categories for color appear to be tightly tied to the linguistic 

terms used to describe them.” ในแต่ละภำษำมีค ำเรียกสีท่ีแตกต่ำงกัน สะทอ้นใหเ้ห็นกำร

จ ำแนกประเภทสีท่ีแตกต่ำงกนัของเจำ้ของภำษำ เม่ือมีประเภทสีใดๆ ก็จะมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนใช ้

เรียกประเภทสีน้ัน 

 

ค าเรียกสี หมำยถึง ค ำเรียกประเภทสีต่ำงๆ 

 

ค าเรียกสีพ้ืนฐาน (Basic color term) หมำยถึง ค ำเรียกสีท่ี Berlin and Kay (1969: 

6 – 7 อำ้งใน อมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ,์ 2538: 5 - 6) ไดใ้หค้ ำจ ำกดัควำมไว ้ดงัน้ี  

 

1.  จะตอ้งเป็นศพัทเ์ด่ียว (Monolexemic) หมำยควำมวำ่ เป็นค ำซ่ึงควำมหมำยของ 

ค ำน้ัน ไม่สำมำรถท ำนำยไดจ้ำกส่วนหน่ึงส่วนใดของค ำ เช่น ค ำว่ำ red และ green ใน

ภำษำองักฤษ เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ reddish กบั greenish ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

2.  ควำมหมำยของค ำเรียกสีน้ัน จะตอ้งไม่ซอ้นหรือรว่มกบัควำมหมำยของอีกค ำ 

หน่ึง เช่น dark green ไม่ใช่ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำอังกฤษเพรำะควำมหมำยซอ้นกันกับ 

green และ crimson ก็ไม่ใชสี่พ้ืนฐำนเพรำะเป็นชนิดหน่ึงของ red 
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3.  จะตอ้งไม่ใชค้ ำท่ีใชแ้คบๆ เพ่ือเรียกวตัถุบำงประเภทเท่ำน้ัน เชน่ ค ำวำ่ blonde  

ในภำษำองักฤษ ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะใชก้บั ผม และ เฟอรนิ์เจอร ์เท่ำน้ัน 

 

4.  จะตอ้งเป็นค ำท่ีฝังใจ (Psychologically salient) ส ำหรบัผูบ้อกภำษำกลำ่วคือ  

มกัจะเป็นค ำท่ีผูพ้ดูพดูถึงก่อน ปรำกฏอย่ำงสม ำ่เสมอในผูบ้อกภำษำทุกคนและมักปรำกฏใน

ภำษำเฉพำะบุคคลของผูบ้อกภำษำทุกคน เช่น ค ำว่ำ mauve ในภำษำอังกฤษจะไม่ถือเป็นค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนเพรำะเกณฑน้ี์ 

 

5.  ค ำใดท่ีน่ำสงสยัวำ่จะเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนหรือไม่ ใหด้กูำรปรำกฏทำง 

ไวยำกรณ ์ถำ้ปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ใหถื้อว่ำเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ย เช่น ค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนในภำษำองักฤษมกัสำมำรถปรำกฏกับ –ish ได ้ดังน้ันเม่ือเรำพบค ำ เช่น reddish เรำ

จึงถือว่ำ red เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ crimson ไม่ใช่ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะไม่มี 

*crimsonish  

 

6.  ค ำเรียกสีท่ีหมำยถึงสีเดียวกบัวตัถุท่ีเรียก ถือวำ่ไม่ใชค้ ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

7.  ค ำยืมใหม่ๆ ไม่น่ำจะนับวำ่เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐาน หมำยถึง ค ำเรียกสีท่ีไม่มีคุณสมบัติของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดังท่ีได้

กลำ่วมำแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 

 

การตรวจเอกสาร 

 

เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจัยน้ี ผูว้ิจัยไดแ้บ่งออกเป็น เอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกับทฤษฎีสี

และแสง และเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบัค ำเรียกสี ดงัต่อไปน้ี 

 

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับทฤษฎีสีและแสง 

 

สี คือ ลกัษณะควำมเขม้ของแสงท่ีปรำกฏแก่สำยตำใหเ้ห็นเป็นสี โดยผ่ำนกระบวนกำร

รบัรูด้ว้ยดวงตำ เม่ือดวงตำรบัแสงเขำ้มำ โดยจะผ่ำนกระบวนกำรวิเครำะหข์อ้มูล ผ่ำนประสำท

สมัผสักำรมองเห็น และผ่ำนสมองไปสูศ่นูยก์ำรมองเห็นภำพ ท ำใหเ้รำรบัรูถึ้งสีท่ีอยู่รอบตัวเรำ 

และแสง คือ พลังงำนรังสี (Radiation energy) ท่ีตำรับรูแ้ละมีปฏิกิริยำตอบสนองดว้ย

กระบวนกำรวิเครำะห์แยกแยะของสมอง ตำสำมำรถวิเครำะหพ์ลงังำนแสงโดยกำรรบัรูว้ตัถุ 

สมัพนัธก์บัต ำแหน่ง ทิศทำง ระยะทำง และควำมเขม้ของแสง ควำมยำวคล่ืนท่ีมนุษยส์ำมำรถ

มองเห็นได ้มีค่ำอยู่ระหว่ำง 400 – 700 นำโนเมตร ซ่ึง 1 นำโนเมตรมีค่ำเท่ำกับหน่ึงใน

พนัลำ้นเมตร และมีควำมถ่ีอยู่ในช่วง 103 – 105 เฮิรตซ์ (Hz) ซ่ึง 1 เฮิรตซ์ คือ ควำมถ่ีท่ี

เท่ำกับ 1 ครั้ง ต่อวินำที (1/s) โดยแสงสีม่วงจะมีควำมยำวคล่ืนน้อยท่ีสุดหรือควำมถ่ีสูงสุด 

จนถึงแสงสีแดงท่ีมีควำมยำวคล่ืนมำกท่ีสุดหรือมีควำมถ่ีต ำ่ท่ีสุด (ปรียำ  อนุพงษ์องอำจ: 

2549) 

 

Newton (1952) ไดก้ลำ่วไวใ้นหนังสือ Opticks ว่ำ “For the Rays to speak properly 

are not coloured. In them there is nothing else than a certain Power and Disposition to 

stir up a Sensation of this or that Colour.”  

 

หมำยถึง “ล ำแสงไม่มีสีในตวัเอง แต่คนเรำมีประสำทท่ีใชร้บัรูเ้ห็นเป็นสีได ้แสงน้ันเป็น

เพียงตัวกระตุน้ใหเ้กิดกำรเห็นสี ควำมจริงท่ีเรำมองเห็นสี เน่ืองจำกดวงตำและระบบกำร

มองเห็นของเรำ” (พรทวี  พ่ึงรศัมี และ มิตซโูอะ  อิเคดะ, 2551: 183) 

 

ทฤษฎีของ Young – Helmholtz หรือ Three – component theory จะจ ำลองว่ำในตำ

ของคนเรำน้ันมีประสำทรับแสงสี 3 ชุด ซ่ึงประสำททั้ง 3 ชุดน้ีมีควำมไวต่อสเปกตรมัท่ีตำ

มองเห็นได ้แต่ประสำทชุดหน่ึงๆ มีควำมไวสงูสุดในแต่ละบริเวณคือ อนัหน่ึงจะมีควำมไวสูงสุด

ต่อแสงสีแดง อีกอนัหน่ึงจะมีควำมไวสูงสุดต่อแสงสีเขียว และอีกอันหน่ึงจะมีควำมไวสูงสุดต่อ

แสงสีน ้ ำเงิน เซลล์ประสำทรับแสงสีทั้ง 3 ชุดน้ี จะมีควำมไวต่อแถบแสงสีในสเปคตรัมท่ี 
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ตำมองเห็นได้ แสงสีแดง แสงสีน ้ ำเงิน และแสงสีเขียว เรียกว่ำเป็น แม่สี หรือ สีปฐมภูมิ 

(Primary color) ซ่ึงถือวำ่เป็นแสงสีบริสุทธ์ิ ท่ีไม่สำมำรถจะแยกออกเป็นแสงสีอ่ืนๆ ได ้

 

ในกำรมองเห็นสีน้ัน ขึ้ นอยูก่บัวำ่ประสำทรบัแสงสีชุดใดถกูกระตุน้ใหเ้กิดควำมรูสึ้กมำก

นอ้ยแค่ไหน ถำ้หำกวำ่ประสำทรบัแสงสีทั้งสำมชุดไม่ถกูเรำ้หรือกระตุน้ใหเ้กิดควำมรูสึ้กเลย จะ

มีควำมรูสึ้กวำ่มองไม่เห็นแสงสีอะไรเลย แต่ถำ้ประสำทรบัแสงสี 2 แสงสี ก็จะใหเ้ห็นเป็นแสงสี

ต่ำงๆ เชน่ ประสำทรบัแสงสีแดงถกูกระตุน้พรอ้มๆ กบัประสำทรบัแสงสีเขียว จะเห็นเป็นแสงสี

เหลือง (Yellow) หำกประสำทรบัแสงสีแดงถูกกระตุน้พรอ้มๆ กับประสำทรบัแสงสีน ้ำเงิน จะ

เห็นเป็นแสงสีแดงอมม่วง (Magenta) และถำ้หำกประสำทรบัแสงสีเขียวถูกกระตุน้พรอ้มๆ กับ

ประสำทรบัแสงสีน ้ำเงิน จะเห็นเป็นแสงสีฟ้ำอมเขียว (Cyan) (ก่องกัญจน์  ภทัรำกำญจน์ และ 

ธนกำญจน์  ภทัรำกำญจน์, 2531: 247) 

 

เอกสารที่เก่ียวขอ้งกับค าเรียกสี  

 

ตำของมนุษยส์ำมำรถจ ำแนกคล่ืนแสงออกเป็นลำ้นๆ สี แต่เรำไม่ไดจ้ ำแนกสีท่ีแตกต่ำง

กนัเพียงเล็กนอ้ยใหถื้อเป็นคนละประเภทสีท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมีนัยส ำคญัได ้เพรำะมิฉะน้ันแลว้

เรำก็จะมีประเภทของสีเป็นลำ้นประเภท   แต่ละประเภทสีถือว่ำเป็นหน่ึงมโนทัศน์   เม่ือมีมโน

ทศัน์ใด ก็จะตอ้งมีค ำเรียกมโนทัศน์น้ัน    ดังน้ันก็เท่ำกับว่ำในแต่ละภำษำจะตอ้งมีค ำเรียกสี

เป็นลำ้นๆ ค ำ  ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้ และในกำรใชช้ีวิตจริงก็จะประสบควำมยุง่ยำก หำกสี

ท่ีแตกต่ำงกนัเล็กนอ้ยไดร้บักำรจ ำแนกใหแ้ตกต่ำงกนัอยำ่งมีนัยส ำคญั จนถือเป็นคนละประเภท

สีกนั  ดงัน้ันมนุษยทุ์กชำติทุกภำษำจึงน ำสีท่ีตนพิจำรณำเห็นวำ่คลำ้ยกนัมำรวมไวเ้ป็นประเภท

สีเดียวกนั เชน่ สีเขียวในเฉดสีต่ำงๆ และควำมสว่ำงต่ำงๆ กันไดร้บักำรรวมเขำ้ไวด้ว้ยกันเป็น

ประเภทหน่ึง  และมีค ำเรียกใหก้บัสีเหลำ่น้ีวำ่ “สีเขียว” ท ำใหแ้ต่ละสงัคมมีจ ำนวนประเภทสีท่ี

ไม่มำกนัก  และเป็นจ ำนวนท่ีเหมำะสมส ำหรบัใชใ้นชีวิตประจ ำวนั 

 

กำรจัดประเภทสีของมนุษย์ท่ีเป็นตัวอย่ำงได้ชัดเจนท่ีสุดตัวอย่ำงหน่ึงคือ กำรจัด

ประเภทสีของรุง้กินน ้ำ เรำไม่สำมำรถบอกจ ำนวนสีทั้งหมดท่ีอยู่ในรุง้กินน ้ำได ้เน่ืองจำกรุง้กิน

น ้ำมีสีมำกมำยนับลำ้นสีเหล่ือมซอ้นกนัอยู ่แต่เรำสำมำรถจดัประเภทของสีท่ีมีอยูใ่นรุง้กินน ้ำได ้

คือ จดัสีท่ีเรำเห็นวำ่คลำ้ยคลึงกนัมำรวมไวเ้ป็นประเภทเดียวกนัไดท้ั้งหมด 7 ประเภท คือ ม่วง 

ครำม น ้ำเงิน เขียว เหลือง แสด แดง  

 

ในแต่ละภำษำจะมีกำรจัดประเภทสีท่ีแตกต่ำงกัน  ตัวอย่ำงท่ีใกลต้ัวท่ีสุดคือกำรท่ีคน

ไทยแยกสีฟ้ำออกจำกสีน ้ำเงิน  โดยถือเป็นคนละประเภทสีคือ LIGHT BLUE กับ DARK BLUE 

และมีค ำเรียกคนละค ำ คือ ฟ้ำและน ้ำเงิน แต่ผูพ้ดูภำษำอังกฤษมองว่ำเป็นประเภทสีเดียว คือ 

BLUE และเรียกประเภทสีน้ีว่ำ “blue” ทั้งน้ีนักภำษำศำสตรนิ์ยมใชต้ัวอักษรตัวพิมพใ์หญ่
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ทั้งหมดทุกตวัในค ำเพ่ือแสดงประเภทสีอยำ่งเป็นสำกล  และแต่ละภำษำก็จะมีค ำท่ีแตกต่ำงกัน

ไปเพ่ือเรียกประเภทสีน้ันๆ เช่น ประเภทสี PINK ในภำษำไทยแทนดว้ยค ำว่ำ “ชมพู”  ใน

ภำษำองักฤษแทนดว้ยค ำวำ่ “pink”  สว่นในภำษำเยอรมนัแทนดว้ยค ำวำ่ “rosa” เป็นตน้ 

 

กำรจ ำแนกประเภทสีเป็นนำมธรรม หำกเรำจะศึกษำกำรจ ำแนกประเภทสีก็จะตอ้ง

ศึกษำผ่ำนส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมคือค ำเรียกสี  ซ่ึงถือว่ำค ำเรียกสีเป็นภำพสะทอ้นของกำรจ ำแนก

ประเภทสี   กำรใชค้ ำเรียกสีท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละภำษำ ไม่เพียงแต่ท ำใหเ้รำทรำบถึงควำม

แตกต่ำงดำ้นภำษำเท่ำน้ัน แต่ยงัสำมำรถสะทอ้นถึงระบบกำรรบัรูธ้รรมชำติ และโลกทัศน์ของ

ผูใ้ชภ้ำษำน้ันๆ ดว้ย ดังท่ีอมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ (2538: 2) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ “ค ำเรียกสีใน

ภำษำใดภำษำหน่ึงน้ัน สำมำรถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระบบกำรรับรู ้ธรรมชำติท่ีแวดลอ้มตัวผูพู้ด

ภำษำน้ันๆ และยงัชว่ยใหเ้ขำ้ใจระบบควำมหมำยของค ำเรียกสีเอง อีกทั้งสำมำรถหยัง่รูล้งไปถึง

สว่นหน่ึงของกำรมองโลกของผูพ้ดูภำษำน้ันๆ ดว้ย”  

 

และส่ิงท่ีน่ำสนใจคือ มนุษย์ทุกเผ่ำพันธุ์มีประสำทตำท่ีไม่แตกต่ำงกันจึงรับรูสี้ไดไ้ม่

ต่ำงกันดว้ย ในมนุษยท่ี์ใชภ้ำษำต่ำงกัน แมจ้ะรับรูสี้ไดไ้ม่ต่ำงกัน แต่ก็อำจจ ำแนกประเภทสี 

(Color categorization) ต่ำงกนัได ้อยำ่งไรก็ตำม ชนชำติท่ีพดูภำษำเดียวกนั และอยู่ในสงัคมท่ี

คลำ้ยคลึงกนัมกัแยกประเภทสีเหมือนกนั สว่นค ำเรียกสีในภำษำต่ำงๆ มีควำมแตกต่ำงกนัตำม

กำรรับรูแ้ละกำรแบ่งประเภทสีของชนชำติท่ีพดูภำษำน้ันๆ ค ำเรียกสีจึงเป็นตัวอย่ำงท่ีดีท่ีจะ

แสดงให้เห็นว่ำ ภำษำแต่ละภำษำสำมำรถแยกประสบกำรณ์ได้แตกต่ำงกัน (อมรำ   

ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์, 2538) ซ่ึงสำมำรถกล่ำวไดว้่ำ ค ำเรียกสีเป็นกระจกสะทอ้นใหเ้ห็นกำรแบ่ง

ประเภทสีของวฒันธรรมน้ันๆ 

 

ในกำรศึกษำเร่ืองสีในช่วงแรกๆ จะมี Brown and Lenneberg (1954) ซ่ึงเป็นผูท่ี้

ออกแบบกำรทดลอง ในกำรหำควำมแตกต่ำงของกำรรบัรูสี้ของผูพ้ดูภำษำต่ำงๆ ว่ำมีกำรจัด

ประเภทสีแตกต่ำงกันหรือไม่ ซ่ึงผลกำรทดลองคือ ในแต่ละภำษำมีกำรจ ำแนกประเภทสีท่ี

แตกต่ำงกนั 

 

แมว้่ำกำรจ ำแนกประเภทสีและค ำเรียกสีมีควำมแตกต่ำงกันไปในภำษำต่ำงๆ  แต่

วิวฒันำกำรของค ำเรียกสีกลบัมีลกัษณะท่ีเป็นสำกล  ผลงำนวิจัยเร่ืองค ำเรียกสีของ Berlin and 

Kay (1969) ในหนังสือ Basic Color Terms: Their Universality and Evolution ไดเ้สนอทฤษฎี

วิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลไวเ้ป็น VII ระยะ ซ่ึงไม่ว่ำจะเป็นภำษำใดๆ ก็จะมี

วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเป็น VII ระยะน้ี คือในระยะแรกจะมีกำรจดัประเภทสีและค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนเพียง 2 ค ำ จำกน้ันค่อยๆ มีวิวฒันำกำรจ ำแนกประเภทสีท่ีละเอียดมำกข้ึน ส่งผลใหมี้

ค ำเรียกสีเพ่ิมมำกข้ึนดว้ย โดยล ำดบัของกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนจะแสดงในภำพท่ี 3 และภำพ

ท่ี 4 ต่อไปน้ี 
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ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE 
WHITE WHITE WHITE 

YELLOW YELLOW 
YELLOW 

RED 
ORANGE 

RED RED RED 

BLACK BLACK BLACK 

GREEN PINK 

BLACK 

PURPLE 

BLUE 

GRREN 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 3  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี YELLOW เกิดก่อนประเภทสี  

 GREEN 

 

ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE WHITE 
WHITE WHITE 

YELLOW 
YELLOW 

RED RED 
ORANGE 

RED RED 

BLACK BLACK 

GREEN GREEN 
PINK 

PURPLE 

BLACK BLACK 

BLUE 

GRREN 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 4  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลแบบท่ีประเภทสี GREEN เกิดก่อนประเภทสี  

 YELLOW 
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ดงัน้ัน หำกเรำทรำบวำ่ภำษำใดๆ มีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีอยู่ในระยะใด  เรำก็จะทรำบ

ว่ำ ภำษำน้ันมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำรวมทั้งหมดก่ีค ำและเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอะไรบำ้ง 

เชน่ หำกเรำทรำบวำ่ภำษำใดๆ มีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอยู่ในระยะท่ี I เรำก็จะทรำบว่ำ

ภำษำน้ันมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนจ ำนวน 2 ค ำ คือค ำท่ีใชแ้ทนประเภทสี  WHITE และ BLACK ถำ้

ภำษำใดมีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอยูใ่นระยะท่ี II จะมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนจ ำนวน 3 ค ำ คือ

ค ำท่ีใชแ้ทนประเภทสี WHITE BLACK และ RED และถำ้ภำษำใดมีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีอยู่ใน

ระยะท่ี III จะมีค ำเรียกสีจ ำนวน 4 ค ำ คือค ำท่ีใชแ้ทนประเภทสี WHITE BLACK RED YELLOW 

หรือ GREEN คือจะมีประเภทสี YELLOW หรือประเภทสี GREEN สีใดสีหน่ึง ถำ้มีประเภทสี 

YELLOW ในระยะท่ี III ก็จะมีประเภทสี GREEN ในระยะท่ี IV แต่ถำ้มีประเภทสี GREEN ในระยะ

ท่ี III ก็จะมีประเภทสี YELLOW ในระยะท่ี IV และระยะท่ี VII จะมีค ำเรียกสีจ ำนวน 11 ค ำ คือค ำ

ท่ี ใช ้แทนประ เภทสี  WHITE BLACK RED YELLOW GREEN BLUE BROWN PURPLE PINK 

ORANGE และ GREY 

 

โดยงำนวิจยัของเบอรลิ์นและเคย ์ไดก้ล่ำวถึงควำมสนใจในขอ้สรุปของคอนคลิน ท่ีว่ำ 

ภำษำแต่ละภำษำน้ันมีลักษณะกำรจ ำแนกส่ิงต่ำงๆ ไม่เหมือนกันเลย แต่ละภำษำต่ำงก็มี

ลกัษณะเฉพำะตวั (ศุภมำส  เอ่งฉว้น, 2543) เบอรลิ์นและเคยจึ์งไดท้ ำกำรวิจัยเร่ืองค ำเรียกสี

เพ่ือพิสูจน์ขอ้สรุปน้ี ซ่ึงผลกำรวิจัยพบว่ำ ค ำเรียกสีน้ันเป็นส่ิงสำกลในทุกภำษำ ไม่ไดเ้ป็น

ลกัษณะเฉพำะของแต่ละภำษำอยำ่งท่ีคอนคลินสรุปไว ้

   

นอกจำกกำรคน้พบควำมเป็นสำกลของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและวิวฒันำกำรของค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนแลว้ Berlin and Kay (1969: 6 – 7 อำ้งใน อมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์, 2538: 5 - 6) 

ยงัไดเ้สนอค ำจ ำกัดควำมของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนไวใ้นงำนวิจัยดว้ยว่ำ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ตอ้งมี

คุณสมบติั ดงัน้ี 

 

1.  จะตอ้งเป็นศพัทเ์ด่ียว (Monolexemic) หมำยควำมวำ่ เป็นค ำซ่ึงควำมหมำยของค ำ

น้ัน ไม่สำมำรถท ำนำยไดจ้ำกส่วนหน่ึงส่วนใดของค ำ เช่น ค ำว่ำ red และ green ใน

ภำษำองักฤษ เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ reddish กบั greenish ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน  

 

2.  ควำมหมำยของค ำเรียกสีน้ัน จะตอ้งไม่ซอ้นหรือร่วมกับควำมหมำยของอีกค ำหน่ึง 

เช่น dark green ไม่ใช่ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำอังกฤษเพรำะควำมหมำยซอ้นกันกับ green 

และ crimson ก็ไม่ใชสี่พ้ืนฐำนเพรำะเป็นชนิดหน่ึงของ red  

 

3.  จะตอ้งไม่ใชค้ ำท่ีใชแ้คบๆ เพ่ือเรียกวตัถุบำงประเภทเท่ำน้ัน เช่น ค ำว่ำ blonde ใน

ภำษำองักฤษ ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะใชก้บั ผม และ เฟอรนิ์เจอร ์เท่ำน้ัน  
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4.  จะตอ้งเป็นค ำท่ีฝังใจ (Psychologically salient) ส ำหรบัผูบ้อกภำษำกลำ่วคือ มกัจะ

เป็นค ำท่ีผูพ้ดูพดูถึงก่อน ปรำกฏอย่ำงสม ำ่เสมอในผูบ้อกภำษำทุกคนและมักปรำกฏในภำษำ

เฉพำะบุคคลของผูบ้อกภำษำทุกคน เช่น ค ำว่ำ mauve ในภำษำอังกฤษจะไม่ถือเป็นค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนเพรำะเกณฑน้ี์  

 

5.  ค ำใดท่ีน่ำสงสยัว่ำจะเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนหรือไม่ ใหดู้กำรปรำกฏทำงไวยำกรณ ์

ถำ้ปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ใหถื้อว่ำเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ย เช่น ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนใน

ภำษำองักฤษมกัสำมำรถปรำกฏกบั –ish ได ้ดงัน้ันเม่ือเรำพบค ำ เชน่ reddish เรำจึงถือวำ่ red 

เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ crimson ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะไม่มี *crimsonish  

 

6.  ค ำเรียกสีท่ีหมำยถึงสีเดียวกบัวตัถุท่ีเรียก ถือวำ่ไม่ใชค้ ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

7.  ค ำยืมใหม่ๆ ไม่น่ำจะนับวำ่เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน  

 

อีกทั้งยังมีขอ้สรุปเพ่ิมเติมอีกว่ำ จ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำนมีควำมสัมพันธ์กับควำม

ซับซ้อนทำงวัฒนธรรม กล่ำวคือ วัฒนธรรมท่ีเรียบง่ำย ไม่มีกำรใชเ้ทคโนโลยีมำกใน

ชีวิตประจ ำวนัจะมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้อย ในทำงตรงกันขำ้ม ยิ่งมีวฒันธรรมท่ีซับซอ้น

มำกข้ึนและมีกำรใชเ้ทคโนโลยีมำกจะมีจ ำนวนค ำเรียกสีมำกข้ึนดว้ย 

 

ต่อมำในปี ค.ศ. 1975 Kay (1981) ไดศึ้กษำเร่ืองค ำเรียกสีเพ่ิมเติมอีก โดยตีพิมพ์

บทควำมเร่ือง Synchronic Variability and Diachronic Change in Basic Color Terms และมี

ขอ้เสนอใหม่เก่ียวกับกำรเปล่ียนแปลงทฤษฎีวิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำน เน่ืองจำกมี

หลกัฐำนอำ้งอิงเพ่ิมเติมวำ่ ในหลำยๆ ภำษำค ำเรียกสีเขียว มักจะรวมค ำเรียกสีน ้ำเงิน ไวด้ว้ย 

เช่น [] ในภำษำญ่ีปุ่น [] ในภำษำ Aguaruna [] ในภำษำ Tzeltal [] ใน
ภำษำ Futunese เป็นตน้ 

 

ดงัน้ัน เคยจึ์งเสนอค ำวำ่ GRUE ซ่ึงมำจำกค ำวำ่ “green” ท่ีแปลวำ่ เขียว และ “blue” ท่ี

แปลวำ่ น ้ำเงิน เพ่ือใชเ้ป็นค ำเรียกประเภทสี GREEN และ BLUE เขำ้ดว้ยกัน โดยประเภทสีน้ัน

นักภำษำศำสตร์นิยมใชอ้ักษรภำษำอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ แต่หำกเป็นค ำเรียกสีจะใชอ้ักษร

ภำษำองักฤษตวัพิมพเ์ล็ก และเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงดังกล่ำว ท ำใหท้ฤษฎีวิวฒันำกำรของ

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงตำมไปดว้ย ดงัน้ี 
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ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE WHITE 
WHITE WHITE 

YELLOW 
YELLOW 

RED RED 

ORANGE 

RED 
RED 

PINK 

BLACK 

 

BLACK 

 

GRUE GRUE 

PURPLE 

BLUE 

GREEN 

BLACK BLACK 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 5  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนตำมแนวคิดของเคย ์แบบท่ีประเภทสี GRUE เกิดก่อน 

             ประเภทสี YELLOW 

 

ระยะท่ี  I                      II                      III                      IV                  V – VII 

 

WHITE 

WHITE 
WHITE WHITE WHITE 

YELLOW YELLOW 
YELLOW 

RED 

ORANGE 

RED RED 
RED 

PINK 

BLACK BLACK BLACK 

GRUE 

PURPLE 

BLUE 

GREEN 

BLACK 

BROWN 

GREY 

BLACK 

 

ภาพท่ี 6  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนตำมแนวคิดของเคย ์แบบท่ีประเภทสี YELLOW เกิด 

              กอ่นประเภทสี GRUE 
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นอกจำกน้ี ในบทควำม เคยย์งัไดก้ล่ำวอีกว่ำ ตัวแปรท่ีส ำคัญคือ อำยุ เพรำะจำกกำร

วิเครำะหข์อ้มลูจำกหลำยๆ ภำษำพบวำ่ ผูท่ี้มีอำยุนอ้ยจะมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนใชม้ำกกวำ่ผูท่ี้มีอำยุ

มำก เน่ืองจำกผูท่ี้มีอำยุน้อยจะรูจ้ักค ำเรียกสีในระยะทำ้ยๆ ของวิวัฒนำกำรของค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนมำกกวำ่ผูท่ี้มีอำยุมำก 

 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิวฒันำกำรของค ำเรียกสี ไดแ้ก่ งำนของ McNeill (1971) ท่ีได้

เสนอบทควำมชื่อ Color and Color Terminology บทควำมน้ีเสนอเก่ียวกับค ำเรียกสีหลงัจำก

กำรศึกษำของเบอรลิ์นและเคย ์โดยกล่ำวว่ำ กำรท่ีภำษำใดๆ จะมีค ำเรียกสีจ ำนวนเท่ำใดน้ัน 

ข้ึนอยู่กับว่ำจ ำนวนสีท่ีมีควำมส ำคัญต่อวัฒนธรรมน้ันมำกหรือน้อยเพียงใด อีกทั้งค ำเรียกสี

อำจจะเป็นค ำค ำเดียวกนักบัค ำท่ีใชเ้รียกวตัถุหรือสิ่งของท่ีมีควำมส ำคญัต่อวฒันธรรมน้ันๆ ดว้ย 

เช่นท่ีเบอร์ลินและเคยส์รุปว่ำ ภำษำนำวำโฮมีประเภทสี 5 ประเภท คือ WHITE BLACK RED 

YELLOW และ GRUE แต่หลงัจำกท่ีแม็คนีลไดศึ้กษำวฒันธรรมของชำวนำวำโฮอยำ่งละเอียดแลว้ 

พบวำ่ ค ำเรียกสีเหลำ่น้ีเป็นค ำท่ีใชเ้รียกวตัถุ สิ่งของ หรือแรธ่ำตุต่ำงๆ ท่ีใชป้ระกอบในพิธีกรรม

ของชำวนำวำโฮ เช่น ค ำเรียกสีด ำ คือ ค ำท่ีใชเ้รียกลกูปัด และค ำเรียกสีขำว คือ ค ำเรียกดิน

เหนียวสีขำวท่ีใชใ้นกำรประกอบพิธีกรรม เป็นตน้ แม็คนีลจึงสรุปวำ่ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้ันอำจจะ

ไม่ไดเ้กิดหรือเป็นไปตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอย่ำงท่ีเบอรลิ์นและเคย ์ได้

กลำ่วไว ้แต่ข้ึนอยูก่บัควำมส ำคญัของสีน้ันๆ ต่อวฒันธรรมของชนกลุม่น้ันๆ 

 

งำนวิจยัท่ีเก่ียวกบัค ำเรียกสีในภำษำต่ำงๆ น้ันมีอยูม่ำกพอสมควร ทั้งท่ีศึกษำค ำเรียกสี

ของภำษำภำษำเดียวและท่ีท ำกำรศึกษำตั้งแต่ 2 ภำษำข้ึนไปเปรียบเทียบกัน ในท่ีน้ีผูว้ิจัยจะ

กลำ่วถึงงำนวิจยัท่ีศึกษำค ำเรียกสีภำษำเดียวก่อน แลว้จึงตำมดว้ยงำนวิจัยท่ีศึกษำภำษำตั้งแต่ 

2 ภำษำข้ึนไป ผูว้ิจยัจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ศึกษำค ำเรียกสีในภำษำเดียว กับศึกษำค ำ

เรียกสีแบบเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 ภำษำข้ึนไป โดยมีรำยละเอียดในสว่นต่ำงๆ ของงำนวิจยั ดงัน้ี 

 

กำรศึกษำค ำเรียกสีในภำษำเดียวมีงำนวิจัยดังต่อไปน้ี ในกำรศึกษำค ำเรียกสีในยุค

แรกๆ ท่ีไดร้ับกำรยอมรับและได้รับควำมนิยมมำก เป็นงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับค ำเรียกสีของ

กำญจนำ  นำคสกุล (2528: 43 – 52) เร่ืองกำรสรำ้งค ำเรียกสีในภำษำไทย งำนวิจัยน้ีได้

กล่ำวถึงกำรสรำ้งค ำเรียกสีในภำษำไทยไวว้่ำ ค ำท่ีใชใ้นกำรพดูถึงส่ิงท่ีปรำกฏในภำษำหน่ึงๆ 

ประกอบดว้ยค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ค ำเรียกสีเปรียบเทียบ ค ำท่ีใชข้ยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำน และค ำท่ี

ใชข้ยำยค ำเรียกสีเปรียบเทียบ ในภำษำไทยมีค ำเรียกสีอยู่มำก และไดร้วบรวมค ำเรียกสีใน

ภำษำไทย โดยแบ่งเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน คือ เป็นค ำท่ีมีหน่วยอรรถเพียง

หน่วยเดียว ไม่เป็นสีท่ีใชเ้รียกของบำงอยำ่งเท่ำน้ัน เชน่ สีดอกเลำ (ใชก้ับสีผม) และเป็นสีเด่น

ในทำงจิตใจของเจำ้ของภำษำ กลุม่ท่ี 2 ค ำเรียกสีเปรียบเทียบ เกิดจำกควำมจ ำเป็นในกำรพดู

ถึงสิ่งต่ำงๆ ตำมธรรมชำติซ่ึงมีสีสนัมำกมำยเกินกวำ่ท่ีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน หรือค ำเรียกสีแทจ้ริงใน

ภำษำจะมีพอใช ้จึงใชค้ ำเรียกเปรียบเทียบโดยกำรเรียกสีดว้ยชื่อของวตัถุ ส่ิงของ ดอกไม ้ฯลฯ ท่ี
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มีสีน้ันเป็นสีตน้แบบ กลุม่ท่ี 3 ค ำเรียกสีท่ีมำจำกภำษำต่ำงประเทศ คือ ค ำท่ีไดร้บัอิทธิพลจำก

ภำษำองักฤษ เชน่ สีโกโก ้(Cocoa) คือ สีน ้ำตำลเขม้เจือแดง สีช็อกโกแลต (Chocolate) คือ สี

น ้ำตำลเขม้ และกลุม่ท่ี 4 ค ำเรียกสีโบรำณ คือ ค ำเรียกสีท่ีปรำกฏในหนังสือเก่ำๆ หรือมีมำแต่

ก่อน แต่เป็นสีท่ีคนปัจจุบนัไม่ค่อยรูจ้ัก ตอ้งอธิบำยว่ำมีลกัษณะคลำ้ยสีอะไร เช่น สีครัง่ คือ สี

แดงอมแสดนิดๆ เหมือนสีของครัง่ สีชำด คือ สีแดงสด 

 

อีก 1 ปีต่อมำ ก็มีงำนของประนุท  วิชชุโรจน์ (2529) เร่ือง ค ำบอกสีและกำรรบัรูเ้ร่ือง

สี: กำรศึกษำท่ีต ำบลนำอิน อ ำเภอพิชยั จังหวดัอุตรดิตถ์ ในงำนวิจัยน้ีใชต้ำรำงสีของมันเซลล ์

ซ่ึงตำรำงสีมันเซลลจ์ะอยู่ในสมุดคู่มือเทียบสีแบบระบบมันเซลล ์(Munsell book of colour) 

ท่ีตั้งชื่อตำมผูคิ้ดคน้ทฤษฎี The Munsell colors system คือ Albert Henry Munsell จิตรกรชำว

อเมริกนั โดยสมุดคู่มือเทียบสีแบบระบบมันเซลล ์(Munsell book of colour) น้ัน เป็นหนังสือ

คู่มือเทียบสีตำมระบบมนัเซลล ์ซ่ึงจะประกอบดว้ยตวัอยำ่งสีท่ีแสดงค่ำสญัลกัษณ์มำตรฐำนของ

เน้ือสี (Hue) คือ คุณสมบติัท่ีระบุวำ่เป็นสีใดสีหน่ึง และมีควำมแตกต่ำงจำกสีอ่ืน เช่น สีแดง สี

เหลือง สีเขียว เป็นตน้ ควำมสว่ำงของสี (Value) คือ คุณสมบัติของค่ำน ้ำหนัก อ่อน แก่ของสี 

ด ำ สีขำว และสีเทำ และค่ำท่ีแสดงควำมบริสุทธ์ิของสี (Chroma) คือ คุณสมบัติของสี (Hue) ท่ี

ถกูผสมกบัสีด ำ สีขำว สีเทำ ซ่ึงสมุดคู่มือเทียบสีแบบระบบมันเซลล ์(Munsell book of colour) 

น้ีจะมีแถบสีทั้งหมดไม่น้อยว่ำ 1,600 สี ทั้งน้ีประนุทใชผู้บ้อกภำษำจ ำนวน 120 คน โดย

ก ำหนดตวัแปร คือ อำยุ อำชีพ และเพศ ผลจำกกำรศึกษำพบวำ่ ท่ีต ำบลนำอินใชค้ ำบอกสีรวม

ทั้งสิ้ น 33 ค ำ ดงัน้ี ขำว เขียว เหลือง แดง ด ำ ชมพ ูฟ้ำ น ้ำเงิน สม้ เม็ดมะปรำง บำนเย็น ปูน

แหง้ ตองอ่อน เลือดหม ูม่วง เทำ กำแฟ กำบบัว ข้ีมำ้ ทอง ไพล ครีม น ้ำตำล กำกี แสด เขียว

หวัเป็ด ครำม อิฐ น ้ำทะเล เขียวใบไม ้ขม้ิน และลกูหวำ้ ซ่ึงผูบ้อกสีไดใ้หข้อ้มลูท่ีเก่ียวกบัค ำเรียก

สีท่ีมีกลวิธีกำรสรำ้งค ำแบบใหค้ ำจ ำเพำะ จำกส่ิงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ ำวนัและเป็นส่ิงท่ีมำจำก

ส่ิงแวดลอ้มทั้งส้ิน ท ำใหเ้ห็นว่ำกำรสรำ้งค ำเรียกสีน้ัน มีส่วนเก่ียวขอ้งกับธรรมชำติและ

วฒันธรรม  

 

ธีระพนัธ ์ ล. ทองค ำ (2535) ท่ีศึกษำเร่ืองค ำเรียกสีในภำษำเยำ้ (เม่ียน) ก็ใชว้ิธีกำร

วิจัยคลำ้ยกับงำนวิจัยของประนุท วิชชุโรจน์ คือมีกำรใชบ้ัตรสีเป็นเคร่ืองมือประกอบกำร

สมัภำษณ ์แต่ต่ำงกันตรงท่ีศึกษำภำษำคนละภำษำกัน และจำกกำรศึกษำพบว่ำ ค ำเรียกสีใน

ภำษำเยำ้ (เม่ียน) ไดผ้ลของกำรวิจัย ดังน้ี ภำษำเยำ้มีประเภทสีทั้งหมด 6 ประเภท ไดแ้ก่ 

WHITE BLACK RED YELLOW GREEN และ BLUE โดยกำรสรำ้งค ำเรียกสีจะใชค้ ำเรียกสีพ้ืนฐำน

มำประสมกับค ำขยำย ซ่ึงค ำขยำยน้ีอำจจะเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ค ำนำมเรียกสรรพส่ิงต่ำงๆ 

และค ำคุณศัพท์หรือค ำวิเศษณ์ ซ่ึงในงำนวิจัยน้ีไดส้รุปว่ำ ควำมอ่อนเขม้ของสีในภำษำเยำ้มี

ควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรสรำ้งงำนศิลปะ เพรำะควำมอ่อนเขม้ของสีจะบ่งบอกถึง

ทัศนคติของชำวเยำ้ กล่ำวคือ คนเยำ้จะไม่ชอบสีอ่อน จำงและตุ่นเพรำะเห็นว่ำไม่สวย แต่จะ

ชอบสีเขม้ สด สง่ผลไปถึงเสื้ อผำ้ท่ีชำวเยำ้ทอใสห่รืองำนศิลปหตักรรมต่ำงๆ ก็มกัจะใชสี้สดๆ  
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มสัวิณี  สำและ (2552) ศึกษำเร่ืองค ำเรียกสีในภำษำมลำยูถ่ินปัตตำนี ในกำรศึกษำ

ค ำเรียกสีในภำษำมลำยถ่ิูนปัตตำนี มีวิธีกำรวิจยัไม่แตกต่ำงจำกประนุท วิชชุโรจน์ และธีระพนัธ ์

ล. ทองค ำ แตกต่ำงกันเพียงศึกษำภำษำคนละภำษำเท่ำน้ัน โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำ ภำษำ

มลำยถ่ิูนปัตตำนีมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 7 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เขียว เหลือง น ้ำเงิน และเทำ ค ำ

เรียกสีไม่พ้ืนฐำน มี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ี 1 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีเกิดจำกกำร

เปรียบเทียบ กบัประเภทท่ี 2 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีเกิดจำกกำรประสมและขยำยค ำเรียกสี สว่น

กลวิธีสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนตำมโครงสรำ้งทำงไวยำกรณ์ มี 4 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีท่ี 1 กำร

ซ ้ำค ำ กลวิธีท่ี 2 กำรประสมค ำ กลวิธีท่ี 3 กำรขยำยค ำ และกลวิธีท่ี 4 กำรขยำยค ำท่ีมีลกัษณะ

โครงสรำ้งพิเศษ อีกทั้งยังพบว่ำ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำมลำยูถ่ินปัตตำนีทุกค ำมีควำม

เก่ียวขอ้งกบัควำมเชื่อและพิธีกรรมต่ำงๆ ของชำวมลำยูดว้ย 

 

ในปีพ.ศ. 2543 ศุภมำส  เอ่งฉว้น (2543) ไดท้ ำกำรศึกษำเร่ืองค ำเรียกสีและมโน

ทศัน์เร่ืองสีของคนไทยสมัยสุโขทัยและสมัยปัจจุบัน ซ่ึงเป็นงำนวิจัยท่ีเก่ียวกับค ำเรียกสีท่ีมีวิธี

กำรศึกษำแตกต่ำงจำกงำนวิจัยท่ีกล่ำวไปขำ้งตน้  กล่ำวคือ งำนวิจัยน้ีศึกษำค ำเรียกสี 2 สมัย 

เป็นกำรศึกษำค ำเรียกสีภำษำเดียวกนัแต่ต่ำงสมยักนั โดยจำกกำรศึกษำพบวำ่ ในกำรวิเครำะห์

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัสุโขทยัและสมยัปัจจุบนัมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 5 ค ำ คือ 

ขำว ด ำ แดง เหลือง และเขียว และ 12 ค ำ คือ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ฟ้ำ น ้ำเงิน น ้ำตำล 

ม่วง ชมพ ูสม้ และเทำตำมล ำดับ ตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนของ Berlin 

and Kay (1969) ท ำใหก้ล่ำวไดว้่ำค ำเรียกสีในภำษำไทยในทั้ง 2 สมัยพฒันำอยู่ในระยะท่ี

ต่ำงกนั คือ มีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอยูใ่นระยะท่ี IV และ VII ตำมล ำดบั ในกำรวิเครำะห์

ระบบค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบว่ำ ภำษำไทยทั้ง 2 สมัยมีกลวิธีท่ีใชใ้นกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำน 4 กลวิธีท่ีคลำ้ยคลึงกนัไดแ้ก่ กลวิธีท่ี 1 กำรประสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกนั กลวิธี

ท่ี 2 กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี กลวิธีท่ี 3 กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำน และกลวิธี

ท่ี 4 กำรขยำยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน ในสมัยปัจจุบันมีกลวิธีย่อยเพ่ิมอีกคือ กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ยหน่วยขยำยท่ีเป็นค ำเรียกส่ิงของเฉพำะโดยท่ีมีหรือไม่มีค ำเช่ือมคัน่กลำงหรือเป็นค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏหลงัค ำเชื่อม และกำรใชห้น่วยขยำยท่ีเป็นค ำบอกระดับขยำยค ำเรียก

ส่ิงของเฉพำะ 

 

จำกน้ันอีก 10 ปีก็มีงำนวิจัยของ วิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) ท่ีศึกษำค ำเรียกสีใน

ภำษำไทยสมยัอยุธยำ ซ่ึงถือวำ่เป็นงำนวิจยัท่ีศึกษำต่อจำกงำนวิจยัของศุภมำส เอ่งฉว้นท่ีไดท้ ำ

กำรวิจัยเก่ียวกับค ำเรียกสีในสมัยสุโขทัยไวแ้ลว้ โดยผลของกำรวิจัยเป็นดังน้ี ภำษำไทยสมัย

อยุธยำมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ชมพ ูแสด ฟ้ำ และ

ม่วง ซ่ึงไม่ตรงตำมวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนของเบอรลิ์นและเคย ์ในกำรสรำ้งค ำเรียกสี

ไม่พ้ืนฐำนมีกลวิธีกำรสรำ้ง 5 กลวิธี ไดแ้ก่ กลวิธีท่ี 1 กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำน กลวิธีท่ี 2 กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำบอกระดบั กลวิธีท่ี 3 กำรขยำยค ำเรียกสี
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พ้ืนฐำนดว้ยส่ิงของเฉพำะ กลวิธีท่ี 4 กำรใชค้ ำเรียกสีเฉพำะ และกลวิธีท่ี 5 กำรใชค้ ำเรียก

ส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี 

 

ส่วนกำรศึกษำค ำเรียกสีแบบเปรียบเทียบตั้งแต่ 2 ภำษำข้ึนไปมีงำนวิจัยดังต่อไปน้ี 

งำนวิจยัท่ีไดร้บัควำมนิยมและถกูน ำมำเป็นแหลง่อำ้งอิงมำกในงำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรศึกษำ

ค ำเรียกสีงำนหน่ึงคืองำนวิจัยของ อมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ (2538) ท่ีไดศึ้กษำค ำเรียกสีและ

กำรรบัรูสี้ของชำวจว้งและชำวไทย โดยเก็บขอ้มูลจำกผูบ้อกภำษำชำวจว้ง 6 ถ่ิน ถ่ินละ 1 คน 

และชำวไทย 4 ถ่ิน ถ่ินละ 1 คน โดยใชช้ิ้ นสว่นกระดำษสีจ ำนวน 217 สี ซ่ึงตัดมำจำกตำรำงสี 

Graf G – Process color chart ซ่ึงเป็นชำรต์สีท่ีมีแผ่นสีทั้งหมด 221 แผ่น ผลิตโดย Dainippon 

Ink and Chemicals, Incorporated (DIC) เป็นเครื่องมือประกอบกำรสมัภำษณ์ และตำรำงสีท่ี

เป็นแผ่นรวม ซ่ึงยงัไม่ไดต้ดัเป็นชิ้ นดว้ย ซ่ึงอมรำไดใ้ชเ้กณฑใ์นกำรตดัสินวำ่ค ำใดเป็นค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนหรือไม่ โดยดดัแปลงจำกเกณฑข์องเบอรลิ์นและเคยแ์ละครอฟอรด์ ดงัน้ี 1) เป็นค ำซ่ึงมี

รปูศพัทเ์ด่ียว 2) ไม่เป็นค ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตสี้อ่ืนได ้และ 3) มีควำมหมำยโดด

เด่นและมัน่คง  

 

จะสงัเกตว่ำอมรำไม่ไดใ้ชคุ้ณสมบัติขอ้ท่ีว่ำ “ไม่เป็นค ำยืม”เพ่ือตัดสินว่ำค ำใดเป็นค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำน เน่ืองจำกในภำษำจว้งน้ันมีค ำเรียกสีท่ีส่วนใหญ่เป็นค ำยืม ถำ้ตัดค ำยืมออกไป 

คลงัค ำเรียกสีของภำษำจว้งจะเหลือค ำนอ้ยมำก นอกจำกน้ัน ค ำยืมเหล่ำน้ีลว้นแต่มีคุณสมบัติ

อ่ืนครบถว้นตำมเกณฑ์ท่ีตั้งไวทุ้กประกำร  จึงไดร้บักำรตัดสินว่ำเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน  โดย

พบวำ่ ภำษำจว้งจ ำนวน 6 ถ่ินท่ีศึกษำแต่ละถ่ินมีจ ำนวนค ำเรียกสีต่ำงกัน  ภำษำถ่ินฉงจว่อมี

จ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 8 ค ำ ภำษำถ่ินเต๋อเปำมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำ ภำษำถ่ินซิน

เจียงหยงหนิงมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 7 ค ำ ภำษำถ่ินอู่ถำงหยงหนิงมีจ ำนวนค ำเรียกสี

พ้ืนฐำน 7 ค ำ ภำษำถ่ินเถียนตงมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 10 ค ำ และภำษำถ่ินหนำนตำนมี

จ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำ ภำษำไทย 4 ถ่ินท่ีอมรำศึกษำก็มีจ ำนวนค ำเรียกสีท่ีแตกต่ำงกัน

ดว้ย ภำษำถ่ินจงัหวดักรุงเทพฯ มีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 12 ค ำ ภำษำถ่ินจังหวดัเชียงใหม่มี

จ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 12 ค ำ ภำษำถ่ินจังหวดันครรำชสีมำมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 11 

ค ำ และจงัหวดันครศรีธรรมรำชมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 10 ค ำ 

  

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในทั้งสองภำษำมีระยะวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอยู่ในระยะท่ี 

VI และ VII เป็นสว่นใหญ่ สว่นกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนน้ัน มี 3 กลวิธี คือ กลวิธีท่ี 1 กำร

ผสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกัน กลวิธีท่ี 2 กำรผสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้กับค ำขยำย และ

กลวิธีท่ี 3 กำรใชค้ ำเรียกสีวตัถุเฉพำะมำเป็นค ำเรียกสี นอกจำกน้ีผู ้วิจัยยงัไดเ้สนอประเภทสี

ใหม่ในระยะท่ี VI คือประเภทสี GN คือ gray + brown อีกดว้ย เน่ืองจำกหลกัฐำนทำงภำษำท่ี

พบวำ่ผูบ้อกภำษำสบัสนระหวำ่งประเภทสีเทำและสีน ้ำตำลนัน่เอง และในบำงถ่ินประเภทสีเทำ

และสีน ้ำตำลก็ใชค้ ำเรียกสีพ้ืนฐำนค ำเดียวกนัดว้ย 
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และในปีพ.ศ. 2541 ก็มีงำนวิจัยของศตนันท์  เชื้ อมหำวนั (2541) ท่ีค ำเรียกสีและ

กำรรบัรูสี้ของผูพ้ดูภำษำไทล้ือ ลวัะ มง้ และกะเหร่ียง ในพ้ืนท่ีจังหวดัเชียงรำยและพะเยำ ซ่ึงมี

เคร่ืองมือในงำนวิจยัเป็นบตัรสีและวิธีกำรวิจยัเหมือนกบัในงำนวิจัยของอมรำ ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์

แต่แตกต่ำงกันท่ีศึกษำภำษำคนละภำษำ ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำ ภำษำไทล้ือ ลวัะ มง้ และ

กะเหร่ียงมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำนคือ ภำษำไทล้ือมี 12 ค ำ ภำษำลวัะมี 5 ค ำ ภำษำมง้ 6 ค ำ 

และภำษำกะเหร่ียงมี 5 ค ำ และเม่ืออำศยัทฤษฎีสำกลและวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีของ Berlin 

and Kay (1969) แลว้พบวำ่ ค ำเรียกสีในทั้ง 4 น้ี พฒันำอยู่ในระยะต่ำงๆ กันของวิวฒันำกำร

ของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนคือ ภำษำไทล้ืออยูใ่นระยะท่ี VII ภำษำลวัะอยู่ในระยะท่ี V ภำษำมง้อยู่ใน

ระยะท่ี V และภำษำกะเหร่ียงอยู่ในระยะท่ี IV ส่วนกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนน้ัน พบว่ำ 

ภำษำทั้งหมดท่ีใชศึ้กษำน้ันมีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 3 กลวิธี เหมือนกับท่ีอมรำ  

ประสิทธ์ิรฐัสินธุไ์ดท้ ำกำรวิจยัไวข้ำ้งตน้ 

 

จำกน้ันอีก 4 ปีต่อมำก็มีงำนวิจยัของอภิญญำ  เพชรวิชิต (2545) ท่ีศึกษำกำรสรำ้งค ำ

เรียกสีในภำษำไทยและภำษำลำว โดยมีกำรเก็บขอ้มูลและวิธีกำรวิจัยเหมือนกับของอมรำ 

ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ โดยแตกต่ำงกันท่ีศึกษำภำษำคนละภำษำเช่นกัน ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำ 

ภำษำไทยมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน จ ำนวน 12 ค ำ คือ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ฟ้ำ น ้ำเงิน น ้ำตำล 

เทำ ม่วง ชมพ ูและสม้ สว่นภำษำลำวมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 11 ค ำ คือ ขำว ด ำ แดง เหลือง ส้ิว 

ฟ้ำ ทอง เทำ อิด บัว และ แสด ซ่ึงภำษำไทยมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนมำกกว่ำภำษำลำว 1 ค ำ คือ  

ในภำษำลำวไม่มีค ำเรียกสีน ้ำเงิน กำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยและภำษำลำวมี 3 

กลวิธี เหมือนกบัท่ีอมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุไ์ดท้ ำกำรวิจยัไวข้ำ้งตน้เชน่กนั 

 

และงำนวิจัยของรุจิวรรณ  เหล่ำไพโรจน์ (2552) ท่ีศึกษำเปรียบเทียบค ำเรียกสี

ภำษำไทยและภำษำเวียดนำม โดยมีวิธีกำรวิจัยเหมือนกับของอมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ แต่ใน

งำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดใ้ชแ้ผ่นสีในกำรทดสอบอำกำรตำบอดสีก่อน ซ่ึงยงัไม่เคยพบวำ่มีผูว้ิจยัท่ำนใด

ท ำมำก่อน อีกทั้งยงัมีดินสอสีของบริษัท B.K.L. จ ำกดั เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลเพ่ิมเติมกับผูบ้อกภำษำ 

ในกำรหำสีท่ีใกลเ้คียงกบัแผ่นสี 216 สี และไหมกบัดำ้ยสี เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรหำควำมต่ำง

ของสีในแผ่นสี และสีของดินสอสี ในกำรสมัภำษณอี์กดว้ย 

 

ซ่ึงจำกกำรศึกษำพบว่ำ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนของภำษำไทยและภำษำเวียดนำมมี

วิวฒันำกำรอยูใ่นระยะท่ี VII เหมือนกนั แต่มีควำมแตกต่ำงอยู่บำ้ง คือ วิวฒันำกำรกำรเกิดค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนของภำษำไทยมีควำมสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเบอรลิ์นและเคย ์ส่วนภำษำเวียดนำม

น้ัน มีทั้งสว่นท่ีเหมือนและต่ำง กลำ่วคือ ในระยะท่ี V ตำมทฤษฎีน้ัน สีเขียวและสีฟ้ำ/น ้ำเงิน จะ

แยกออกจำกกนั แต่ในภำษำเวียดนำม ยงัคงเป็นค ำเรียกสี GRUE อยู ่ซ่ึงค ำเรียกสีน้ีครอบคลุม

ค ำเรียกสีเขียว/ฟ้ำ/น ้ำเงิน และในระยะท่ี VII ภำษำเวียดนำมไม่มีค ำเรียกสีสม้ตำมท่ีทฤษฎี

กลำ่วไว ้สว่นในกำรวิเครำะหค์ ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบวำ่ ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนทั้งภำษำไทยและ
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ภำษำเวียดนำมมี 4 ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีเกิดจำกกำรเปรียบเทียบ 

ประเภทท่ี 2 กำรประสมหรือขยำยค ำเรียกสี ประเภทท่ี 3 ค ำยืมจำกภำษำต่ำงประเทศ และ 

ประเภทท่ี 4 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีใชก้บันำมเฉพำะ 

 

และในสว่นกลวิธีในกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบวำ่ ภำษำไทยและภำษำเวียดนำม 

มีกลวิธีในกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 4 กลวิธีท่ีคลำ้ยกนั คือ กลวิธีท่ี 1 กำรประสมค ำเรียกสี

พ้ืนฐำน กลวิธีท่ี 2 กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี กลวิธีท่ี 3 กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำน กลวิธีท่ี 4 กำรขยำยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน ซ่ึงในภำษำเวียดนำมมีกลวิธี ย่อยมำกกว่ำ

ภำษำไทย 2 กลวิธียอ่ย คือ กลวิธีท่ี 1 กำรขยำยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน (ค ำเรียกพ้ืนฐำน + ค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำขยำย) กลวิธีท่ี 2 กำรขยำยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน (ค ำยืมภำษำต่ำงประเทศ 

+ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน) ซ่ึงในภำษำไทย ปัจจยัเร่ืองอำยุสง่ผลกระทบต่อค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน แต่ใน

ภำษำเวียดนำมปัจจยัเร่ืองอำยุไม่สง่ผลกระทบต่อค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

 

จำกงำนวิจัยขำ้งตน้จะเห็นว่ำ งำนวิจัยส่วนใหญ่จะใชท้ฤษฎี วิวัฒนำกำรค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนสำกลของเบอรลิ์นและเคยใ์นกำรศึกษำค ำเรียกสีในภำษำน้ันๆ ถึงแมว้่ำงำนวิจัยส่วน

ใหญ่จะใชท้ฤษฎีของเบอรลิ์นและเคย ์แต่ผูว้ิจัยพบว่ำ มีผูว้ิจัยหลำยท่ำนท่ีน ำค ำจ ำกัดควำมค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนของเบอรลิ์นและเคยม์ำดดัแปลงเพ่ือใหเ้หมำะสมกบัภำษำท่ีตนศึกษำ 

 

อีกทั้งยงัมีงำนวิจยัท่ีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีไม่ตรงกับทฤษฎีของเบอรลิ์นและเคยอี์ก

ดว้ย เชน่ งำนวิจัยของ McNeill (1971) ท่ีไดเ้สนอบทควำมชื่อ Color and Color Terminology 

ท่ีกลำ่ววำ่ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้ัน อำจจะไม่ไดเ้กิดหรือเป็นไปตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรของค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนอย่ำงท่ีเบอร์ลินและเคย์ไดก้ล่ำวไว ้แต่อำจจะข้ึนอยู่กับควำมส ำคัญของสีน้ันๆ ต่อ

วฒันธรรมของชนกลุ่มน้ันๆ อภิญญำ  เพชรวิชิต (2545) ท่ีศึกษำกำรสรำ้งค ำเรียกสีใน

ภำษำไทยและภำษำลำว โดยผลกำรวิจัยพบว่ำ ภำษำลำวมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 11 ค ำ คือ ขำว 

ด ำ แดง เหลือง สิ้ ว ฟ้ำ ทอง เทำ อิด บวั และ แสด ซ่ึงตรงกบัวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

สำกลเพียงระยะท่ี II เท่ำน้ัน  รุจิวรรณ  เหล่ำไพโรจน์ (2552) ท่ีศึกษำเปรียบเทียบค ำเรียกสี

ภำษำไทยและภำษำเวียดนำม ซ่ึงผลกำรวิจยัพบว่ำ ภำษำเวียดนำมน้ัน มีทั้งส่วนท่ีเหมือนและ

ต่ำงกับวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกล กล่ำวคือ ในระยะท่ี V ตำมทฤษฎีน้ัน GREEN 

และ BLUE จะแยกออกจำกกนั แต่ในภำษำเวียดนำม ยงัคงเป็นค ำเรียกสี GRUE อยู ่ซ่ึงค ำเรียก

สีน้ีครอบคลุมค ำเรียกสีเขียว สีฟ้ำและสีน ้ำเงิน และในระยะท่ี VII ภำษำเวียดนำมไม่มีค ำเรียกสี

สม้ตำมวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกล มสัวิณี  สำและ (2552) ท่ีศึกษำเร่ืองกำรศึกษำ

ค ำเรียกสีในภำษำมลำยถ่ิูนปัตตำนี มีผลกำรวิจยัวำ่ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำน้ีมี 7 ค ำ ไดแ้ก่ 

ขำว ด ำ แดง เขียว เหลือง น ้ำเงิน และเทำ ซ่ึงตรงกับวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกล

เพียงระยะท่ี IV เท่ำน้ัน และวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) ท่ีศึกษำค ำเรียกสีในภำษำไทยสมัย

อยุธยำ ซ่ึงผลกำรวิจยัพบวำ่ ภำษำไทยสมยัอยุธยำมีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 9 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว 
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ด ำ แดง เหลือง เขียว ชมพ ูแสด ฟ้ำ และม่วง  ซ่ึงตรงตำมวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

สำกลเพียงระยะท่ี IV เท่ำน้ัน เป็นตน้ 



 
 

บทที่ 3 

 

วิธีการวิจยั 

 

เพ่ือท่ีจะท ำงำนวิจยัน้ี ผูว้ิจยัไดด้ ำเนินกำรโดยมีกำรเตรียมกำรเก็บขอ้มูล กำรคัดเลือก

ขอ้มลู กำรด ำเนินกำรเก็บขอ้มลู และกำรวิเครำะหผ์ลขอ้มูล ในท่ีน้ีจะกล่ำวถึงขั้นตอนดังกล่ำว

โดยแบ่งเน้ือหำออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ กำรเก็บขอ้มลูและกำรวิเครำะหข์อ้มลู ดงัต่อไปน้ี 

 

การเก็บขอ้มูล 

 

ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจำกวรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทรท์ั้งรอ้ยแกว้และรอ้ย

กรอง ท่ีมีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนวรรณกรรมแห่งชำติ ท่ีรวบรวมโดยส ำนักวรรณกรรมและ

ประวติัศำสตร ์กรมศิลปำกร ในงำนวิจยัน้ีผูว้ิจยัใชข้อ้มลูจำกวรรณกรรมตั้งแต่สมัยธนบุรีจนถึง

แค่สมยัรชักำลท่ี 6 เน่ืองจำกงำนวิจยัของศุภมำส  เอ่งฉว้น (2543) น้ันใชข้อ้มลูวรรณกรรมใน

สมยัสุโขทัยทั้งหมด แลว้ไดข้ำ้มมำศึกษำในสมัยรตันโกสินทรปั์จจุบันเพ่ือเปรียบเทียบ ดังน้ัน 

ผูว้ิจยัจึงท ำกำรวิจยัถึงแค่สมยัรชักำลท่ี 6 เท่ำน้ัน และเน่ืองไม่มีผูบ้อกภำษำในสมัยธนบุรีและ

สมัยรัตนโกสินทร์ จำกรัชกำลท่ี 1 ถึงรัชกำลท่ี 6 เหลืออยู่แลว้ ผู ้วิจัยจึงเก็บขอ้มูลจำก

วรรณกรรมแทน ซ่ึงจะใชว้รรณกรรมสมยัธนบุรีถึงสมยัรชักำลท่ี 6 ทั้งรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองท่ีมี

รำยชื่ออยู่ในทะเบียนวรรณกรรมแห่งชำติท่ีรวบรวมโดยส ำนักวรรณกรรมและประวติัศำสตร ์

กรมศิลปำกร  โดยในสว่นของกำรเก็บขอ้มลูเพ่ือหำกำรปรำกฏครั้งแรกของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้ัน 

ผูว้ิจยัใชข้อ้มลูจำกวรรณกรรมทุกเลม่   สว่นในกำรเก็บขอ้มลูเพ่ือศึกษำว่ำค ำเรียกสีในสองสมัย

น้ีนิยมเปรียบเทียบกบัส่ิงใด ผูว้ิจัยไม่ไดใ้ชว้รรณกรรมทุกเล่มแต่สุ่มตัวอย่ำงแบบง่ำย (Simple 

random sampling) มำเพียง 11 เร่ือง จำก 690 เร่ือง 

 

 กำรสุม่ตวัอยำ่งแบบง่ำยคือ เป็นกำรสุ่มตัวอย่ำงโดยถือว่ำทุกๆ สมำชิกในประชำกรมี

โอกำสจะถกูเลือกเท่ำๆ กนั ซ่ึงวิธีกำรอำจจะใชว้ิธีกำรจับสลำกโดยท ำรำยชื่อประชำกรทั้งหมด

หรือใชต้ำรำงเลขสุม่ โดยมีเลขก ำกบัหน่วยรำยชื่อทั้งหมดของประชำกร ซ่ึงในปัจจุบนัสำมำรถใช ้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนกำรท ำสลำกเพ่ือสุ่มหำวรรณกรรมทีละเล่ม โดยกำรใชสู้ตร 

=RANDBETWEEN ในโปรแกรม Microsoft Excel  ในท่ีน้ีผูว้ิจยัใชว้ิธีก ำหนดหมำยเลขท่ีไม่ซ ้ำกัน

เรียงตำมล ำดับใหก้ับวรรณกรรมแต่ละเล่ม โดยจะสุ่มจำกวรรณกรรมสมัยธนบุรีทั้งหมด 10 

เร่ือง ซ่ึงจะไดว้รรณกรรมสมัยธนบุรีทั้งหมด 5 เร่ือง ไดแ้ก่ ลิลิตเพชรมงกุฎ อิเหนำค ำฉันท ์

กฤษณำสอนน้องค ำฉันท์ ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน และนิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีนหรือ

นิรำศกวำงตุง้ สว่นวรรณกรรมสมยัรตันโกสินทรจ์ะสุม่จำกวรรณกรรมทั้งหมด 680 เร่ือง ใหไ้ด้

รชักำลละ 1 เร่ือง ซ่ึงจะไดว้รรณกรรมสมัยรตันโกสินทรท์ั้งหมด 6 เร่ือง ไดแ้ก่ ดำหลงั เสภำ

เร่ืองขุนชำ้ง ขุนแผน ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพน นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทูต



23 

 

ไทยไปประเทศองักฤษ ไกลบำ้น และเวตำล ซ่ึงเน่ืองจำกผูว้ิจยัจะศึกษำควำมเปรียบในภำพรวม

ของภำษำไทยในทั้งสองสมยั ผูว้ิจยัจึงถือวำ่วรรณกรรมทั้งหมดท่ีสุม่ไดม้ำน้ันเพียงพอท่ีจะศึกษำ

วำ่ค ำเรียกสีในภำษำไทยทั้งสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทรนิ์ยมเปรียบเทียบกบัส่ิงใด 

 

และในกำรเก็บขอ้มูลค ำเรียกสี ผูว้ิจัยจะเก็บขอ้มูลโดยอำ้งอิงจำกเกณฑ์ค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน รวมทั้งดูจำกบริบทแวดลอ้มของค ำน้ันๆ โดยค ำเรียกสีน้ัน 

อำจจะปรำกฎร่วมกับค ำว่ำ “สี” หรือไม่ก็ได ้ผูว้ิจัยเก็บและรวบรวมขอ้มูลค ำเรียกสีจำก

วรรณกรรมทั้งหมดท่ีคดัเลือกไว ้หลงัจำกท่ีไดค้ ำเรียกสีทั้งหมดแลว้น้ัน ผูว้ิจัยน ำมำแยกเป็นค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำน ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน และศึกษำควำมเปรียบในค ำเรียกสีว่ำนิยมเปรียบเทียบกับ

ส่ิงใด ตำมเกณฑท่ี์จะกลำ่วในหวัขอ้ถดัไป 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

 

 หลงัจำกท่ีไดข้อ้มลูทั้งหมดมำแลว้ ผูว้ิจยัก็ไดว้ิเครำะหห์ำค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำน และหำควำมเปรียบในค ำเรียกสีวำ่นิยมเปรียบเทียบกบัส่ิงใด โดยมีวิธีกำร ดงัน้ี 

 

1.  การวิเคราะหค์ าเรียกสีพ้ืนฐาน 

 

ผูว้จิยัไดว้ิเครำะหต์ำมคุณสมบติัของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนโดยใชเ้กณฑ์ของ Berlin and 

Kay (1969: 6 – 7 อำ้งใน อมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์, 2538: 5 - 6) ท่ีไดใ้หค้ ำจ ำกัดควำมไว ้

ดงัน้ี  

 

1.1 จะตอ้งเป็นศัพท์เด่ียว (Monolexemic) หมำยควำมว่ำ เป็นค ำซ่ึงควำมหมำย

ของค ำน้ัน ไม่สำมำรถท ำนำยไดจ้ำกสว่นหน่ึงสว่นใดของค ำ เชน่ ค ำวำ่ ขำว ด ำ แดง เหลือง ใน

ภำษำไทยเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ในบำงภำษำเชน่ภำษำไทยน้ัน จะพบว่ำมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

ท่ีไม่ตรงกบัเกณฑน้ี์ เชน่ สีน ้ำเงิน และสีน ้ำตำล แต่ก็ยงัไดร้บักำรจัดใหเ้ป็นสีพ้ืนฐำน เพรำะแม้

จะมี 2 หน่วยศัพท์ แต่ในดำ้นควำมหมำยพบว่ำ สีน ้ ำเงินและสีน ้ำตำลน้ัน มีควำมหมำยเป็น

ควำมหมำยรวมท่ีหมำยถึง สีน ้ำเงินและสีน ้ำตำล ไม่ใช ่น ้ำของเงิน หรือ น ้ำของตำล ดังท่ีอมรำ  

ประสิทธ์ิรฐัสินธุ ์(2538: 133) ไดก้ล่ำวไวว้่ำ “จะสงัเกตไดว้่ำ ค ำเรียกสีในภำษำไทยบำงค ำ

ไม่ไดป้ระกอบดว้ยหน่วยค ำเดียว เหมือนค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสว่นใหญ่ แต่ควำมหมำยของศพัทน้ั์น

มีเอกภำพ จึงสมควรจดัไวเ้ป็นสีพ้ืนฐำน เช่นค ำว่ำ น ้ำเงิน น ้ำตำล ค ำว่ำ น ้ำเงิน ไม่ไดแ้ปลว่ำ 

“น ้ำของเงิน” และ น ้ำตำล ไม่ไดแ้ปลว่ำ “น ้ ำของตำล” แต่ควำมหมำยเป็นควำมหมำยรวม

หมำยถึงสีน ้ำเงินและสีน ้ำตำล” 

 

1.2 ควำมหมำยของค ำเรียกสีน้ัน จะตอ้งไม่ซอ้นหรือรว่มกบัควำมหมำยของอีกค ำ 
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หน่ึง เชน่ ค ำวำ่ เหลืองอ่อน ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะมีควำมหมำยซอ้นกับ “เหลือง” และ 

สีนวล ไม่จดัใหเ้ป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะจดัใหอ้ยูภ่ำยใตป้ระเภทสีขำวได ้

 

1.3 จะตอ้งไม่ใชค้ ำท่ีใชแ้คบๆ เพ่ือเรียกวตัถุบำงประเภทเท่ำน้ัน เชน่ สีกะเลียว 

ในภำษำไทย ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะใชก้บั “มำ้” เท่ำน้ัน 

 

1.4 จะตอ้งเป็นค ำท่ีฝังใจ (Psychologically salient) ส ำหรบัผูบ้อกภำษำกลำ่วคือ  

มกัจะเป็นค ำท่ีผูพ้ดูพดูถึงก่อน ปรำกฏอย่ำงสม ำ่เสมอในผูบ้อกภำษำทุกคนและมักปรำกฏใน

ภำษำเฉพำะบุคคลของผูบ้อกภำษำทุกคน เชน่ เขียว แดง สม้ น ้ำเงิน น ้ำตำล ในภำษำไทยถือ

วำ่เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

1.5 ค ำใดท่ีน่ำสงสัยว่ำจะเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนหรือไม่ ใหดู้กำรปรำกฏทำง

ไวยำกรณ ์ถำ้ปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนอ่ืนๆ ใหถื้อว่ำเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ย เช่น ค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนในภำษำไทยสำมำรถปรำกฏกบั ออก- ได ้ดงัน้ันเม่ือเรำพบค ำ เชน่ ออกแดง ออกเขียว 

เรำจึงถือวำ่ แดง เขียว เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน แต่ ทอง เผือก ไม่ใชค่ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เพรำะ ไม่มี 

*ออกทอง  *ออกเผือก เป็นตน้ 

 

1.6 ค ำเรียกสีท่ีหมำยถึงสีเดียวกับวตัถุท่ีเรียก ถือว่ำไม่ใชค้ ำเรียกสีพ้ืนฐำน เช่น 

ตองอ่อน และจำกคุณสมบติัน้ีท่ีวำ่ค ำเรียกสีท่ีหมำยถึงสีเดียวกบัวตัถุท่ีเรียก ถือวำ่ไม่ใชค้ ำเรียกสี

พ้ืนฐำนน้ัน จะมีค ำท่ีหลำยท่ำนอำจจะเห็นว่ำไม่ควรจัดไวเ้ป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย 

ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีฟ้ำ สม้ น ้ำเงิน และน ้ำตำล ถึงแมว้ำ่ในอดีตค ำเรียกสีทั้งสี่ค ำน้ีอำจจะมีท่ีมำจำก

วตัถุ แต่ในปัจจุบนัเรำใชค้ ำเหลำ่น้ีเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีมีควำมหมำยโดดเด่นแยกจำกสีอ่ืนๆ 

อยำ่งชดัเจน โดยค ำเรียกสีในลกัษณะน้ีสำมำรถพบไดใ้นค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำอ่ืนๆ ดว้ย 

เชน่ orange ในภำษำองักฤษ เยอรมนั และฝรัง่เศส oranje ในภำษำดตัช ์มีควำมหมำยว่ำ สีสม้

และสม้ท่ีเป็นผลไม ้rosa ในภำษำเยอรมัน สเปนและอิตำลี roze ในภำษำดัตช ์rose ในภำษำ

ฝรัง่เศส gulab ในภำษำฮินดี ท่ีมีควำมหมำยวำ่สีชมพแูละดอกกุหลำบ เป็นตน้ 

 

1.7 ค ำยืมใหม่ๆ ไม่น่ำจะนับวำ่เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน เชน่ มะฮอกกำนี ช็อกโกแลต  

ลำเวนเดอร ์เบจ เป็นตน้ 

 

2.  วิเคราะหค์ าเรียกสีไม่พ้ืนฐาน 

 

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกสีท่ีไม่มีคุณสมบัติของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดังท่ี

ไดก้ลำ่วมำแลว้ โดยผูว้ิจยัจะวิเครำะหค์ ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทรว์ำ่

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนน้ันมีกลวิธีในกำรสรำ้งอย่ำง ไร นอกจำกน้ี ผู ้วิจัยจะไม่ถือว่ำค ำท่ีมี



25 

 

ควำมหมำยเป็นแรธ่ำตุ เชน่ ทอง สุพรรณ สุวรรณ เป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน ซ่ึงจำกขอ้ควำมท่ีจะ

ยกตวัอยำ่งต่อไปน้ีจะตีควำมวำ่ ทอง สุพรรณ และสุวรรณำ น้ัน เป็นกำรอธิบำยถึงแรธ่ำตุ ไม่ใช ้

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีกลวิธีกำรสรำ้งโดยใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะ 

 

“เพชรแดงแสงระยบัจบันิล  โกมินแกว้ลำยฉำยฉนั 

 ทบัทิมศีลำทองพรำยพรรณ   เป็นชอ่งชั้นวุง้เวิ้ งจ ำเริญตำ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 44) 

 

“ภษูำพ้ืนตองทองยก   ตรวยกระหนกเก่ียวกรองทองคัน่ 

 ชำยไหวชำยแครงเครือวลัย ์  เกรำะเกล็ดกุดัน่สุพรรณรำย” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 465) 

 

  “บรมสุรรำชเชื้ อ   ขตัติยำ 

 เสด็จเหนือรตันวรำ   ก่องแกว้ 

 รตันสุวรรณำ    เรืองโรจน์ 

 ทรงเบญจกกุธภณัฑแ์ลว้   เลิศล ้ำเห็นแสดง ฯ  

 จำกวรรณกรรมเร่ือง ลิลิตพระมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 227) 

 

3. การศึกษาความเปรียบในค าเรียกสีว่านิยมเปรียบเทียบกับส่ิงใด 

 

กำรศึกษำว่ำค ำเรียกสีในภำษำไทยในสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร์นิยม

เปรียบเทียบกับส่ิงใดน้ัน ผูว้ิจัยจะศึกษำจำกควำมถ่ีท่ีพบค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์ว่ำนิยม

เปรียบเทียบกบัส่ิงใด โดยจะศึกษำจำกวรรณกรรมในสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทรท์ั้งหมด

คดัเลือกไว ้ซ่ึงกำรเก็บขอ้มลูควำมเปรียบในค ำเรียกสีน้ัน ผูว้ิจัยจะเก็บขอ้มูล 2 วิธี คือ วิธีแรก 

ผูว้ิจยัจะสงัเกตจำกค ำบ่งกำรเปรียบในประโยค เช่น ดัง เหมือน ดัง่ ประดุจ คลำ้ย เทียบ เป็น

ตน้ ดงัตวัอยำ่งต่อไปน้ี  

 

“บำ้งพกัตรผ์ดัตดัผมใหส้มหนำ้  เอำขม้ินเขำ้มำทำใหเ้น้ือเหลือง 

เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบเทือง  ทุกบำ้นเมืองแตง่ตวัดว้ยยัว่ใจ” 

จำกวรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 17 – 18) 
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“ผิวหนังยงัเขียวเหมือนผกัตบ  น่ีจวนจบมหำพนแลว้สิหวำ่ 

 เขำ้หอ้งดินสอพองละลำยทำ   ประทัว่กำยำจนพุงลำย” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 48) 

 

“ตำแดงดัง่แสงไฟกลัป์   มือคนัจะใครเ่ขน่ฆำ่ 

หำกเกรงจะเกินบญัชำ    องคพ์ระจกัรำส่ีกร 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 131) 

 

 วิธีท่ี 2 ผูว้ิจยัจะเก็บขอ้มลูโดยกำรตีควำมจำกประโยคท่ีพบ ในกรณีท่ีประโยคน้ันๆ ไม่

ปรำกฏค ำบ่งกำรเปรียบ ดงัตวัอยำ่งตอ่ไปน้ี 

 

“นำงละลำยหมึกทำ เถำ้ด ำกำทนเทวษ  

จำกวรรณกรรมเร่ือง ลิลิตพระมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 189) 

  

ด ำกำ หมำยถึง มีสีด ำเปรียบเหมือนสีขนของกำ 

 

“มีทหำรถือกระบ่ีเป็นทีท่ำ  ลว้นข่ีมำ้ด ำนิลส้ินทั้งผอง 

งำมอำชำรำ่เริงเชิงล ำพอง   สำมสิบสองคู่เคียงเรียงกนัไป” 

(นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษในรชักำลท่ี 4 

(ปรบัปรุง), 2553: 54) 

 

ด ำนิล หมำยถึง มีสีด ำเปรียบเหมือนสีของพลอยนิล เป็นตน้ 



 
 

บทที่ 4 

 

ผลการวิจยั 

 

 ผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจำกวรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทรท์ั้งรอ้ยแกว้และรอ้ย

กรอง ท่ีมีรำยชื่ออยู่ในทะเบียนวรรณกรรมแห่งชำติ ท่ีรวบรวมโดยส ำนักวรรณกรรมและ

ประวติัศำสตร ์กรมศิลปำกร ซ่ึงมีกำรคัดเลือกขอ้มูลดังท่ีกล่ำวมำแลว้ในบทท่ี 3 โดยผูว้ิจัยจะ

แยกกำรวิเครำะหข์อ้มลูตำมวตัถุประสงค ์3 ขอ้ ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี

และสมยัรตันโกสินทร ์ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์และ

ควำมเปรียบในค ำเรียกสีในภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร์ โดยมีรำยละเอียดผล

กำรวิเครำะห ์ดงัน้ี 

 

ค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์

 

 กำรศึกษำค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร์น้ัน ผูว้ิจัยจะ

วิเครำะห์วิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและวิเครำะห์กำรปรำกฏและโครงสรำ้งกำร

ปรำกฏของค ำเรียกพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทร ์ดงัน้ี 

 

1.  ค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

  

1.1 วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจำกวรรณกรรมสมยัธนบุรีทั้งรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองท่ีมีรำยรำยชื่อ

อยู่ในทะเบียนวรรณกรรมแห่งชำติ ท่ีรวบรวมโดยส ำนักวรรณกรรมและประวัติศำสตร์ กรม

ศิลปำกร ศิลปำกร เพ่ือหำค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ียังไม่พบในวิวัฒนำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีใน

ภำษำไทยสมัยอยุธยำ ซ่ึงไดแ้ก่ ค ำเรียกสีเทำ น ้ำเงิน และน ้ำตำล และเม่ือไดข้อ้มูลค ำเรียกสี

ทั้งหมดแลว้ ผูว้ิจัยจะใชเ้กณฑ์กำรวิเครำะห์ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ เพ่ือ

วิเครำะหว์ำ่ค ำใดเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน และจดัท ำขอ้มลูค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีพบลงในตำรำง โดย

เรียงล ำดบัเวลำของวรรณกรรมท่ีแต่งข้ึนก่อนไปจนถึงวรรณกรรมท่ีแต่งข้ึนในล ำดับทำ้ยสุด ซ่ึง

ในกำรวิเครำะหว์ิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้ี ผูว้ิจยัจะใชผ้ลสรุปจำกงำนวิจยัค ำเรียกสี

ในภำษำไทยสมยัอยุธยำของวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) เพ่ือจะท ำใหเ้ห็นวิวฒันำกำรกำรเกิด

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนไดอ้ยำ่งชดัเจน  
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กำรศึกษำวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีน้ัน ผูว้ิจัยใช ้

วรรณกรรมท่ีมีทั้งหมด 10 เร่ือง ซ่ึงพบค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมด 6 ค ำ และเม่ือน ำผลกำรวิจัย

ไปเปรียบเทียบกบังำนของวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) ไม่พบวำ่มีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเพ่ิมเติมจำก

ในภำษำไทยสมยัอยุธยำท่ีมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมด 9 ค ำ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีพบตรงกันคือ 

ค ำเรียกสีขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว และม่วง สว่นอีก 3 ค ำ คือ ชมพ ูแสด และฟ้ำน้ัน ไม่พบใน

วรรณกรรมสมยัธนบุรีแต่พบในสมยัอยุธยำ ผูว้ิจยัคำดวำ่สำเหตุท่ีพบค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้อยกว่ำ

ในสมยัอยุธยำเป็นเพรำะสมัยธนบุรีมีช่วงเวลำเพียง 15 ปี  และมีวรรณกรรมสมัยน้ีเพียง 10 

เร่ือง  กำรท่ีพบค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเพียง 6 ค ำจึงไม่ไดห้มำยควำมวำ่ ภำษำไทยในยุคน้ีมีค ำเรียก

สีพ้ืนฐำนน้อยลง  แต่ดว้ยขอ้จ ำกัดดำ้นขอ้มูลท ำใหค้ ำเรียกสีท่ีมีไม่ปรำกฏใหเ้ห็นไดค้รบซ่ึง

สำมำรถแสดงควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีพบในวรรณกรรมแต่ละเร่ือง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 1  ตำรำงแสดงควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีพบในภำษำไทยสมยัธนบุรี 

 

เรื่อง 

ความถี่ของค าเรียกสีพ้ืนฐานท่ีพบในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

(จ  านวนครั้ง) 

ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ม่วง 

รำมเกียรต์ิ พระเจำ้

กรุงธนบุรี  

1.  ตอนพระมงกุฏ 

2.  ตอนหนุมำน

เก้ียวนำงวำนริน 

3.  ตอนทำ้วมำลีว

รำชวำ่ควำม 

4.  ตอนทศกณัฐต์ั้ง

พิธีทรำยกลดและ

ปลุกเสกหอก

กบิลพทั 

(พ.ศ. 2313) 

1 - 12 3 2 - 

5.  ลิลิตเพชรมงกุฎ 1 3 2 - 2 - 

6.  อิเหนำค ำฉนัท ์

(พ.ศ. 2322) 
- 1 - - - - 

7.  กฤษณำสอนนอ้ง

ค ำฉนัท ์
ไม่ปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 
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ตารางท่ี 1  (ต่อ) 

 

เรื่อง 

ความถี่ของค าเรียกสีพ้ืนฐานท่ีพบในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

(จ  านวนครั้ง) 

ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ม่วง 

8.  โคลงยอพระ

เกียรติพระเจำ้กรุง

ธนบุรี 

(พ.ศ. 2314) 

ไม่ปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

9.  ปำจิตกุมำร

กลอนอ่ำน 
4 13 18 22 6 2 

10.  นิรำศพระยำ 

มหำนุภำพไปเมือง

จีน/นิรำศกวำงตุง้ 

(พ.ศ. 2324 - 

2325) 

2 2 4 1 1 - 

ความถี่รวม (102) 8 19 36 26 11 2 

 

จำกตำรำงแสดงควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรี ผูว้ิจัยพบว่ำ

ควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมดมีจ ำนวน 102 ครั้ง ผูว้ิจยัพบค ำเรียกสีขำว ด ำ แดง เหลือง 

เขียว และม่วง โดยจะยกตัวอย่ำงขอ้ควำมในวรรณกรรมท่ีมีกำรปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนใน

ภำษำไทยสมยัธนบุรี ดงัน้ี 

 

ค ำเรียกสีขำว 

 

“ท่ีเล่ือมลำยเลำ่ก็ชมเหมือนพรมลำด ท่ีขำวดำดไปก็ดดูงัปผูำ้ 

 ท่ีเยี่ยมยอ้ยออกมำหอ้ยถึงคงคำ   จะไปมำเล้ียวหลีกครรไลไคล” 

วรรณกรรมเร่ือง นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 374) 

 

“เสียดำยขำ้วแลว้มิหน ำมำซ ้ำงำ  ละลำนตำก ำลงัดอกน้ันออกขำว 

 ขำ้วหำงชำ้งพูพ่วงเป็นรวงยำว   แตงน ้ำเตำ้ฟักทองน้ันมองมนู” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 43) 



30 

 

 

 “มีโรงรถโรงอำชำสินธพชำติ  ระดะดำดลำดหลงัคำดว้ยปนูขำว 

 แต่งโรงเรือนแลออกเกล่ือนเหมือนเดือนดำว เป็นระนำวเล่ือนชดิติดกนัไป” 

 วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 188) 

 

ค ำเรียกสีด ำ 

 

“นำสิกเส้ืองทรงดงัวงขอ   งำมคองำมค้ิวควรถวิล 

 งำมเกศด ำเพศภุมริน    ปักป่ินมวยหอ้ยสรอ้ยสุวรรณ” 

วรรณกรรมเร่ือง นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 378) 

 

“สองหวัลำ้นพำกนัไปสูส่ระ  ลงช ำระตำมค ำพระฤๅษี 

 พำกนัมุดผุดโผลข้ึ่นไดที้    เสน้เกศีเร่ิมด ำจึงคล ำด”ู 

 วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 75) 

 

“แลเขมน้เห็นกระบือตวัหน่ึงใหญ่ พอจะไดข้นมนัด ำรำวกะหมี 

 ไอเ้ขำกำงกินริมกนัน้ันก็ดี   ดอูอกพีหลงัเป็นแป้นแผน่กระดำน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 96) 

 

ค ำเรียกสีแดง 

 

“โดยยำวใหญ่สำมสิบเกำ้หอ้ง  ใหกุ้ก่องดว้ยแดงแสงศรี 

 ทั้งธปูเทียนตำมรจีู    ดอกไมแ้ดงดีสิบเจ็ดพรรณ” 

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 86) 

 

“ปำกแดงน้ันดว้ยแสงล้ินจ่ีแตม้  เม่ือยิ้ มแยม้น่ำชมภิรมณข์วญั 

 ใสเ่ส้ืองำมสำมสีสลบักนั    พ้ืนสุวรรณแวววำบวิไลใจ” 

วรรณกรรมเร่ือง นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีนหรือนิรำศกวำงตุง้ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 378) 
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“แลว้ตำมไฟใสโ่คมข้ึนแขวนไว ้ เทพไทผูน้ั้นโฉดเขลำ 

 เห็นโคมโยงแดงเป็นแสงวำว   นึกส ำเนำวำ่จะแพเ้ขำแน่นอน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 12) 

 

ค ำเรียกสีเหลือง 

 

“พระองคมี์อคัรมเหสี   ล ้ำนำรีเลิศโลกฉวีเหลือง 

 เป็นป่ินนำงยิ่งส ำอำงวโรเรือง   แม่ม่ิงเมืองชื่อสุวรรณเทว”ี 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 4) 

 

“พระใหจ้ดัมหำดเล็กลกูอ ำมำตย ์ ท่ีผ่องผำดรปูดีฉวีเหลือง 

 นับดว้ยพนัสรรใหพ้ระม่ิงเมือง   ดนูองเนืองตำมเสด็จพระลกูยำ” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 5) 

 

“พระปำจิตไดป้ระจกัษ์ซ่ึงเหตุผล  ท่ีค ำโหรแจง้ยุบลแต่หนหลงั 

 วำ่คู่สรำ้งเน้ือเหลืองอยูเ่มืองไกล   ประจกัษ์ใจจริงจงัไมค่ลงัแคลง” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 20) 

 

ค ำเรียกสีเขียว 

 

“ฤๅหน่ึงพฤกษ์เทวำศกัดำเดช  จ ำแลงเพศอยูใ่ตพ้ระไทรเขียว 

 เขำ้ไปใกลแ้ลไปวำ่แน่เจียว   แม่ทรำมเปรียวอรพินป่ินพำรำ” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 82) 

 

“ก็ตำมทีเถิดตวัพ่ีไม่ถือโกรธ  ตอ้งกลั้นอดดว้ยวำ่รกัแม่ฟักเขียว 

 อยำ่หน่วงหนักใหพ่ี้รกัเจำ้ฝ่ำยเดียว  จงกลมเกลียวท่ีสกัค ำพอกล ้ำกลืน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 90) 
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“เจำ้เดินพลำงทำงวนิิจคิดสงสยั  พระโฉมฉำยฤๅยงัอยใูนไพรเขียว 

 คิดพะวงสงสยัในใจเจียว    พระสนัเสียวเถิงพระปำไม่รำวนั” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 126) 

 

ค ำเรียกสีมว่ง 

 

“เอำพ้ืนม่วงสีสมอทอใหเ้รำ  กบัแพรขำวใหเ้จำ้หม่จึงสมควร 

 ยำยกะตำแกเอำผำ้มำใหนุ่้ง   รกับ ำรุงควำมอำรีพระทรำมสงวน 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 176) 

 

“แกจดัแจงแต่งใหไ้ถข้ำ้วตำก  เม่ือยำมยำกจะไดกิ้นหนำพอ่หนำ 

 ผำ้พ้ืนม่วงหม่ค ำด ำลกำ    จะแต่งมำกก็จะชำ้เน้ือควำมไป” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 181) 

 

1.2 การปรากฏและโครงสรา้งการปรากฏของค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัย

ธนบุร ี

 

จำกขอ้มูลค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีน้ัน มีกำรปรำกฏค ำเรียกสี

พ้ืนฐำน 2 ลกัษณะ คือ กำรปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนแบบมีควำมเปรียบ และไม่มีควำมเปรียบ  

 

1.2.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบ  

  

 ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบมีควำมเปรียบน้ัน หมำยถึง ค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนท่ีมีกำรขยำยควำมวำ่ สีน้ันๆ เหมือนกบัสีของอะไร ซ่ึงจะปรำกฏใน 2 ลกัษณะ คือ ไม่

ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 

 

1.2.1.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ีไม่ 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 2 แบบ คือ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำ

เปรียบ และ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 
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 “นำงละลำยหมึกทำ  เถำ้ด ำกำทนเทวษ” 

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 189) 

 

ด ำกำ หมำยถึง ด ำเหมือนสีของอีกำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำเปรียบ 

 

      ด ำ           กำ 

 

“ทนัตด์ ำกลแมลงภู ่ โอษฐ์แดงดดุูจแยม้” 

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 155) 

 

ด ำกลแมลงภู ่หมำยถึง ด ำเหมือนสีของล ำตวัแมลงภู ่

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

   

    ด ำ                       กล               แมลงภู ่

 

“แลเขมน้เห็นกระบือตวัหน่ึงใหญ่ พอจะไดข้นมนัด ำรำวกะหมี 

  ไอเ้ขำกำงกินริมกนัน้ันก็ดี  ดอูอกพีหลงัเป็นแป้นแผน่กระดำน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 96) 

 

ด ำรำวกะหมี หมำยถึง ด ำเหมือนสีของหมี 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

ด ำ                   รำวกะ                หมี 

 

“แกจดัแจงแต่งใหไ้ถข้ำ้วตำก เม่ือยำมยำกจะไดกิ้นหนำพอ่หนำ 

  ผำ้พ้ืนม่วงหม่ค ำด ำลกำ   จะแต่งมำกก็จะชำ้เน้ือควำมไป 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 
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(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 181) 

ด ำลกำ หมำยถึง ด ำเหมือนสีของอีกำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

  

    ด ำ                  ล (รำวกบั)            กำ 

 

“บำ้งนัง่รำ้นเรียกขำยผำ้หลำยอยำ่ง เอ่ียมส ำอำงคมสนัดขูนัข ำ 

  ยิ้ มขยบัเยำ้ยวนชวนใหท้ ำ   ดตูำด ำรำวกะสีมณีนิล 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 188) 

 

ด ำรำวกะสีมณีนิล หมำยถึง ด ำเหมือนสีของพลอยนิล 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + วลีเปรียบ 

   

     ด ำ                   รำวกะ             สีมณีนิล 

 

“พระตรสัสัง่ใหฝ้รัง่ร ำกระบ่ี  ลว้นตวัดีวอ่งไวใจหนักหนำ 

ดแูต่งตวัโพกหวัด ำละกำ    ออกตั้งท่ำไหวค้รจูะสูก้นั 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 238) 

 

ด ำละกำ หมำยถึง ด ำเหมือนสีของอีกำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

   

    ด ำ                 ละ (รำวกบั)            กำ 

 

ค ำวำ่ ด ำลกำหรือด ำละกำ ผูว้ิจยัตีควำมออกมำได ้3 ทำง ไดแ้ก่ 1) “ด ำรำวกับกำ” ท่ี

เกิดกำรเปล่ียนแปลงทำงเสียงจนออกเสียงเป็น ด ำลกำหรือด ำละกำ 2) “ด ำกลกำ” ท่ีอำจจะมี

กำรจดบนัทึกผิดพลำด โดยตกตวัอกัษร ก  ในค ำว่ำ “กล” ท ำใหก้ลำยเป็นค ำว่ำ ด ำลกำ และ 

3)  “ด ำระกำ” ท่ีหมำยถึง ด ำเหมือนไก่ ซ่ึงจำกกำรตีควำมทั้ง 3 ทำง ผูว้ิจยัสนันิษฐำนวำ่ ค ำวำ่ 

ด ำลกำหรือด ำละกำ น่ำจะหมำยถึง “ด ำรำวกับกำ” มำกท่ีสุด เพรำะ “ด ำกลกำ” น้ัน เม่ือ

พิจำรณำจำกค ำวำ่ “ด ำละกำ” แลว้ พบวำ่ หำกมีกำรจดบนัทึกผิดพลำดโดยตกตวัอกัษร ก จริง 
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ค ำวำ่ ด ำละกำ จะเขียนว่ำ “ด ำกละกำ” ซ่ึงจะเห็นว่ำกำรสะกดค ำน้ันผิดไปจำกปกติ เพรำะมี

สระอะโดดๆ อยูห่ลงัค ำว่ำ กล ฉะน้ันขอ้สนันิษฐำนน้ีจึงไม่น่ำจะถูกตอ้ง ส่วน “ด ำระกำ” เม่ือ

พิจำรณำจำกขอ้มลูกำรใชค้ ำเปรียบเทียบกบัค ำเรียกสีในวรรณกรรมสมัยธนบุรีทั้งหมดน้ัน ไม่

พบกำรเปรียบเทียบค ำเรียกสีด ำกับไก่ในท่ีอ่ืนๆ เลย มีแต่กำรเปรียบเทียบกับนกกำ แมลงภู ่

และหมี เป็นตน้ ดงัน้ันผูว้ิจยัจึงสนันิษฐำนวำ่ ค ำวำ่ ด ำลกำหรือด ำละกำ น่ำจะหมำยถึง “ด ำรำว

กบักำ” เพรำะเม่ือดจูำกเปล่ียนแปลงของเสียงแลว้ พบว่ำ ด ำรำวกับกำ [] 
น้ัน มีกำรสญูหน่วยเสียง (Loss of phonemes) คือ กำรท่ีหน่วยเสียงสระ พยญัชนะในค ำหรือ

สว่นของค ำหำยไป ในท่ีน้ีคือค ำวำ่ “กบั” กลำยเป็น “ด ำรำวกำ” [] และมีกำร
ลดเสียงสระ (Vowel reduction rule) จำกสระเสียงยำวเป็นสระเสียงสั้น คือลดจำกเสียงสระอำ 

 เป็นเสียงสระ อะ  รวมทั้งมีกำรรวมหน่วยเสียงพยญัชนะ (Consonant neutralization) 

คือ กำรท่ีเสียงพยญัชนะ 2 หน่วยเสียง กลำยมำเป็นหน่วยเสียงเดียวกนัในบำงปริบท ในท่ีน้ีคือ

เสียงพยญัชนะ ร  กลำยเป็นเสียงพยญัชนะ ล  จนกลำยเป็นค ำว่ำ “ด ำละกำ” หรือ “ด ำ
ลกำ”[] เพรำะฉะน้ันจำกเหตุผลท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้ ผูว้ิจัยจึงสรุปว่ำ ค ำว่ำ ด ำลกำ 
หรือด ำละกำน้ัน หมำยถึง ด ำรำวกบักำ 

 

กำรสบัสนระหวำ่งเสียงพยญัชนะ ร  กลำยเป็น เสียงพยญัชนะ ล  น้ัน ยงัพบได้
ในกรณีอ่ืนๆ อีก ตัวอย่ำงเช่น ในปัจจุบัน ค ำว่ำ แครำย [] กับ แคลำย [] ท่ีกำร
เขียนชื่อบริเวณส่ีแยกน้ี มีควำมลักลัน่มำก โดยมีกำรเขียนทั้ง “แครำย” และ “แคลำย” 

จนกระทัง่จังหวดันนทบุรีไดมี้หนังสือสอบถำมไปยังรำชบัณฑิตยสถำนว่ำเขียนอย่ำงไรจึงจะ

ถกูตอ้ง ในชั้นแรกรำชบณัฑิตยสถำนไดต้อบจังหวดันนทบุรีไปว่ำ จำกกำรสอบถำมผูท่ี้มีพ้ืนเพ

ในบริเวณดังกล่ำวน้ันมำนำนท ำใหท้รำบว่ำ บริเวณน้ันมีตน้แคมำกมีทั้งดอกสีขำวและสีแดง 

มองไกลๆ มีลกัษณะคลำ้ยผำ้หลำกสี จึงเรียกวำ่ “แคลำย”  

 

แต่ต่อมำรำชบัณฑิตยสถำนไดร้บัค ำรอ้งเรียนขอใหท้บทวนชื่อสถำนท่ีดังกล่ำวจำก

ประชำชน จึงไดมี้กำรตรวจสอบขอ้มลูและหลกัฐำนต่ำงๆ เช่น ตรวจสอบจำกสำรบบท่ีดินและ

ระวำงแผนท่ีรุน่โบรำณท่ีส ำนักงำนท่ีดินจงัหวดันนทบุรีแต่ไม่พบหลกัฐำน ซ่ึงกำรเรียกชื่อส่ีแยก

แครำยหรือแคลำยน้ี เพ่ิงปรำกฏเม่ือมีกำรตัดถนนงำมวงศ์วำนและถนนติวำนนท์ข้ึน และจำก

กำรสอบถำมผูค้นท่ีอยูอ่ำศยัในบริเวณดงักลำ่วก่อนท่ีจะมีกำรตดัถนนติวำนนทแ์ละถนนงำมวงศ์

วำนทรำบว่ำ บริเวณดังกล่ำวมีตน้แคมำกและข้ึนเรียงรำยตำมขอบถนน ผูค้นท่ีอำศัยอยู่ใน

บริเวณน้ัน จึงมกัเรียกบริเวณน้ีวำ่ “แครำย” และกลำยเสียงเป็น “แคลำย” บำ้ง นอกจำกน้ี ไม่

ปรำกฏวำ่มีตน้ไมต้ระกลูแคชื่อแคลำยหรือตน้แคท่ีมีดอกลำย ดังน้ันจึงมีหลกัฐำนจำกค ำบอก

เลำ่ตรงกนัประกำรหน่ึง คือ บริเวณซ่ึงเป็นสว่นปลำยของถนนงำมวงศ์วำนตัดกับถนนติวำนนท์

เป็นบริเวณท่ีมีตน้แคเรียงรำย หลกัฐำนจำกค ำบอกเลำ่ดงักลำ่วจึงมีน ้ำหนักท่ีน่ำจะวินิจฉยัไดว้่ำ

ควรเรียกบริเวณดงักลำ่ววำ่ “ส่ีแยกแครำย” (กำญจนำ  นำคสกุล, 2543)  
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หรือวำ่ นกพิรำบ [] กบั นกพิลำบ [] ท่ีหมำยถึง หมำยถึง ชื่อ

นกในวงศ์ Columbidae ซ่ึงเป็นวงศ์เดียวกับนกเขำ ส่วนใหญ่ล ำตัวสีเทำอมฟ้ำ ซ่ึงกำรเขียนท่ี

ถกูตอ้งตำมพจนำนุกรม ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำนน้ัน จะตอ้งเขียนเป็น “พิรำบ” แต่ก็ยงัมีผูเ้ขียน

เป็น “พิลำบ” เช่น “ขณะน้ันนำงฟ้ำทั้ง 500 มีเทำ้แดงดังนกพิลำบ เป็นบริจำริกำพระอินทร์

ชวนกนันิมิตโภชนำหำรอันเป็นทิพลงมำจะใส่บำตรผูเ้ป็นเจำ้ๆ ก็มิไดร้บั...” (ประชุมจำรึกวดั

พระเชตุพนฯ, 2517: 105) เป็นตน้ 

 

1.2.1.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ี 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน (ค ำ 

ขยำย) + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

 

“สุดอกค ำช ำขม้ินแลว้กรกัทบั เป็นสีแดงแสงระยบัเหมือนไก่หงอน 

  ผำ้อยำ่งดีศรีรำน่ำสะออน  ไพรนิ่กรแลว้อยำ่หมำยจะไดค้รอง” 

 วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 145) 

 

สีแดงแสงระยบัเหมือนไก่หงอน หมำยถึง สีแดงเหมือนขนหรือเน้ือท่ีงอกข้ึนบน

หวัของไก ่

 

โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน (วลีขยำย) + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

    

    สี           แดง          แสงระยบั             เหมือน          ไก่หงอน 

 

1.2.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบ  

 

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบไม่มีควำมเปรียบน้ันจะปรำกฏใน 2  

ลกัษณะ คือ ไม่ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 

 

1.2.2.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบท่ี 

ไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

 “พระองคมี์อคัรมเหสี  ล ้ำนำรีเลิศโลกฉวีเหลือง 

  เป็นป่ินนำงยิ่งส ำอำงวโรเรือง  แม่ม่ิงเมืองชื่อสุวรรณเทว”ี 
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วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 4) 

 

“ก็ตำมทีเถิดตวัพ่ีไม่ถือโกรธ ตอ้งกลั้นอดดว้ยวำ่รกัแม่ฟักเขียว 

  อยำ่หน่วงหนักใหพ่ี้รกัเจำ้ฝ่ำยเดียว จงกลมเกลียวท่ีสกัค ำพอกล ้ำกลืน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 90) 

 

1.2.2.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบท่ี 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“นำยช่ำงสรรชั้นสำมงำมประเสริฐ วิไลเลิสท ำพ้ืนดว้ยสีขำว 

  แผ่ทองค ำเป็นกระจงัดพูรัง่พรำว  ท่ีวำ่งเปลำ่รำยดอกจนัทน์กระจกจีน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 233) 

 

2.  ค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

  

2.1 วิวฒันาการการเกิดค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจำกวรรณกรรมสมยัรตันโกสินทรท์ั้งรอ้ยแกว้และรอ้ยกรองท่ีมีรำย

รำยชื่ออยูใ่นทะเบียนวรรณกรรมแห่งชำติ ท่ีรวบรวมโดยส ำนักวรรณกรรมและประวติัศำสตร ์

กรมศิลปำกร เพ่ือหำค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ียงัไม่พบในวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีในภำษำไทย

สมยัอยุธยำ ซ่ึงไดแ้ก่ ค ำเรียกสีเทำ น ้ำเงิน และน ้ำตำล และเม่ือไดข้อ้มูลค ำเรียกสีทั้งหมดแลว้ 

ผูว้ิจยัจะใชเ้กณฑก์ำรวิเครำะหค์ ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ เพ่ือวิเครำะหว์่ำค ำใด

เป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ซ่ึงในกำรวิเครำะหว์ิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนน้ี ผูว้ิจัยจะใช ้

ผลสรุปจำกงำนวิจยัค ำเรียกสีในภำษำไทยสมัยอยุธยำของวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) เพ่ือจะ

ท ำใหเ้ห็นวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนไดอ้ยำ่งชดัเจน  

 

กำรศึกษำวิวัฒนำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยรตันโกสินทร์น้ัน 

ศึกษำจำกวรรณกรรม ในช่วงปีพ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2487 รวมทั้งหมด 158 ปี มีวรรณกรรม

ทั้งหมด 680 เร่ือง และเม่ือน ำผลกำรวิจัยไปเปรียบเทียบกับงำนของวิพำที  ทิพย์คงคำ 

(2553) พบว่ำ มีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเกิดข้ึนใหม่ 3 ค ำ ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีเทำ พบครั้งแรกในบท

ละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ สมยัรชักำลท่ี 1 พ.ศ. 2340 ควำมถ่ีท่ีพบในเร่ืองน้ี คือ 1 ครั้ง ค ำเรียกสี

น ้ำเงิน พบครั้งแรกในสำมก๊ก สมัยรชักำลท่ี 1 พ.ศ. 2348 ควำมถ่ีท่ีพบในเร่ืองน้ี คือ 2 ครั้ง 
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และค ำเรียกสีน ้ำตำล พบครั้งแรกในอิเหนำ สมัยรชักำลท่ี 2 หลงัพ.ศ. 2350 ควำมถ่ีท่ีพบใน

เร่ืองน้ี คือ 1 ครั้ง ซ่ึงในรชัสมัยต่อมำก็พบค ำเรียกสีทั้ง 3 ค ำน้ีอีกเร่ือยๆ และสำมำรถแสดง

ควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ซ่ึงพบในวรรณกรรมท่ีพบค ำเรียกสีเทำ น ้ำเงิน และน ้ำตำลเป็น

ครั้งแรกทั้ง 3 เร่ือง ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 2  ตำรำงแสดงควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีพบในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์

 

เรื่อง 

ความถี่ของค าเรียกสีพ้ืนฐานท่ีพบในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์ 

(จ  านวนครั้ง) 

ขาว ด า แดง เหลือง เขียว ชมพู แสด ฟ้า ม่วง เทา 
น ้า

เงิน 
น ้าตาล 

1.  บท

ละครเร่ือง

รำมเกียรต์ิ 

(พ.ศ.  

2340) 

33 61 120 28 31 6 1 11 34 1 - - 

2.  สำม

ก๊ก 

(ก่อนปี

พ.ศ.  

2348) 

130 31 103 63 24 - - - 1 - 2 - 

3.  อิเหนำ 

(หลงัปี

พ.ศ.  

2350) 

26 14 59 27 20 9 4 2 15 - 1 1 

ความถี่

รวม 

(858) 

189 106 282 118 75 15 5 13 50 1 3 1 

 

จำกตำรำงแสดงควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์ผูว้ิจยั

พบวำ่ ควำมถ่ีของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมดมีจ ำนวน 858 ครั้ง ผูว้ิจยัพบค ำเรียกสีขำว ด ำ แดง

เหลือง เขียว ชมพู แสด ฟ้ำ ม่วง เทำ น ้ ำเงิน และน ้ ำตำล โดยจะยกตัวอย่ำงขอ้ควำมใน

วรรณกรรมท่ีมีกำรปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์ดงัน้ี 
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ค ำเรียกสีขำว 

 

  “สนับเพลำเครือแกว้แวววำว  ภษูำขำวเชิงยกกระหนกกำ้น 

 ชำยแครงเครือหงสอ์ลงกำร   ชำยไหวชชัวำลทบัทิมพรำย” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 34) 

 

“โจโฉมีควำมยินดีนัก จึงท ำธงขำวคนัหน่ึงแลว้เขียนอกัษรวำ่ ใหค้นทั้งปวงมีน ้ำใจสตัย์

ซ่ือต่อแผ่นดิน...”  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 56) 

 

  “ผกูเคร่ืองเรืองรตัน์รำยอรำ่ม  หอ้ยหพููจ่ำมรีขำว 

 ปกตระพองกรองแกว้แพรว้พรำว   กระวนิวำวชนักถกัทอง” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 329) 

 

ค ำเรียกสีด ำ 

 

  “มำจะกลำ่วบทไป   ถึงนำงมำรอศัมขีู 

 นมยำนเติบด ำล ำ่พี    อินทรียส์งูสุดปลำยตำล” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 10) 

 

“อุปมำเหมือนท่ำนเขียนรปูนกยงูแลว้เอำหมึกมำทำใหด้ ำเสียสีไป...” 

 (สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 108) 

 

“ขุนหม่ืนนำยรอ้ยนอ้ยใหญ ่ ลว้นใสเ่ส้ือด ำก ำมะหยี ่

โพกสีทบัทิมบำงอยำ่งดี    ขดักระบ่ีบั้งทองทุกคน” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 159) 

 

ค ำเรียกสีแดง 

 

“ตำแดงดัง่แสงไฟกลัป์   มือคนัจะใครเ่ขน่ฆำ่ 

หำกเกรงจะเกินบญัชำ    องคพ์ระจกัรำส่ีกร 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 131) 

 



40 

 

 “แลว้คิดสงสยั วำ่แต่กอ่นมิไดป้รำกฏวำ่ทหำรโจโฉหนำ้แดงหนวดยำว มีก ำลงัเขม้แขง็

ฉะน้ี ชีสวิจึงวำ่ซ่ึงทหำรคนน้ีหนำ้แดงหนวดยำว ขำ้พเจำ้เห็นวำ่จะเป็นกวนอนูอ้งเลำ่ป่ีเป็นมัน่คง

...” 

 (สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 352) 

 

“ทั้งสีเส้ือสีผำ้แลธงเทียว   แดงเขียวเหลืองลำยสลบัคัน่ 

สัง่เสร็จเสด็จจำกแท่นสุวรรณ   จรจรลัไปสำงวำริน ฯ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 566) 

 

ค ำเรียกสีเหลือง 

 

  “ธ ำมรงคเ์รือนเก็จเพชรเหลือง  แสงรุง้อรำ่มเรืองดัง่ห่ิงหอ้ย 

 เก้ียวมณีโลหิตดวงลอย    ดอกไมทิ้ศชดชอ้ยกรรเจียกจร” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 461) 

 

“พอแลเห็นบุตรกวัเสียงขี่มำ้พำนำยโจรคนหน่ึงโพกผำ้เหลือง ข่ีมำ้ถือทวนคุมพวกเพ่ือน

ประมำณรอ้ยเศษลงจำกเขำยืนสกดัทำงไว.้..” 

 (สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 380) 

 

“พนักงำนมำ้ตน้ขนเครือ่ง  ผกูมำ้เหลืองฝีเทำ้รำมเหำะเหิน 

กำรจะไลม่ฤคีไม่มีเกิน    เขำสรรเสริญนักหนำมำ้ตวัน้ี” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1008) 

 

ค ำเรียกสีเขียว 

 

 “ส่ีนำยโกรธำตำเขียว   เค้ียวฟันค ำรำมยกัษำ 

ผำดแผลงส ำแดงฤทธำ    โถมดีอสุรำทั้งสี่ตน ฯ” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 325) 

 

“ฝ่ำยเลำ่ป่ี ขงเบง้ยกตำมกนัมำถึงกลำงทำง เห็นธงเขียวส ำหรบัทหำรซ่ึงแหห่นำ้เลำ่ป่ี

น้ันมว้นเขำ้กบัคนั...”  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 698) 

 

“ตำบประดบัทบัทรวงสำยสรอ้ย  เฟ่ืองหอ้ยพลอยแดงเขียวขำว 

ทองกรวิเชียรชว่งดงัดวงดำว   ธ ำมรงคเ์พชรพรำวไปทุกน้ิว” 



41 

 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 332) 

 

ค ำเรียกสีชมพ ู

 

  “หมู่หน่ึงมือถือธนู   ใสเ่ส้ือสีชมพเูป็นทิวท่อง 

 หมู่หน่ึงถือหอกคร ำ่ทอง    สอดใสเ่ส้ือปลอ้งกรีดกรำย” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 232) 

 

  “พลรถใสเ่ส้ือชมพ ู  กรกุมธนูประลองสำย 

 เตรียมทั้งรถแกว้แพรวพรำย   ตั้งรำยตำมรำชรถัยำ ฯ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 22) 

 

“ธ ำมรงคท์รงสอดน้ิวพระหตัถ ์ พำหุรดัทองกรเกำ้คู ่

หอ้ยอุบะบุหงำงำมตร ู   ถือเช็ดหนำ้ชมพชูใูจ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 611) 

 

ค ำเรียกสีแสด 

 

  “ขุนมำ้ลว้นใสเ่ส้ือกรอง   โพกแสดขลิบทองฉำยฉนั 

 เจียระบำดคำดเอวทั้งหำ้พนั   มือน้ันถือหำงยงูกรำย” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 337) 

 

“จดัเป็นกระบวนพยุหบำตร  ส ำหรบัประพำสป่ำใหญ่ 

 ปลำยเชือกน้ันถือธงชยั    สอดใสเ่ส้ือแสดสีจนัทน์ 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 370) 

 

“ถือเช็ดหนำ้แสดสีโกไสย  เหน็บกริชฤทธิไกรไม่มีสอง 

เสด็จมำข้ึนเกยเรืองรอง    เสียงประโคมฆอ้งกลองน่ีนัน ฯ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 993) 

 

ค ำเรียกสีฟ้ำ 

 

  “จดัพวกทหำรช ำนำญศึก  ส่ีหมู่หำ้วฮึกแกลว้กลำ้ 

 เหลำ่หน่ึงใสเ่ส้ือสีฟ้ำ    ถือหอกเง้ือง่ำกระหยบัแทง” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 131) 
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“กองหลงัตั้งตำมกระบวนหนำ้  ใสเ่ส้ือสีฟ้ำคำดเข็มขดั 

 มือถือเกำทณัฑส์นัทดั    สำรวดัตรวจตรำข่ีมำ้นอ้ย” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1127) 

 

“เกณฑท์หำรถือธงลงยนัต ์ ใสเ่ส้ือสีจนัทน์เดินหนำ้ 

พลปืนพ้ืนเส้ือสีฟ้ำ    เขนงดินศิลำหนำ้เพลิงไก” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1136) 

 

ค ำเรียกสีมว่ง 

 

“แลว้ทรงภษูำพ้ืนม่วง   ฉลุดวงเก้ียวกรองทองประสำน 

 ชำยไหวประดบัพลอยประพำฬ   ชำยแครงชชัวำลดว้ยแกว้ลำย” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 128) 

 

“มีพลแจวประมำณยี่สิบคน กบัธงแดงส ำหรบักวนอ ูแลกวนอน้ัูนแตง่ตวัโอ่โถงใสเ่ส้ือ

แพรสีม่วง โพกแพรสีเขียวมิไดใ้สเ่กรำะ...” 

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 874) 

 

“สอดทรงฉลององคพ้ื์นม่วง  ดอกดวงสดสีไมมี่หมอง 

ทองกรเกำ้รอบล ำยอง    ทบัทรวงแสงสอ่งสงัวำวแวว” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1137) 

 

ค ำเรียกสีเทำ 

 

  “เป็นวำนรนอ้ยสีเทำ   เขำ้หกัเอำผลพฤกษำ 

 เลำะลดัตดัผ่ำนมรคำ    ไปสกดัอยูห่นำ้อำชำชำญ ฯ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 383) 

 

ค ำเรียกสีน ้ำเงิน 

 

“แลว้จดัธงสีต่ำงๆ หำ้อยำ่งส ำหรบัในกองทพับกทพัเรือ จะไดปั้กเป็นส ำคญัทั้งหำ้กอง 

อนัเรือขนำนแม่ทพัหลวงน้ันปักธงสีเหลือง เรือขนำนอิก๋ิมกบัเรือมอกำยน้ันเป็นทพัหนำ้ปักธงสี

แดง ใหลิ้ยอยเป็นปีกขวำคุมเรือขนำนปักธงสีเขียว บุนเพง่น้ันคุมเรือขนำนเป็นปีกซำ้ยปีกธงสี

ขำว ใหเ้ตียวคบัคุมเรือขนำนเป็นกองทพัหลงัปักธงสีน ้ำเงิน...” 

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 645) 
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“ฝ่ำยทพับกน้ันเลำ่ แต่งใหลิ้กองเป็นกองหนำ้ปักธงสีแดง ใหลิ้เตียนเป็นปีขวำปีกธงสี

เขียว งกัจ้ินเป็นปีกซำ้นปักธงสีขำว แฮหวัเอ๋ียนเป็นกองหลวงปักธงสีเหลือง ซิหลงเป็นกองทพั

หลงัปักธงสีน ้ำเงิน แลว้ใหแ้ฮหวัตุน้กบัโจหองเป็นกองขนั...”  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 645) 

 

“ภษูำทรงลำยอยำ่งต่ำงสีสลบักนั  น ้ำเงินตองทอ้งพนัม่วงอ่อน 

ต่ำงใสฉ่ลององคอ์ลงกรณ ์  อินทรธ์นูงำมงอนสะบดัปลำย” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 406) 

 

ค ำเรียกสีน ้ำตำล 

 

“บรรดำเสนำนำยทหำร   ใสเ่ส้ือสีน ้ำตำลกำ้นแยง่ 

ขุนหม่ืนอำสำมำ้แซง    เส้ือก ำมะหยี่แดงขลิบทอง” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 631) 

 

ซ่ึงผลกำรศึกษำค ำเรียกสีในภำษำไทยสมัยสุโขทัยของศุภมำส  เอ่งฉว้น (2543) 

น้ัน พบว่ำ มีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมด 5 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ซ่ึงศุภมำส

สนันิษฐำนว่ำค ำเรียกสีทั้ง 5 ค ำน้ี น่ำจะมีวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนถึงระยะท่ี IV 

ตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของเบอรลิ์นและเคย ์ 

 

สว่นกำรศึกษำค ำเรียกสีในภำษำไทยสมัยอยุธยำของวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) 

น้ัน พบว่ำ มีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมด 9 ค ำ ไดแ้ก่ ขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ท่ีพบมำตั้งแต่

สมยัสุโขทยั ชมพท่ีูพบรำวพ.ศ. 1991 – พ.ศ. 2026 แสดท่ีพบรำวพ.ศ. 2145 – พ.ศ. 2170 

และฟ้ำกบัม่วงท่ีพบพรอ้มกนัรำวพ.ศ. 2275 – พ.ศ. 2301  

 

จึงสรุปไดว้ำ่ ในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทรท่ี์พบค ำเรียกสีพ้ืนฐำน ไดแ้ก่ ขำว ด ำ 

แดง เหลือง เขียว ฟ้ำ ม่วง ชมพ ูแสด เทำ น ้ำเงิน และน ้ำตำลน้ัน มีวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียก

สีเพ่ิมข้ึนจำกภำษำไทยในสมยัก่อนหนำ้ กลำ่วคือ มีกำรเกิดเรียกสีพ้ืนฐำนใหม่ข้ึน 3 ค ำเรียกสี 

ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีเทำ พบครั้งแรกในบทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ สมัยรชักำลท่ี 1 พ.ศ. 2340 ค ำ

เรียกสีน ้ำเงิน พบครั้งแรกในสำมก๊ก สมยัรชักำลท่ี 1 พ.ศ. 2348 และค ำเรียกสีน ้ำตำล พบครั้ง

แรกในอิเหนำ สมยัรชักำลท่ี 2 หลงัพ.ศ. 2350 ซ่ึงสำมำรถอธิบำยเป็นแผนภำพวิวฒันำกำรค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยได ้ดงัน้ี 
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ระยะท่ี I – IV พ.ศ.1991   พ.ศ.2145   พ.ศ.2275    พ.ศ.2340   พ.ศ.2348    พ.ศ.2350 

                                                                     –2026       –2170       –2301   

 

WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE 

YELLOW YELLOW 
YELLOW YELLOW YELLOW YELLOW YELLOW 

ORANGE ORANGE ORANGE ORANGE ORANGE 

RED 
RED RED RED RED RED RED 

PINK PINK PINK PINK PINK PINK 

GRUE GRUE GRUE 

PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE 

BLUE BLUE 
LIGHT BLUE LIGHT BLUE 

DARK BLUE DARK BLUE 

GREEN GREEN GREEN GREEN 

BLACK BLACK BLACK BLACK 

GREY GREY GREY 

BLACK BLACK 
BROWN 

BLACK 

       

ภาพท่ี 7  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย 

 

จำกภำพท่ี 7 จะเห็นวำ่ผูว้ิจยัจดัประเภทสี 5 ประเภทสีแรกเรียงซอ้นกนั โดยระบุ

วำ่เป็นระยะท่ี I – IV เน่ืองจำกไม่มีหลกัฐำนก่อนสมยัสุโขทยัท่ีจะพิสจูน์ไดว้ำ่ประเภทสีใดเกิดขึ้ น

ก่อนประเภทสีใด 

 

2.2 การปรากฏและโครงสรา้งการปรากฏของค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัย

รตันโกสินทร ์

 

จำกขอ้มูลค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยรตันโกสินทรน้ั์น มีกำรปรำกฏค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำน 2 ลกัษณะ คือ กำรปรำกฏค ำเรียกสีพ้ืนฐำนแบบมีควำมเปรียบ และไม่มีควำม

เปรียบ  

 

2.2.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบ  

  

 ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบมีควำมเปรียบน้ัน หมำยถึง ค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนท่ีมีกำรขยำยควำมว่ำ สีน้ันๆ เหมือนกับสีของอะไร จะปรำกฏใน 2 ลักษณะ คือ ไม่

ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 
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2.2.1.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ีไม่ 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

 พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำ 

แสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

  

“ครั้นถว้นค ำรบครบพนั  พสุธำเล่ือนลัน่หวัน่ไหว 

เพลิงพลุง่รุง่โรจน์สวำ่งไป  กระทะใหญ่แดงดัง่อคัคี” 

 (บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 335) 

 

แดงดัง่อคัคี หมำยถึง มีสีแดงเหมือนสีของไฟ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

                      แดง                      ดัง่                 อคัคี 

 

“หนำ้ขำวดงัสีหยก ฝีปำกแดงดงัชำดแตม้...” 

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 7) 

 

ขำวดงัสีหยก หมำยถึง ขำวเหมือนสีของหินแกว้มีลกัษณะแข็ง ท่ีเรียกวำ่ หยก 

 

แดงดงัชำดแตม้ หมำยถึง แดงสดเหมือนใชแ้รธ่ำตุชนิดหน่ึงท่ีเรียกวำ่ ชำด มำทำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำ/วลีเปรียบ 

 

                      ขำว                      ดงั                สีหยก 

 

                      แดง                      ดงั                ชำดแตม้ 

 

 “มำ้เอยมำ้เทศ   สงูสำมศอกเศษศรีใส 

ขนขำวรำวกบันุ่นละมุนละไม  อกใหญ่หำงยำวเทำ้รดั” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 953) 

 

ขำวรำวกบันุ่นละมุนละไม หมำยถึง ขำวเหมือนกบัสีของนุ่น 
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โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

                                        ขำว                   รำวกบั          นุ่นละมุนละไล 

 

2.2.1.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ี 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำ 

แสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

 

“ใหญ่หลวงกวำ่หมูศิ่ขริน  สีด ำดัง่นิลวตัถำ 

  ปลำยยอดน้ันมีรงักำ   มหำกำยศิทธ์ิฤทธิไกร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 15) 

 

สีด ำดัง่นิลวตัถำ หมำยถึง สีด ำเหมือนสีของพลอยนิล 

 

โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

              สี            ด ำ                       ดัง่               นิลวตัถำ 

 

“แลเห็นพระองคท์รงลกัษณ ์ ผ่องพกัตรจ์ ำรสัรศัมี 

สีเขียวดัง่นิลมณี    มีกำยปรำกฏเป็นสี่กร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 457) 

 

สีเขียวดัง่นิลมณี หมำยถึง สีเขียวเหมือนสีของพลอยนิล 

 

โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

     

    สี          เขียว                       ดัง่               นิลมณี 

 

“เทียมสินธพส่ีมีก ำลงั  สีแดงแสงดัง่ดอกกระมุท 

เผ่นโจนโผนจรดว้ยฤทธิรุทธ  พระสตัรุดนัง่ประณตประนมกร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 224) 

 

สีแดงแสงดัง่ดอกกระมุท หมำยถึง สีแดงเหมือนสีของดอกบวั 
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โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

     สี          แดง                       ดัง่          แสง...ดอกกระมุท 

 

2.2.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบ  

 

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบไม่มีควำมเปรียบน้ันจะปรำกฏใน 2  

ลกัษณะ คือ ไม่ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 

 

2.2.2.1 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบท่ี 

ไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“สรอ้ยสนสงัวำลลำยแทง   ตำบทิศเพชรแดงรุง้รว่ง 

เฟ่ืองหอ้ยพลอยประดบัทบัทรวง   พำหุรดัแกว้ดวงทองกร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 264) 

 

“เวลำตะวนัเท่ียงเกิดลมพำยุหนัก มีงเูขียวใหญ่ตกลงมำพนัอยูท่ี่เทำ้พระเกำ้อ้ี

ซ่ึงเสด็จอยูน้ั่น พระเจำ้เลนเตต้กพระทยัลม้ลงจำกพระเกำ้อ้ีหำพระสติมิได.้..”  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 4) 

 

“ตำบทิศทบัทรวงดวงกุดัน่  สงัวำลวรรณทองกรประดบัเน่ือง 

ธ ำมรงคล์ว้นจินดำค่ำเมือง  ทรงมงกุฎบุษยเ์หลืองประดบัลำย” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 943) 

 

2.2.2.2 การปรากฏค าเรียกสีพ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบท่ี 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“รศัมีสีเขียวงำมประหลำด  โอภำสแลเล่ือมประภสัสร 

  ทรงโฉมเสำวภำคยอ์รชร   วำนรเพง่พิศไมว่ำงตำ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 68) 

 

“ฝ่ำยทพับกน้ันเลำ่ แต่งใหลิ้กองเป็นกองหนำ้ปักธงสีแดง ใหลิ้เตียนเป็นปีขวำ

ปีกธงสีเขียว งกัจ้ินเป็นปีกซำ้นปักธงสีขำว แฮหวัเอ๋ียนเป็นกองหลวงปักธงสีเหลือง ซิ

หลงเป็นกองทพัหลงัปักธงสีน ้ำเงิน แลว้ใหแ้ฮหวัตุน้กบัโจหองเป็นกองขนั...” 

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 645) 
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“เกณฑท์หำรถือธงลงยนัต ์ ใสเ่ส้ือสีจนัทน์เดินหนำ้ 

พลปืนพ้ืนเส้ือสีฟ้ำ   เขนงดินศิลำหนำ้เพลิงไก” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1136) 

 

ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์

 

 กำรศึกษำค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมัยรตันโกสินทรน้ั์น ผูว้ิจัย

จะวิเครำะหก์ำรปรำกฏและโครงสรำ้งกำรปรำกฏของค ำเรียกพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรี

และสมยัรตันโกสินทร ์ซ่ึงจะวิเครำะหค์ ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน โดยใชเ้กณฑ์คุณสมบัติของค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนท่ีไดก้ลำ่วไวใ้นบทท่ี 3 วิธีกำรวิจยั 

 

1.  ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

 

1.1 การปรากฏและโครงสรา้งการปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัย

ธนบุร ี 

 

จำกขอ้มลูค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรี มีกำรปรำกฏค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำน 2 ลักษณะ คือ กำรปรำกฏค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนแบบมีควำมเปรียบ และไม่มีควำม

เปรียบ  

 

1.1.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบมีความเปรียบ 

  

 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบมีควำมเปรียบน้ัน หมำยถึง ค ำเรียกสี

ไม่พ้ืนฐำนท่ีมีกำรขยำยควำมวำ่ สีน้ันๆ เหมือนกบัสีของอะไร จะปรำกฏใน 1 ลกัษณะ คือ ไม่

ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี เท่ำน้ัน 

 

1.1.1.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ี 

ไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำ

แสดงกำรเปรียบ + วลี/ประโยคเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

 

“บำ้งพกัตรผ์ดัตดัผมใหส้มหนำ้ เอำขม้ินเขำ้มำทำใหเ้น้ือเหลือง 

เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบเทือง ทุกบำ้นเมืองแตง่ตวัดว้ยยัว่ใจ” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 
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(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 17) 

 

เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบเทือง หมำยถึง เหลืองสวยเหมือนเอำทองมำทำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ประโยคเปรียบ 

 

                           เหลืองล ำยอง                 ดงั            เอำทองเขำ้ทำบเทือง 

 

“เถิงคู่เจ็ดคนเจนสมืีอจดั  เสียงฆอ้งนัดลุกข้ึนดขูบขนั 

  มงคลใหญ่ใสเ่ครื่องเข้ียวหมตูนั  ตำเป็นมนัด ำเม่ียงเหมือนหมึกมวั 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 240) 

 

ด ำเม่ียงเหมือนหมึกมวั หมำยถึง ด ำเหมือนสีหมึกหม่นๆ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + วลีเปรียบ 

 

                     ด ำเม่ียง                   เหมือน            หมึกมวั 

 

1.1.2 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบ  

 

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบไม่มีควำมเปรียบน้ัน จะปรำกฏใน 2  

ลกัษณะ คือ ไม่ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 

 

1.1.2.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบ 

ท่ีไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“องคอ์รรคออ้นแอน้ทั้งสอง ผ่องแผว้ผิวนิลวตัถำ 

  เรืองรุดสุดเลิศลกัขณำ   เหมือนมหำอชับำลสบำยก”ู 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 63) 

 

 นิล หมำยถึง ด ำอยำ่งสีของพลอยนิล 
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“พงัพอนเผือกอมเรนทรผ์ูเ้ป็นเจำ้  ขบงเูหำ่เทวบุตรตำยเป็นผี 

  กระโดดแลน่ออกไปแหน้เถำวลัลีย ์ แลว้วิ่งรี่เขำ้มำเป่ำงเูหำ่พลนั” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 107) 

 

เผือก หมำยถึง ขำวเจือสีม่วงอ่อนๆ อยำ่งสีของหวัไมล้ม้ลุกชนิดหน่ึง 

 

1.1.2.2 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบ 

ท่ีปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“ปำงเพชรมงกุฎไท ้ ทอดตำ 

   ยลมฤคหน่ึงอำภำ  เผือกผู ้

สีสงัขเ์ศวตมุกดำ  งำมแง ่

   หมู่มฤครำยรอบรู ้  ยศเบ้ืองบริวำร ฯ”  

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 163) 

 

สีสงัข ์หมำยถึง สีอยำ่งหอยสงัขท่ี์มีเปลือกสีขำว 

 

“พระนงลกัษณเ์อกอคัรมเหสี เกิดบุตรีงำมเอ่ียมไม่เทียมสอง 

ขนงหนำ้พระฉวีเหมือนสีทอง   งำมล ำยองยิ่งภิญโญในโลกี” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 128) 

 

ทอง หมำยถึง สีเหลืองๆ อยำ่งทอง 

 

1.2 กลวิธีการสรา้งค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

 

ผูว้ิจยัพบค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรี มีควำมถ่ีจ ำนวน 101 ครั้ง 

จำกขอ้มลูสำมำรถวิเครำะหก์ลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี พบวำ่ มี 

กลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนทั้งหมด 8 กลวิธี ดงัน้ี 

 

1.  กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศพัท ์หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมี 

โครงสรำ้งเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำคุณศพัท ์
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“ทรงมงกุฎสงัวำลตระกำรแกว้  แลว้สะพกัสะพำยแลง่แสงศร 

เขียวเหลืองเรืองรศัอมัพร   กระจำยจรแดงก ำ่ด ำพรำย” 

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 37) 

 

แดงก ำ่ หมำยถึง แดงเขม้ แดงจดั ด ำพรำย หมำยถึง ด ำแวววำว 

 

“ดำรำกำญจโนภำส จตุัรมุขมำศเล่ือมเหลือง ชอ่ฟ้ำเรืองบรำลี” 

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 161) 

 
เล่ือมเหลือง หมำยถึง เหลืองเป็นเงำมนั 

 

2.  กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + (กริยำชว่ย) + ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

 

“แลว้แกร้ปูบวักลบัข้ึนรบัโกศ   ระบำยโบดทำแต่งดว้ยแป้งหิน 

ขำวเป็นนวลอ่อนละเอียดเหมือนอำสน์อินทร ์ ดอกโกมินปักแซมแนมกระจงั” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 233) 

 

ขำวเป็นนวล หมำยถึง ขำวปนเหลืองเล็กนอ้ย 

 

3.  กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมี 

โครงสรำ้งเป็น (ค ำวำ่ “สี”) + ค ำเรียกส่ิงของเฉพำะ 

 

“ดุจดงัอโณทยัไตรตรสั   แจ่มจรสัแสงนิลวตัถำ 

 ระยำ้ระยอ้ยลอยเล่ือนฟ้ำ   อนุชำนัง่หนำ้รถไป” 

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 63) 

 

นิล หมำยถึง ด ำอยำ่งสีของพลอยนิล 

 

“แกว้กระจกแกก้ระหนกประดบัทบั  แสงระยบัรศัมีเหมือนสีสงัข ์

สีเขียวแดงจบักบัแสงสุวรรณงั   โรว่รงัเรืองรองอรำ่มตำ” 
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วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 233) 

 

สีสงัข ์หมำยถึง สีอยำ่งหอยสงัขท่ี์มีเปลือกสีขำว 

 

4.  กำรใชค้ ำในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกท่ีน ำค ำ 

ในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

  

“ขอพรเทวรำชไท ้ เทวกรรม ์

  น ำเศวตกุญชรจรลั  สูไ่ท ้

  ใหค้รบทศสำรสรรค ์ มำสู ่พระนำ 

  เป็นช ำนินำคให ้  ชื่นทำ้วชมเขษม ฯ” 

วรรณกรรมเร่ือง โคลงยอพระเกียรติพระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 294) 

 

เศวต หมำยถึง สีขำว ซ่ึงค ำวำ่ เศวต น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

“ลว้นปิดทองธรรมชำติแลว้วำดเขียน  ธงเทียนพ้ืนสุวรรณเลขำ 

 ท่ีถ่ืนฐำนสะอำ้นโอฬำร ์   รจนำโคมเคียงเรียงกนั” 

วรรณกรรมเร่ือง นิรำศพระยำมหำนุภำพไปเมืองจีนหรือนิรำศกวำงตุง้ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 380) 

 

สุวรรณ หมำยถึง สีเหลืองๆ อยำ่งทอง ซ่ึงค ำวำ่ สุวรรณ น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

5.  กำรขยำยค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี + ค ำคุณศพัท ์

 

“แลว้คิดดฤูทธิกุมำร    คลำ้ยองคอ์วตำรเรืองศรี 

เน้ือนะแน่งนวลนิลรจีู    ศรีทรงเหมือนองคภ์วูนัย  

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 24) 

 

นิลรจีู หมำยถึง ด ำอยำ่งสีของพลอยนิลสวำ่ง 
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“กบัทั้งพระลกัษมณอ์นุชำ   ออกมำอยูริ่มพนำศรี 

 แลว้มีกวำงทองรจีู    จรลำเห็นเป็นชอบใจ” 

วรรณกรรมเร่ือง รำมเกียรต์ิ พระเจำ้กรุงธนบุรี 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 71) 

 

ทองรจีู หมำยถึง สีเหลืองๆ อยำ่งสีทองสวำ่ง 

 

6.  กำรขยำยค ำในภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียก 

สีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำในภำษำอ่ืน + ค ำคุณศพัท ์

 

“คลำ้ยคลำ้ยพะพรำยเกล็ด   ระยบัสีหิรญัยง 

 เหลืองเล่ือมสุวรรณผจง    รุจิเรขหลำกหลำก” 

วรรณกรรมเร่ือง อิเหนำค ำฉนัท ์

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 250) 

 

สีหิรญัยง หมำยถึง สีเงินอรำ่มเรือง ซ่ึงค ำวำ่ หิรญั น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

7.  กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำน หมำยถึง กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีสำมำรถจัดอยู่ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได ้มำใชเ้ป็นค ำ

เรียกสี 

 

“เกำทณัฑค์อ้มดุจคอ้ม ขนงสมร 

 ขนเนตรงอนดุจงอน  รถไท ้

 สองเนตรสองเสมอศร  เสียวจิต พ่ีแม ่

 ปรำงเปลง่เห็นเรียมให ้ นึกนอ้งปรำงนวล” 

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 179) 

 

 “มีสกุลน ้ำเน้ือเชื้ อขุนนำง  เอ่ียมส ำอำงออ้นแอน้งำมสงวน 

 รูอ้ฌัชำรำศีฉวีนวล   ท่ีเคยคุน้ควรเคียงคนส ำคญั” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 4) 

 

นวล หมำยถึง สีขำวปนเหลืองเล็กนอ้ย 
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8.  กำรขยำยค ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจัดอยู่ภำยใตค้ ำ

เรียกสีอ่ืนได ้+ ค ำคุณศพัท ์

 

“วิลำศผำยผ่องนวล เนตรนำยวนยิง่ศร” 

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 154) 

 

ผ่องนวล หมำยถึง สีขำวปนเหลืองเปลง่ปลัง่ 

 

ตารางท่ี 3  ตำรำงแสดงควำมถ่ีและอตัรำรอ้ยละของกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนใน 

ภำษำไทยสมยัธนบุรี 

 

กลวิธีท่ีใชใ้น 

การสรา้งค าเรยีกสี 

ความถี่การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

1.  กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศพัท ์
16 17.39 

2.  กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำน 

1 1.09 

3.  กำรใชค้ ำเรียกส่ิง

เรียกของเฉพำะเป็นค ำ

เรียกสี 

39 42.39 

4.  กำรใชค้ ำในภำษำ

อ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสี

ไม่พ้ืนฐำน 

8 8.70 

5.  กำรขยำยค ำเรียก

ส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำ

เรียกสี 

6 6.52 

6.  กำรขยำยค ำใน

ภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็น

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

2 2.17 

7.  กำรใชค้ ำท่ีระบุสี

เฉพำะท่ีอำจจดัอยู่

ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได ้

19 20.65 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

 

กลวิธีท่ีใชใ้น 

การสรา้งค าเรยีกสี 

ความถี่การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

8.  กำรขยำยค ำท่ีระบุ

สีเฉพำะ ท่ีอำจจดัอยู่

ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได ้

1 1.09 

ความถี่รวม 92 100 

 

จำกตำรำงสรุปไดว้ำ่ ผูว้ิจยัพบค ำเรียกไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรีทั้งหมด 

92ครั้ง โดยมีกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนทั้งหมด 8 กลวิธี คือ กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศพัท ์พบควำมถ่ีจ ำนวน 16 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 17.39 กำรขยำยค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบควำมถ่ีจ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 1.09 

กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี พบควำมถ่ีจ ำนวน 39 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 

42.39 กำรใชค้ ำในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบควำมถ่ีจ ำนวน 8 ครั้ง คิดเป็น

อตัรำรอ้ยละ 8.70 กำรขยำยค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี พบควำมถ่ีจ ำนวน 6 ครั้ง 

คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 6.52 กำรขยำยค ำในภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบ

ควำมถ่ีจ ำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 2.17 กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะ ท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำ

เรียกสีอ่ืนได ้พบควำมถ่ีจ ำนวน 19 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 20.65 และกำรขยำยใชค้ ำท่ีระบุ

สีเฉพำะ ท่ีอำจจัดอยู่ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได ้พบควำมถ่ีจ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 

1.09 ซ่ึงกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีใชม้ำกท่ีสุดในภำษำไทยสมยัธนบุรี คือ กำรใชค้ ำ

เรียกส่ิงเรียกของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี 

 

2.  ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

 

2.1 การปรากฏและโครงสรา้งการปรากฏของค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทย

สมัยรตันโกสนิทร ์

 

จำกขอ้มลูค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทรน้ั์น มีกำรปรำกฏค ำ

เรียกสีไม่พ้ืนฐำน 2 ลกัษณะ คือ กำรปรำกฏค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนแบบมีควำมเปรียบ และไม่มี

ควำมเปรียบ  
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2.1.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบมีความเปรียบ  

  

 ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบมีควำมเปรียบ โดยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน

น้ัน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีกำรขยำยควำมวำ่ สีน้ันๆ เหมือนกบัสีของอะไร จะปรำกฏ

ใน 2 ลกัษณะ คือ ไม่ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 

 

2.1.1.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ี 

ไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำ

แสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

 

“แลว้พินิจพิศโฉมพระลกัษมณ ์ ดวงพระพกัตรเ์พียงเทพเลขำ 

  ผิวเหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ  วิไลเลิศลกัขณำทั้งสำมองค”์ 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 515) 

 

เหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ หมำยถึง สีเหลืองสวำ่งเหมือนเอำทองมำทำ 

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

                 เหลืองเรืองรอง                 ดัง่                ทองทำ 

 

“เทียมสินธพส่ีอำชำชำติ  ขำวสะอำ้นกำยสะอำดดัง่สีสงัข ์

  พระสตัรุตอนุชำรว่มชีวงั   นัง่หนำ้ประณตประนมกร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 30) 

 

ขำวสะอำ้นกำยสะอำดดัง่สีสงัข ์หมำยถึง ขำวหมดจนเหมือนสีสงัข ์

 

โครงสรำ้ง: ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

                    ขำวสะอำ้น                   ดัง่                 สีสงัข ์
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2.1.1.2 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบมีความเปรียบแบบท่ี 

ปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

พบโครงสรำ้งทั้งหมด 1 แบบ คือ สี + ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน + ค ำ

แสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ โดยมีตวัอยำ่ง ดงัน้ี 

 

“เหลือบแลไปเห็นพญำกวำง  เยื้ องยำ่งมำตำมชำยป่ำ 

  สีเหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ   รจนำพร้ิงเพรำทั้งกำย” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 575) 

 

สีเหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ หมำยถึง สีเหลืองสวำ่งเหมือนเอำทองมำทำ 

 

โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน+ ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

               สี      เหลืองเรืองรอง                ดัง่               ทองทำ 

 

 “พวกดำบเขนเกณฑเ์ขำ้กระบวนหลงั ใสเ่ส้ือสีครัง่ดงัลกูหวำ้ 

ดำบดั้งตั้งต่อติดมำ    ใสเ่ส้ือแดงดำษดำดนู่ำกลวั” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1133) 

 

สีครัง่ดงัลกูหวำ้ หมำยถึง สีแดงเขม้เหมือนลกูหวำ้ 

 

โครงสรำ้ง: สี + ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน+ ค ำแสดงกำรเปรียบ + ค ำเปรียบ 

 

                                 สี             ครัง่                      ดงั                ลกูหวำ้ 

 

2.1.2 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบ  

 

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนท่ีปรำกฏแบบไม่มีควำมเปรียบน้ัน จะปรำกฏใน 2  

ลกัษณะ คือ ไม่ปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี และท่ีปรำกฏรว่มกบัค ำวำ่ สี 
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2.1.2.1 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบ 

ท่ีไม่ปรากฏร่วมกับค าว่า สี 

 

“เห็นวำนรนอ้ยเผือกผู ้ เตน้อยูบ่นก่ิงพฤกษำ 

  กลบัมีพระทยัเมตตำ   จ่ึงบญัชำตรสัแก่พระลกัษมณ”์ 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 17) 

   

  เผือก หมำยถึง ขำวเจือสีม่วงอ่อนๆ อยำ่งสีของหวัไมล้ม้ลุกชนิดหน่ึง 

 

   “ท่ีเขียวสดรจนำดงัวำ่แกว้ พรำยแพรว้เล่ือมระยบัสลบัสี 

  ต่ำงเก็บไวไ้ดม้ำกมี   สรรเอำท่ีดีใสพ่ำนมำ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1065) 

 

 เขียวสด หมำยถึง เขียวแบบไม่ซีดจำง 

 

2.1.2.2 การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานแบบไม่มีความเปรียบแบบ 

ท่ีปรากฏร่วมกับค าว่า ส ี

 

“พระองคน้ั์นบรรดำลกลบักลำย  เป็นรปูนำรำยณท์รงศร 

  รศัมีสีนิลอรชร     ส่ีกรถือเทพสำตรำ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 23) 

 

  สีนิล หมำยถึง สีด ำอยำ่งสีของพลอยนิล 

 

“หนำ้น้ันดงัสีหยกใสเ่กรำะเงินข่ีมำ้ถือทวนอยูก่ลำงทหำร...” 

 (สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 2, 2543: 856) 

 

สีหยก หมำยถึง สีเหมือนหินแกว้มีลกัษณะแข็งเป็นสตี่ำงๆ ใชท้ ำเครื่องประดบั

และเครื่องใช ้

 

“เกณฑท์หำรถือธงลงยนัต ์ ใสเ่ส้ือสีจนัทน์เดินหนำ้ 

พลปืนพ้ืนเส้ือสีฟ้ำ    เขนงดินศิลำหนำ้เพลิงไก” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 1136) 

 

สีจนัทน์ หมำยถึง สีแสดอยำ่งสีเยื่อหุม้เมล็ดลกูจนัทน์ 
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2.2 กลวิธีการสรา้งค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

 

ผูว้ิจยัพบค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์มีควำมถ่ีจ ำนวน 604 

ครั้ง จำกขอ้มูลสำมำรถวิเครำะห์กลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัย

รตันโกสินทร ์พบวำ่ มีกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนทั้งหมด 10 กลวิธี โดย 8 กลวิธีแรก

จะตรงกนักบักลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี ดงัน้ี 

 

1.  กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศพัท ์หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมี 

โครงสรำ้งเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำคุณศพัท ์

 

“จ่ึงเห็นวำนรสำมตน  อยูใ่นกลำงพลกระบ่ีศรี 

ผูห้น่ึงเขียวข ำทั้งอินทรีย ์  ชะรอยไอน่ี้เป็นนำยมำ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 91) 

 

เขียวข ำ หมำยถึง เขียวชวนมอง 

 

“ตวัเรำน้ีอุปมำเหมือนท ำนำตกกลำ้ลงแลว้ฝนแลง้กลำ้น้ันใบแดงไป ซ่ึงท่ำนมำหำ

เรำบดัน้ีเหมือนฝนตกลงหำ่ใหญ่ น ้ำท่วมเล้ียงตน้กลำ้ชุม่ชื้ นใบน้ันเขียวสดข้ึน...” 

 (สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 44) 

 

เขียวสด หมำยถึง เขียวแบบไม่ซีดจำง 

 

“อำสำแซงนอกถือหอกคู ่ โพกผำ้ชมพหูกูระต่ำย 

เส้ือสีม่วงออ่นหงอนไก่ลำย  ตวันำยปลำยเชือกข่ีพำช”ี 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 159) 

 

สีม่วงออ่น หมำยถึง สีม่วงไม่จดั 

 

2.  กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

 

“ถดัน้ันใสเ่ส้ือเขียวขำบ  หมวกแดงขดัดำบดำ้มคร ำ่ 

ถดัมำเส้ือสีกำระก ำ   ใสห่มวกดอกค ำทวนทอง” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 297) 
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เขียวขำบ หมำยถึง เขียวปนน ้ำเงินแก่อมมว่ง 

 

 “พ่ีนำงนุ่งเขม้ขำบเขียวตอง  หม่ตำดทองปักปีกแมงทบัถม 

 พระนอ้งนุ่งยกแยง่เทพประนม  ทรงหม่ริ้ มทองรองซบั” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 150) 

 

เขียวตอง หมำยถึง เขียวอยำ่งใบกลว้ยอ่อน 

 

 “ทหำรดำบสองมือถือดำบ  ใสเ่ส้ือเขียวขำบกำงเกงปลอ้ง 

เหลำ่ทวนลว้นถือทวนทอง  เส้ือปัศตตูองต่อมำ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 371) 

  

เขียวขำบ หมำยถึง เขียวปนน ้ำเงินแก่อมมว่ง 

 

3.  กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมี 

โครงสรำ้งเป็น (ค ำวำ่ “สี”) + ค ำเรียกส่ิงของเฉพำะ 

 

“เผือกผูด้งูำมบริสุทธ์ิ  ขำวผ่องผำดผุดดัง่สีสงัข ์

 ครั้นจะขบัส ำเนียงเสยีงดงั  ก็ระวงับรรทมพระจกัรี” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 15) 

 

เผือก หมำยถึง ขำวเจือสีม่วงอ่อนๆ อยำ่งสีของหวัไมล้ม้ลุกชนิดหน่ึง 

 

“แลว้เห็นอว้นสุดใสเ่ส้ือพ้ืนทองถือกระบ่ีสองมือ ยืนข่ีมำ้สปัทนทองอยูใ่นค่ำย...  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 234) 

 

ทอง หมำยถึง สีเหลืองๆ อยำ่งทอง 

 

“จดัเป็นกระบวนพยุหบำตร  ส ำหรบัประพำสป่ำใหญ่ 

 ปลำยเชือกน้ันถือธงชยั   สอดใสเ่ส้ือแสดสีจนัทน์ 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 370) 

 

 สีจนัทน์ หมำยถึง สีแสดอยำ่งสีเยื่อหุม้เมล็ดลกูจนัทน์ 
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4.  กำรใชค้ ำในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกท่ีน ำค ำ 

ในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

 

 “ลดองคล์งเหนือบลัลงัคร์ตัน์ ภำยใตเ้ศวตฉตัรฉำยฉนั 

พรอ้มหมู่สนมก ำนัล   จ่ึงบรรหำรสัง่นำงอสุรี 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 213) 

 

เศวต หมำยถึง สีขำว ซ่ึงค ำวำ่ เศวต น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

“กจูะเอำตน้หม่อนตน้น้ีไปท ำเศวตฉตัรกั้น...”  

(สำมก๊ก ฉบบัหอพระสมุด เลม่ 1, 2543: 7) 

 

เศวต หมำยถึง สีขำว ซ่ึงค ำวำ่ เศวต น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

“พระปรศัวซ์ำ้ยขวำอ่ำโถง  ทอ้งพระโรงรจนำหนำ้หลงั 

พระแท่นแกว้กุดัน่บลัลงัก ์ กำงกั้งเศวตฉตัรอยูอ่ตัรำ” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 2) 

 

เศวต หมำยถึง สีขำว ซ่ึงค ำวำ่ เศวต น้ัน รบัมำจำกภำษำสนัสกฤต 

 

5.  กำรขยำยค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี + ค ำคุณศพัท ์

 

 “พิศโอษฐ์ดัง่หน่ึงจะแยม้สรวล พิศนวลดัง่สีมณีฉำย 

 พิศปรำงดัง่ปรำงทองพรำย  พิศกรรณคลำ้ยกลบับุษบง” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 584) 

 

ทองพรำย หมำยถึง สีเหลืองๆ แวววำว 

 

 “ชำ้งเอยชำ้งทรง   ดัง่องคอ์คัรคเชนทรโ์กสินทร ์

สงูง ้ำสำ่ยเง้ือมสีขริน   ขำวส้ินแขง่สีเงินงำม” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 2, 2549: 548) 

 

เงินงำม หมำยถึง สีขำวมำกเหมือนโลหะเงิน 
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 “แต่พลิกกลบัสบัสนไปมำ  นิทรำมิไดห้ลบัสนิท 

จนแสงทองเร่ือรองชวลิต   พระอำทิตยเ์ยีย่มยอดยุคนธร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 181) 

 

ทองเร่ือรองชวลิต หมำยถึง สีเหลืองๆ อ่อนๆ สวำ่งๆ 

 

6.  กำรขยำยค ำในภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียก 

สีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำในภำษำอ่ืน + ค ำคุณศพัท ์

 

“ชำวประโคมก็ประโคมดนตรี แตรสงัขอึ์งม่ีเสียงสนัน่ 

 ดุเหวำ่เรำ้เรง่พระสุริยนั   แสงสุพรรณเร่ือเรืองอมัพร” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 562) 

 

สุพรรณเร่ือเรือง หมำยถึง สีเหลืองๆ อ่อนๆ 

 

“มุขเด็ดประดบัมุกดำหำร  บุษบกกำบกำ้นอลงกต 

 บญัชรเป็นชั้นหลัน่ลด   บำนเขียวเครือขดสุพรรณพรำย” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 567) 

 

สุพรรณพรำย หมำยถึง สีเหลืองๆ แวววำว 

 

7.  กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะ ท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำน หมำยถึง กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีสำมำรถจัดอยู่ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได ้มำใชเ้ป็นค ำ

เรียกสี 

 

“ใหญ่สงูพว่งพีองอำจ  หยำบคำยรำ้ยกำจกลำ้หำญ 

กำยำเผือกสีส ำลำน   ใจพำลอิจฉำอำธรรม”์ 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 1, 2549: 183) 

 

สีส ำลำน หมำยถึง สีเหลืองปนแดง 

 

“ชมหมู่โกมุทอุบลมำศ  ฝักดอกออกดำษนทีศรี 

แดงขำวมว่งขำบเขียวขจี   พรอ้มมีหำ้หมู่ปทุมำลย ์

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 519) 
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ขำบ หมำยถึง สีน ้ำเงินแก่อมม่วง 

 

“กรอบพกัตรจ์ ำหลกัลำยกุดัน่ หอ้ยอุบะปะกนัหอมหวน 

 ทรงภษูำชอ่ชำยลำยกระบวน  สไบสอดสีนวลขลิบสุวรรณ” 

 (บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 527) 

 

สีนวล หมำยถึง สีขำวปนเหลืองเล็กนอ้ย 

 

8.  กำรขยำยค ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนเป็นค ำเรียกสีไม่ 

พ้ืนฐำน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมีโครงสรำ้งเป็นค ำท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจัดอยู่ภำยใตค้ ำ

เรียกสีอ่ืนได ้+ ค ำคุณศพัท ์

 

“ซ่ึงออกไปเลน่อุทยำน  ไม่สุขส ำรำญหรือไฉน 

 ผิมพกัตรจ่ึ์งคล ้ำมวัไป   เจ็บไขส่ิ้งใดบงัเกิดมี ฯ” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 3, 2549: 610) 

 

คล ้ำมวั หมำยถึง สีค่อนขำ้งด ำหม่นๆ 

 

“ใหค้ะนึงถึงพระแม่เจำ้  อำวรณร์อ้นเรำ่ดงัไขห้นัก 

 แสนทุกขสุ์ดทุกขด์ว้ยควำมรกั  จนพระพกัตรม์วัคล ้ำด ำไป” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 479) 

  

มวัคล ้ำ หมำยถึง สีค่อนขำ้งด ำหม่นๆ 

 

“โอว้ำ่พระป่ินมงกุฎเกศ  จำกนิเวศน์มำอยูพ่นำศรี 

 ทรมำนซบูผอมทั้งอินทรีย ์ ฉวีวรรณก็คล ้ำมวัไป” 

(บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ เลม่ 4, 2549: 623) 

 

คล ้ำมวั หมำยถึง สีค่อนขำ้งด ำหม่นๆ 

 

9.  กำรประสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกนั หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีมี 

โครงสรำ้งเป็นค ำเรียกสีพ้ืนฐำน + ค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 

 

“ด ำแดงแน่งเน้ือนวลผจง  น่ำรกัรปูทรงสง่ศรี 

 สมหมำยเหมือนถวิลยินดี  เสนหำพน้ท่ีจะพรรณนำ ฯ” 
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(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 14) 

 

ด ำแดง หมำยถึง สีน ้ำตำล (ใชแ้ก่ผิวเน้ือสองสี) 

 

“งำมงอนอ่อนระทวยนวยแน่ง ด ำแดงนวลเน้ือสองสี 

 ผ่องพกัตรผิ์วพรรณดงัจนัทรี  นำงในธำนีไม่เทียมทนั” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 20) 

 

ด ำแดง หมำยถึง สีน ้ำตำล (ใชแ้ก่ผิวเน้ือสองสี) 

 

10.  ค ำเรียกสีท่ีใชเ้รียกของบำงอยำ่งเท่ำน้ัน หมำยถึง ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

ท่ีใชก้บัของบำงอยำ่งเท่ำน้ัน ไม่พบวำ่มีใชเ้รียกสีของส่ิงอ่ืน 

 

“ขุนรถตรวจเตรียมเทียมพำช ี สลบัสีเหลืองกะเลียวเขียวขำว 

 ขุนพลจดัพลเดินเทำ้   นำยหมวดตรวจบ่ำวพรอ้มเพรียง” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 34) 

 

สีกะเลียว หมำยถึง สีของมำ้ชนิดหน่ึง ลกัษณะเขียวอมด ำ 

 

“ขุนมำ้ผกูมำ้พำชี   แซมสีเหลืองกะเลียวเขียวขำว 

 เลือกลว้นตวัดีมีฝีเทำ้   ประดบัเครื่องกุดัน่ดำวนำกทอง” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 106) 

 

 กะเลียว หมำยถึง สีของมำ้ชนิดหน่ึง ลกัษณะเขียวอมด ำ 

 

“กรมมำ้ก็ผกูมำ้ตน้   หมอกหม่นขนแซมสลบัคัน่ 

กะเลียวเหลืองส ำลีสีจนัทร ์ ประดบัเครื่องสุวรรณชชัวำล” 

(บทละครเร่ืองอิเหนำ, 2543: 729) 

 

กะเลียว หมำยถึง สีของมำ้ชนิดหน่ึง ลกัษณะเขียวอมด ำ 
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ตารางท่ี 4  ตำรำงแสดงควำมถ่ีและอตัรำรอ้ยละของกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนใน 

                 ภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์

 

กลวิธีท่ีใชใ้นการสรา้ง

ค าเรียกส ี

ความถี่การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัย

รตันโกสินทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

1.  กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ย

ค ำคุณศพัท ์

109 19.16 

2.  กำรขยำยค ำเรียกสี

พ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสี

ไม่พ้ืนฐำน 

12 2.11 

3.  กำรใชค้ ำเรียก

ส่ิงของเฉพำะเป็นค ำ

เรียกสี 

292 51.32 

4.  กำรใชค้ ำในภำษำ

อ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสี

ไม่พ้ืนฐำน 

114 20.04 

5.  กำรขยำยค ำเรียก

ส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำ

เรียกสี 

20 3.51 

6.  กำรขยำยค ำใน

ภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็น

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

5 0.88 

7.  กำรใชค้ ำท่ีระบุสี

เฉพำะท่ีอำจจดัอยู่

ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได้

เป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

5 0.88 

8.  กำรขยำยค ำท่ีระบุสี

เฉพำะท่ีอำจจดัอยู่

ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนได้

เป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

6 1.05 

9.  กำรประสมค ำเรียก

สีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกนั 
2 0.35 
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ตารางท่ี 4  (ต่อ) 

 

กลวิธีท่ีใชใ้น 

การสรา้งค าเรยีกสี 

ความถี่การปรากฏค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัย

รตันโกสินทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

10.  ค ำเรียกสีท่ีใชเ้รียก

ของบำงอยำ่งเท่ำน้ัน 
4 0.70 

ความถี่รวม 569 100 

 

จำกตำรำงสรุปไดว้่ำ ผูว้ิจัยพบค ำเรียกไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยรตันโกสินทร์

ทั้งหมด 569 ครั้ง โดยมีกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนทั้งหมด 10 กลวิธี คือ กำรขยำยค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศัพท์ พบควำมถ่ีจ ำนวน 109 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 19.16 กำร

ขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบควำมถ่ีจ ำนวน 12 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 

2.11 กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี พบควำมถ่ีจ ำนวน 292 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ย

ละ 51.32 กำรใชค้ ำในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบควำมถ่ีจ ำนวน 114 ครั้ง คิด

เป็นอตัรำรอ้ยละ 20.04 กำรขยำยค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใชเ้ป็นค ำเรียกสี พบควำมถ่ีจ ำนวน 

20 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 3.51 กำรขยำยค ำในภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

พบควำมถ่ีจ ำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 0.88 กำรใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะ ท่ีอำจจัดอยู่

ภำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน พบควำมถ่ีจ ำนวน 5 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 

0.88 กำรขยำยใชค้ ำท่ีระบุสีเฉพำะ ท่ีอำจจัดอยู่ภำยใต้ค ำเรียกสีอ่ืนได ้พบควำมถ่ีจ ำนวน 6 

ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.05 กำรประสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกัน พบควำมถ่ีจ ำนวน 2 

ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 0.35 และค ำเรียกสีท่ีใชเ้รียกของบำงอย่ำงเท่ำน้ัน พบควำมถ่ีจ ำนวน 

4 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 0.70 ซ่ึงกลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีใชม้ำกท่ีสุดใน

ภำษำไทยสมยัรตันโกสินทรคื์อ กำรใชค้ ำเรียกส่ิงเรียกของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี  

 

ความเปรียบในค าเรียกสีในภาษาไทยสมยัธนบุรีและสมัยรตันโกสนิทร ์

 

ผูว้ิจัยศึกษำจำกค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีถึงสมยัวำ่รตันโกสินทรว์่ำ มีกำรเปรียบเทียบกับอะไรมำกท่ีสุด

โดยผูว้ิจยัจะแบ่งวรรณกรรมออกเป็น 2 สมยั คือ วรรณกรรมสมยัธนบุรี ไดแ้ก่ ลิลิตเพชรมงกุฎ 

อิเหนำค ำฉนัท ์กฤษณำสอนนอ้งค ำฉนัท ์ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน และนิรำศพระยำมหำนุภำพไป

เมืองจีนหรือนิรำศกวำงตุง้ และวรรณกรรมสมัยรตันโกสินทร ์ไดแ้ก่ ดำหลงั เสภำเร่ืองขุนชำ้ง 

ขุนแผน ประชุมจำรึกวัดพระเชตุพน นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทูตไทยไป

ประเทศองักฤษ ไกลบำ้น และเวตำล ซ่ึงพบค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

และค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีพบในวรรณกรรมสมยัธนบุรีถึงสมยัรตันโกสินทร ์ดงัน้ี 
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1.  ความเปรียบในค าเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุร ี

 

ผูว้ิจัยศึกษำจำกค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี ซ่ึงพบค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำ

เรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีพบในวรรณกรรมสมยัธนบุรี ดงัน้ี 

 

“ทนัตด์ ำกลแมลงภู ่ โอษฐ์แดงดดุูจแยม้”  

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 155) 

 

“นำงละลำยหมึกทำ เถำ้ด ำกำทนเทวษ” 

วรรณกรรมเร่ือง ลิลิตเพชรมงกุฎ 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 1, 2539: 189) 

 

“บำ้งพกัตรผ์ดัตดัผมใหส้มหนำ้  เอำขม้ินเขำ้มำทำใหเ้น้ือเหลือง 

เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบเทือง  ทุกบำ้นเมืองแตง่ตวัดว้ยยัว่ใจ” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 17 – 18) 

 

“แลเขมน้เห็นกระบือตวัหน่ึงใหญ่ พอจะไดข้นมนัด ำรำวกะหมี 

 ไอเ้ขำกำงกินริมกนัน้ันก็ดี   ดอูอกพีหลงัเป็นแป้นแผน่กระดำน” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 96) 

 

“บำ้งนัง่รำ้นเรียกขำยผำ้หลำยอยำ่ง เอ่ียมส ำอำงคมสนัดขูนัข ำ 

 ยิ้ มขยบัเยำ้ยวนชวนใหท้ ำ   ดตูำด ำรำวกะสีมณีนิล” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 188) 

 

 “เถิงคู่เจ็ดคนเจนสีมือจดั  เสียงฆอ้งนัดลุกข้ึนดขูบขนั 

 มงคลใหญ่ใสเ่ครื่องเข้ียวหมตูนั   ตำเป็นมนัด ำเม่ียงเหมือนหมึกมวั” 

วรรณกรรมเร่ือง ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน 

(วรรณกรรมสมยัธนบุรี เลม่ 2, 2539: 240) 
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จำกขอ้มลู ค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน

ในภำษำไทยสมยัธนบุรี พบวำ่มีกำรเปรียบเทียบกบัส่ิงตำ่งๆ โดยสำมำรถสรุปดงัตำรำงต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 5  ตำรำงแสดงส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนใน 

ภำษำไทยสมยัธนบุรี 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 
ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบในภาษาไทยสมัยธนบุรี 

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

สตัว ์ 3 50.00 

เครื่องมือเคร่ืองใช ้ 1 16.67 

วตัถุในธรรมชำติ 2 33.33 

ความถี่รวม 6 100 

  

จำกตำรำงสรุปไดว้ำ่ ภำษำไทยสมยัธนบุรี มีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกบัค ำเรียกสีมี 3 ชนิด 

ไดแ้ก่ สตัว ์หมำยถึง ชื่อของสตัวแ์ละสว่นต่ำงๆ ของสตัว ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้หมำยถึง อุปกรณ์

ต่ำงๆ ท่ีมนุษยใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั และวตัถุในธรรมชำติ หมำยถึง วตัถุบนทอ้งฟ้ำ แร่ธำตุ ซ่ึง

สตัว ์มีกำรปรำกฏจ ำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 50.00 เครื่องมือเคร่ืองใช ้มีกำรปรำกฏ

จ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 16.67 และวตัถุในธรรมชำติ มีกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง 

คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 33.33 

 

 จำกกำรเก็บขอ้มลูในภำษำไทยสมัยธนบุรี พบว่ำ มีกำรน ำค ำ วลี หรือประโยคเปรียบ

มำจำกส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มผูใ้ชภ้ำษำ ซ่ึงแสดงถึงมโนทศัน์กำรมองเห็นสีและน ำไปเปรียบเทียบกับ

ส่ิงต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ห็นสีในควำมคิดท่ีชดัเจนมำกยิ่งขึ้ น โดยค ำ วลี และประโยคท่ีใชเ้ปรียบเทียบใน

ภำษำไทยสมยัธนบุรีมีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 6  ตำรำงแสดงส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ จ ำแนกตำมประเภทของวลีหรือสิ่งเปรียบท่ีปรำกฏในค ำ 

เรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรี 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่ง

เปรียบในภาษาไทยสมัยธนบุร ี

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

สตัว ์

- ด ำกลแมลงภู ่

- ด ำกำ 

- ด ำรำวกะหมี 

3 50.00 
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ตารางท่ี 6  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่ง

เปรียบในภาษาไทยสมัยธนบุร ี

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

เครื่องมือเคร่ืองใช ้ - ด ำเม่ียงเหมือนหมึกมวั 1 16.67 

วตัถุในธรรมชำติ 

- เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบ

เทือง 

- ดตูำด ำรำวกะสีมณีนิล 

2 33.33 

ความถี่รวม  6 100 

 

จำกตำรำงสรุปไดว้ำ่ ภำษำไทยสมัยธนบุรีมีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบมำกท่ีสุด คือสตัว ์พบ

กำรปรำกฏ 3 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 50.00 รองลงมำคือ กำรเปรียบกับวตัถุในธรรมชำติ 

พบกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 33.33 และส่ิงท่ีน ำมำเปรียบน้อยท่ีสุดคือ

เครื่องมือเคร่ืองใช ้พบกำรปรำกฏจ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 16.67 

 

2.  ความเปรียบในค าเรียกสีในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

 

ผูว้ิจัยศึกษำจำกค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์ซ่ึงพบค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

และค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนท่ีพบในวรรณกรรมสมยัรตันโกสินทร ์ดงัน้ี 

 

“แลว้วำ่นำงนุ่งผำ้แดง   ดัง่แสงสุริยำเม่ือไตรตรสั 

กำยแดงดัง่แสงมณีรตัน์    บรรจงจดัสไบหม่สีชมพ”ู 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 57) 

 

“บำ้งขำวแดงแสงเหลืองเรืองรอง  ดัง่ทองธรรมชำติเลขำ 

ท่ีม่วงมอมดัง่จอมเมฆำ    ระยำ้ยอ้ยหอ้ยหนำ้ยวนยิน” 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 147) 

 

  “บำ้งผลิพวงผลกลน่กลำด  งำมประหลำดดัง่แกลง้เลขำ 

ท่ีชอ่แดงดงัแสงทบัทิมทำ   ท่ีขำวรจนำดัง่ไพฑรูย ์

ท่ีเขียวขจีสีระยบั     ดัง่ปีกแมลงทบัแสงสรูย ์

ท่ีสีเหลืองเรืองอรำ่มจ ำรสัจรญู   ดัง่สุวรรณนพคุณมำทำบทำ” 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 188) 
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“พระองคส์ัน่ระรวัทัง่สำรพำงค ์ พระเนตรแดงดัง่แสงพระสุริยศ์รี 

ผุดลุกกระทืบบำททนัที    จ่ึงมีสิงหนำทตวำดไป” 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 223) 

 

  “เทียมดว้ยสินธพชำติ   องอำจดัง่มำ้ชลำสินธุ ์

ผิวพรรณพิศข ำด ำนิล    เรง่รดัโยธินเขำ้พงไพร” 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 471) 

 

  “สิงหข์นัดวิง่โจนโผนเผ่น   กระทิงวิง่เตน้ติดตำมหมี 

เลียงผำลองเชิงบนคิรี    โคแดงแสงสีดงัชำดทำ” 

(ดำหลงั เลม่ 1, 2514: 498) 

 

“พระพำยร ำเพยพำนพดั   หอมกลบในพนัสไพรระหง 

ท่ีสีเหลืองเรืองอรำ่มอยูก่ลำดดง   ท่ีสีแดงดัง่ประจงชำดทำ” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 63) 

 

“ท่ีม่วงมอดัง่คอมยุเรศ   ดปูระเวศคลำ้ยนิลวตัถำ 

ท่ีสีขำวดัง่แกว้มุกดำ    พระทศันำเบิกบำนส ำรำญใจ” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 64) 

 

  “เพียนทองเหมือนทองธรรมชำติ  สวำยฉลำดวำ่ยเวียนอยูข่วกัไขว ่

สรอ้ยซ่ำฝืนฝ่ำชลำลยั    กริมกรำยชำยไลเ่คียงคู่มำ” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 160) 

 

  “งวงฉวยเทำ้ฉำดวอ่งไว   ตำแดงดัง่ประกำยพฤกษ์ในเวหำ 

ครำงมนักระห่ึมกอ้งทอ้งสุธำ   มีก ำลงัมหึมำช ำนำญชน” 

 (ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 284) 

 

  “องคร์ะตใูสเ่ส้ือพ้ืนแดง   กำ้นแยง่ขลิบทองโออ่ำ 

ข่ีมำ้กั้นกลดรจนำ    สีแดงดัง่ชบำเบิกบำน” 

 (ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 458) 

 

 “อนัระตผููเ้ป็นนำยกอง   ขำวผ่องมีก ำลงัสงูใหญ่ 

ข่ีมำ้สีด ำอ ำไพ     ใสเ่ส้ือน้ันด ำเหมือนปีกกำ” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 463) 
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  “ขลิบทองฉลองศอทำบสุวรรณ  คมสนัท ำทีใหมี้สง่ำ 

อนัเครื่องสงูแลกลดยอ่มรจนำ   ด ำนิลวตัถำลำยทอง” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 463) 

 

  “บำ้งวำ่ขำ้สงสำรทั้งสำมคน  ไปตำกฝนทนแดดแผดตอ้ง 

ผิวเน้ือเร่ือเรืองเหลืองเป็นทอง   มำมวัหมองด ำไปไม่ควรเลย” 

(ดำหลงั เลม่ 2, 2514: 507) 

 

“ผิวหนังยงัเขียวเหมือนผกัตบ  น่ีจวนจบมหำพนแลว้สิหวำ่  

เขำ้หอ้งดินสอพองละลำยทำ   ประทัว่กำยำจนพุงลำย” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 48) 

 

  “ดวงเดือนเล่ือนเด่นดำวระยบั  ยืนขยบัเพง่พิศเมฆฉำย 

ชว่งขำวดุจดำวประกำยพรำย   แต่งกำยประกอบพรอ้มทุกประกำร” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 79) 

 

  “หนำ้คล ้ำด ำส้ินดงัมินหมอ้  ข้ีไคลท่วมคอดผิูดอยำ่ง 

เอวไหลไ่ผ่ผอมจนยอ่มบำง   บอกมำอยำ่พรำงแก่มำรดำ” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 86) 

 

  “ตอ้งแสงสุริยนระยบัแสง  บำ้งเด่นแดงแขง่เขียวประสำนสำย 

หมอกม่วงโมรำรำวระบำย   ลวดลำยดุจแตม้เบญรงค ์

ท่ีเด่นแดงดงัแสงปัทมรำช   ประหลำดเลห่ป์ะวะหล ำ่งำมระหง 

ท่ีด ำดงัหน่ึงนิลบรรจง    จบัพงพฤกษ์พุม่ชอุ่มตำ 

ท่ีขำวรำวกบัเม็ดเพชรรตัน์   น ้ำซดัเป็นระลอกกระฉอกฉ่ำ 

ฝอยฟุ้งพุง่เตน้กระเซ็นมำ   กระทบผ่ำซ่ำสำดสะเทือนไพรฯ” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 166) 

 

“ท่ีม่วงก็มว่งเป็นมนัแสง   ท่ีแดงก็แดงดงัชำดใส ่

ตน้ไมไ้สวพร้ิงท้ิงก่ิงใบ    ปักนกหกไลไ่ต่ตำมกนั” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 189) 

 

 “สงูเกือบส่ีศอกตำกลอกโพลง  หนวดโงง้งอนปลำยทั้งซำ้ยขวำ 

ขอบตำแดงฉำดดงัชำดทำ   เน้ือแน่นหนังหนำดนู่ำกลวั” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 279) 
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  “วำ่พลำงทำงลุกมำผลดัผำ้  หนำ้ตำด ำดงัเขม่ำได ้

ดว้ยดินปืนเป้ือนตวัออกทัว่ไป   เพ่ือนมิไดอ้นำทรรอ้นรน” 

 (เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 291) 

 

  “ถำ้พ่ีลวงนอ้งใหห้มองสตัย ์ จงวิบติัเกิดเข็ญใหเ้ป็นเน่ือง 

สำรพดัวิชำสง่ำเปลือง    เจำ้เน้ือเหลืองดงัทองมำทำบทบั” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 314) 

 

  “แสนคะนึงถึงองคพ์ระเจำ้แม ่ พระลอแลน ้ำแดงดงัแสงฝำง 

ละลกัษณวดีไวโ้ดยปรำงค ์  คะนึงนำงพระพ่ีนอ้งทั้งสององค์” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 317) 

 

“บอกวำ่ขำ้ไปพบอำ้ยขุนแผน  กอดวนัทองนอ้งแน่นอยูก่บัท่ี 

แกม้เมียขำ้เจำ้แดงดงัแป้งจ่ี   พระหม่ืนศรีโปรดดว้ยชว่ยกรุณำฯ” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 368) 

 

 “นำงวนัทองรอ้งไหเ้ม่ือใกลรุ้ง่  น ้ำคำ้งฟุ้งฟ้ำแดงเป็นแสงเสน 

ดว้ยวดัเขำเขำ้ใจเคยไปเจน   โจงกระเบนมัน่เหมำะหม่เพลำะด ำ” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 1, 2544: 435) 

 

“ท่ีแดงเหมือนแสงทบัทิมสด  ท่ีเขียวเหมือนมรกตอนัสดใส 

ต่ำงสีซอ้นซบัสลบัไป    แลวิไลเพลิดเพลินตำมเนินดอน” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 14) 

 

“นัยน์ตำด ำคล ้ำคลำ้ยกบัตำเสือ   ขอบตำแดงเร่ือดงัชำดป้ำย 

ค้ิวกระหมวดหนวดแดงดแูรงรำ้ย   ผมมุ่นมวยคลำ้ยกบัโยคี” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 100) 

 

“ครำน้ันแสนตรีเพชรกลำ้   โกรธำตำแดงดงัแสงครัง่ 

เหม่อำ้ยน่ีหนักหนำวำ่ไมฟั่ง    มำโอหงัอวดรูสู้ส้งครำม” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 107) 

 

“มำอยูไ่ยกบัอำ้ยหินชำติ   แสนอุบำทวใ์จจิตริษยำ 

ดงัทองค ำท ำเล่ียมปำกกะลำ   หนำ้ตำด ำเหมือนมินหมอ้มอม” 

 (เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 220) 
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“ครำวน้ันเม่ือตำมไปกลำงป่ำ  หนำ้ด ำเหมือนหน่ึงทำมินหมอ้ไหม ้

ชนะควำมงำมหนำ้ดงัเทียนชยั    เขำฉุดไปเหมือนลงทะเลลึก 

เจำ้พลำยงำมตำมรบัเอำกลบัมำ    ทีน้ีหนำ้จะด ำเป็นน ้ำหมึก 

ก ำเริบใจดว้ยเจำ้ไวยก ำลงัฮึก    จะพำแม่ตกลึกใหจ้ ำตำย” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 227) 

 

“ฝ่ำยขุนชำ้งนัง่เหงำไม่เขำ้ใกล ้ รอ้งไหห้นำ้ขำวรำวกบัผี 

เสียใจไหลเลอ่เพอ้พำที    ครำวน้ีตำยแน่แลว้แม่คุณ” 

 (เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 243) 

 

“ท ำพระไวยอยำ่งไรเรง่บอกมำ   มึงเดินหนำ้น ำขุดมำใหไ้ด ้

เถนขวำดตำแดงดงัแสงไฟ    รอ้งวำ่จะทำไมกไูม่พำ 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 355) 

  

“ถึงชอ่งแคบพอตะวนัน้ันเยน็ลง   อสัดงฟ้ำแดงดงัแสงเสน 

เอำใบไมม้ำซอ้นแลว้อ่อนเอน    ตำเถนภำวนำพำกนันอน” 

(เสภำเร่ือง ขุนชำ้ง ขุนแผน เลม่ 2, 2544: 378) 

 

“ขณะน้ันนำงฟ้ำทั้ง 500 มีเทำ้แดงดงันกพิลำบ...” 

(ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพนฯ, 2517: 105) 

 

“อน่ึงนิชฌำมกัเปรตน้ัน มีกำยผอมด ำดงัตอไมไ้ฟไหม.้..” 

(ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพนฯ, 2517: 156) 

 

“เจำ้งำมปรำงเปลง่ปลัง่เปรมปรำโมทย ์ เจำ้งำมโอษฐแยม้ยวนจิตรน่์ำพิสมยั 

เจำ้งำมทนตก์ลนิลชำ่งเจียรไน   เจำ้งำมเกศด ำประไพเพียงภุมริน” 

(ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพนฯ, 2517: 489) 

 

“ขอบคนักนัก่งขนงนอ้ม   ข ำคอ้มงอ้มงอนเชน่ศรศิลป์ 

เนตรนุ์ชดุจด ำเหมือนน ้ำนิล   คอ้นคมสมสิ้ นใหย้ินยวน” 

(ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพนฯ, 2517: 501) 

 

“แขกจำมเจืออยำ่งบ้ีม   ปำนเขมร 

ผิวเพ่ือนด ำดุจหมำย    หมึกไล ้

สถำนถ่ินอยูบ่ริเวณ    เวียงลแวก 
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เสพยส์ตัวน์กเน้ือใช ้   เชือดคอ ฯ” 

(ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพนฯ, 2517: 707) 

 

 “มีทหำรถือกระบ่ีเป็นทีท่ำ  ลว้นข่ีมำ้ด ำนิลส้ินทั้งผอง 

งำมอำชำรำ่เริงเชิงล ำพอง   สำมสิบสองคู่เคียงเรียงกนัไป” 

(นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษในรชักำลท่ี 4 

(ปรบัปรุง), 2553: 54) 

 

“ทรงกำงเกงแดงสุกดัง่คลุกชำด  เข็มขดัคำดขึงข ำเส้ือด ำขลบั 

อินทนูพูสุ่วรรณเป็นมนัยบั   ขดักระบ่ีทีขยบัเยื้ องทะยำน” 

(นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษในรชักำลท่ี 4 

(ปรบัปรุง), 2553: 77) 

 

“ลว้นข่ีมำ้ด ำนิลส้ินทั้งรอ้ย  งำมไม่นอ้ยเดินรำยตำมซำ้ยขวำ 

ครั้นเอกองคอ์คัเรศเกศกญัญำ   เสด็จคลำถึงท่ีปำลีเมนต”์ 

(นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษในรชักำลท่ี 4 

(ปรบัปรุง), 2553: 85) 

 

“น ้ำคำ้งแข็งตกยงัค ำ่ ท่ีบนถนนหนำประมำณหำ้น้ิวหกน้ิว และดูขำวสะอำดเหมือนนำเกลือ” 

(นิรำศลอนดอนและจดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษในรชักำลท่ี 4 

(ปรบัปรุง), 2553: 230) 

 

“ดปูระหลำดท่ีครำวน้ีแลเห็นเขียวเหมือนตะไครน่ ้ำ...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 91) 

 

“บำงแหง่พรอ้ยรอยเหมือนตะไครน่ ้ำ ไม่เขียวสดสีคร ำ่ด ำหมิดหมี 

แต่เรือนรำยชำยเขำดเูขำ้ที   ยอดคิรีป้อมเขมน้เห็นเสำธง “ 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 98) 

 

 “สีแดงเปนสีครัง่เหมือนอยำ่งท่ีเป่ำดว้ยแกว้...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 169) 

 

“ท่ีริมกระไดเต็มไปดว้ยตน้แตฮ้วย มีดอกบำนเต็มตน้ ดอกโตๆ หลำยสี คือสีขำวอยำ่งหน่ึง ชมภู

อ่อนฤๅบวัโรยอยำ่งหน่ึง...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 215) 
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“ท่ีบำงกอกสวำ่งเปนอยำ่งไตสี้แดง ท่ีน่ีมนัสวำ่งใสขำวเหมือนไฟฟ้ำ...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 218) 

 

“มีลกูไมม้ำใหม่สว่นวนัน้ี คือปรมัสีม่วงลกัษณสีสรรเหมือนองุ่นม่วง...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 219) 

 

“เพรำะถึงท่ีไหนหนำ้นวลขำวเหมือนผดัฝุ่ น...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 1, 2552: 233) 

 

 “คนท่ีมำในรถน้ันหนำ้เปนฝุ่ นขำวเหมือนโมรำหมด...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 51) 

 

“แต่มอสงอกแหง้ทบัๆ กนันุ่มเหมือนพรม ขำ้งลำ่งแหง้เปนสีขำวเหมือนตน้แอหนัง...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 199) 

 

“ตวัเรนเดียรน้ี์สีสรรน่ำเกลียด มีขำวกบัด ำปนกนั ขำวแหง้ๆ เหมือนกนักบัมอส ด ำก็เป้ือนๆ...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 199) 

 

“มีดอกขำวสองสำมอยำ่ง อยำ่งหน่ึงขำวเปนปุยเหมือนฟ่ำย...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 238) 

 

“อำหำรของเรนเดียรน้ั์นคือมอสสีขำวๆ เหมือนสตีน้แอหนัง...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 245) 

 

“แลว้แลเห็นลงไปถึงทอ้งทเลสำบ น ้ำเขียวเหมือนน ้ำทเล...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 250) 

 

“น ้ำในทอ้งทเลสำบฤๅหว้งน ้ำน้ี สีขำวเหมือนน ้ำเกรอะดินสอพอง...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 256) 

 

“แลเห็นเปนสีเขียวในท่ีลึกๆ เหมือนสีน ้ำทเล...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 257) 

 

“อิกอยำ่งหน่ึงน้ันขำวลว้น ขำวคลำ้ยดอกชงโค...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 2, 2552: 262) 
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“ลกูปลมัสีแดงเหมือนลมุด...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 3, 2552: 118) 

 

“พอ่เปนผูผ้ดั ผดัไปผดัมำด ำเปนหมึก...” 

(ไกลบำ้น เลม่ 3, 2552: 136) 

 

 “นำงน้ันมีหนำ้เหมือนพระจนัทรว์นัเพ็ญ มีผมดงัเมฆสีนิลโลหิตซ่ึงอุม้ฝนหอ้ยอยูบ่นฟ้ำ...” 

(นิทำนเวตำล , 2555: 9) 

 

“พระชำยำซ่ึงมีหนำ้เหมือนพระจนัทรว์นัเพ็ญ มีผมดงัเมฆสีนิลโลหิตซ่ึงอุม้ฝนหอ้ยอยูบ่นฟ้ำ...” 

(นิทำนเวตำล , 2555: 11, 13) 

 

“ผมด ำเป็นมนัเหมือนขนนกกำเหวำ่ ...” 

 (นิทำนเวตำล , 2555: 99) 

 

“ริมฝีปำกแดงเหมือนผลน ้ำเตำ้ เอวออ่นเหมือนเอวเสือ...” 

(นิทำนเวตำล , 2555: 131) 

 

“อำ้ปำกด ำใหญ่เหมือนกลำงคืน...” 

 (นิทำนเวตำล , 2555: 231) 

 

และจำกขอ้มูล ค ำ วลี ประโยคท่ีน ำมำเปรียบกับค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่

พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์พบวำ่มีกำรเปรียบเทียบกบัส่ิงต่ำงๆ โดยสำมำรถสรุปดงั

ตำรำงต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 7  ตำรำงแสดงส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกบัค ำเรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนใน 

ภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 
ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

วตัถุในธรรมชำติ 44 57.14 

พืช 15 19.48 

สตัว ์ 9 11.69 
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ตารางท่ี 7  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ 
ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบในภาษาไทยสมัยรตันโกสินทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

เครื่องมือเคร่ืองใช ้ 6 7.80 

อำหำร 1 1.30 

อ่ืนๆ (ผี นำเกลือ) 2 2.60 

ความถี่รวม 77 100 

 

จำกตำรำงสรุปไดว้ำ่ ภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์มีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบกับค ำเรียกสีมี 

6 ชนิด ไดแ้ก่ วตัถุในธรรมชำติ หมำยถึง วตัถุบนทอ้งฟ้ำ แร่ธำตุ พืช หมำยถึง ชื่อของพืชและ

ส่วนต่ำงๆ ของพืช สัตว์ หมำยถึง ชื่อของสัตว์และส่วนต่ำงๆ ของสัตว์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

หมำยถึง อุปกรณต์่ำงๆ ท่ีมนุษยใ์ชใ้นชีวิตประจ ำวนั เชน่ ขวำน คอ้น ถว้ย ชำม เป็นตน้ อำหำร 

หมำยถึง ชื่ออำหำร และอ่ืนๆ ซ่ึงวตัถุในธรรมชำติ มีกำรปรำกฏจ ำนวน 44 ครั้ง คิดเป็นอัตรำ

รอ้ยละ 57.14 พืช มีกำรปรำกฏจ ำนวน 15 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 19.48 สัตว ์มีกำร

ปรำกฏจ ำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 11.69 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีกำรปรำกฏจ ำนวน 6 

ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.80 อำหำร มีกำรปรำกฏจ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 1.30 

และอ่ืนๆ (ผี นำเกลือ) มีกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 2.60 

 

 จำกกำรเก็บขอ้มูลในภำษำไทยสมัยสมัยรตันโกสินทร์ พบว่ำ มีกำรน ำค ำ วลี หรือ

ประโยคเปรียบมำจำกส่ิงท่ีอยูแ่วดลอ้มผูใ้ชภ้ำษำ ซ่ึงแสดงถึงมโนทัศน์กำรมองเห็นสีและน ำไป

เปรียบเทียบกบัส่ิงต่ำงๆ เพ่ือใหเ้ห็นสีในควำมคิดท่ีชดัเจนมำกยิ่งข้ึน โดยค ำ วลี และประโยคท่ี

ใชเ้ปรียบเทียบในภำษำไทยสมยัสมยัรตันโกสินทร ์มีดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 8 ตำรำงแสดงส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ จ ำแนกตำมประเภทของวลีหรือส่ิงเปรียบท่ีปรำกฏในค ำ

เรียกสีพ้ืนฐำนและค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัรตันโกสินทร ์

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบใน

ภาษาไทยสมัยรตันโกสนิทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

วตัถุในธรรมชำติ 

- แดงดัง่แสงสุริยำเม่ือไตร

ตรสั 

- แดงดัง่แสงมณีรตัน์ 

44 57.14 

 



78 

 

ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบใน

ภาษาไทยสมัยรตันโกสนิทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

วตัถุในธรรมชำติ 

(ต่อ) 

- แสงเหลืองเรืองรองดัง่

ทองธรรมชำติเลขำ 

- ม่วงมอมดัง่จอมเมฆำ 

- แดงดงัแสงทบัทิมทำ 

- ขำวรจนำดัง่ไพฑรูย ์

- สีเหลืองเรืองอรำ่มจ ำรสั

จรญูดัง่สุวรรณนพคุณมำทำบ

ทำ 

- แดงดัง่แสงพระสุริยศ์รี 

- ด ำนิล 

- โคแดงแสงสีดงัชำดทำ 

- สีแดงดัง่ประจงชำดทำ 

- สีขำวดัง่แกว้มุกดำ 

- เพียนทองเหมือน

ทองธรรมชำติ 

- ตำแดงดัง่ประกำยพฤกษ์ใน

เวหำ 

- ด ำนิลวตัถำลำยทอง 

- ผิวเน้ือเร่ือเรืองเหลืองเป็น

ทอง  

- ขำวดุจดำวประกำยพรำย 

- หมอกมว่งโมรำรำวระบำย

ลวดลำยดุจแตม้เบญรงค ์

- แดงดงัแสงปัทมรำช 

- ด ำดงัหน่ึงนิลบรรจง 

- ขำวรำวกบัเม็ดเพชรรตัน์ 

- แดงก็แดงดงัชำดใส ่

- แดงฉำดดงัชำดทำ 

- ด ำดงัเขม่ำ 

- เหลืองดงัทองมำทำบทบั 

44 57.14 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบใน

ภาษาไทยสมัยรตันโกสนิทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

วตัถุในธรรมชำติ 

(ต่อ) 

- แดงเป็นแสงเสน 

- แดงเหมือนแสงทบัทิมสด 

- เขียวเหมือนมรกตอนัสดใส 

- ขอบตำแดงเร่ือดงัชำดป้ำย 

- แดงดงัแสงไฟ 

- แดงดงัแสงเสน 

- เนตรนุ์ชดุจด ำเหมือนน ้ำนิล 

- ด ำนิล 

- แดงสุกดัง่คลุกชำด  

- ด ำนิล 

- ขำวเหมือนไฟฟ้ำ 

- ขำวเหมือนผดัฝุ่น 

- ขำวเหมือนโมรำ 

- น ้ำเขียวเหมือนน ้ำทเล 

- สีขำวเหมือนน ้ำเกรอะดินสอ

พอง 

- สีเขียวในท่ีลึกๆ เหมือนสี

น ้ำทเล 

- ผมดงัเมฆสีนิลโลหิตซ่ึงอุม้

ฝนหอ้ยอยูบ่นฟ้ำ 

- ผมดงัเมฆสีนิลโลหิตซ่ึงอุม้

ฝนหอ้ยอยูบ่นฟ้ำ 

- ด ำใหญ่เหมือนกลำงคืน 

44 57.14 

พืช 

- สีแดงดัง่ชบำเบิกบำน 

- เขียวเหมือนผกัตบ 

- แดงดงัแสงฝำง  

- ด ำดงัตอไมไ้ฟไหม ้

- เขียวเหมือนตะไครน่ ้ำ 

- เหมือนตะไครน่ ้ำไม่เขียวสด

สีคร ำ่ด ำ 

15 19.48 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบใน

ภาษาไทยสมัยรตันโกสนิทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

พืช (ต่อ) 

- ชมภอู่อนฤๅบวัโรย 

- ปรมัสีม่วงลกัษณสีสรร

เหมือนองุ่นมว่ง 

- สีขำวเหมือนตน้แอหนัง 

- ขำวแหง้ๆ เหมือนกนักบั

มอส  

- ขำวเปนปุยเหมือนฟ่ำย 

- สีขำวๆ เหมือนสีตน้แอหนัง 

- ขำวคลำ้ยดอกชงโค 

- สีแดงเหมือนลมุด 

- แดงเหมือนผลน ้ำเตำ้ 

15 19.48 

สตัว ์

- เขียวขจีสีระยบัดัง่ปีกแมลง

ทบัแสงสรูย ์

- ม่วงมอดัง่คอมยุเรศ 

- ด ำเหมือนปีกกำ 

- นัยน์ตำด ำคล ้ำคลำ้ยกบั

ตำเสือ 

- ตำแดงดงัแสงครัง่ 

- เทำ้แดงดงันกพิลำบ 

- ด ำประไพเพียงภุมริน 

- สีแดงเปนสคีรัง่ 

- ด ำเป็นมนัเหมือนขนนก

กำเหวำ่ 

9 11.69 

เครื่องมือเคร่ืองใช ้

- หนำ้คล ้ำด ำส้ินดงัมินหมอ้ 

- ด ำเหมือนมินหมอ้มอม 

- หนำ้ด ำเหมือนหน่ึงทำ

มินหมอ้ไหม ้

- ด ำเป็นน ้ำหมึก 

- ด ำดุจหมำยหมึกไล ้

- ด ำเปนหมึก 

6 7.80 
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ตารางท่ี 8  (ต่อ) 

 

ส่ิงท่ีน ามาเปรียบ ค าเรียกสีและส่ิงท่ีใชเ้ปรียบ 

ความถี่ของการปรากฏสิ่งเปรียบใน

ภาษาไทยสมัยรตันโกสนิทร ์

จ  านวนครั้ง รอ้ยละ 

อำหำร - แดงดงัแป้งจ่ี 1 1.30 

อ่ืนๆ 
- ขำวรำวกบัผี 

- ขำวสะอำดเหมือนนำเกลือ 
2 2.60 

ความถี่รวม  77 100 

 

จำกตำรำงสรุปไดว้่ำ ภำษำไทยสมัยรตันโกสินทร ์ มีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบมำกท่ีสุดคือ 

วตัถุในธรรมชำติ พบกำรปรำกฏจ ำนวน 44 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 57.14 รองลงมำคือ 

กำรเปรียบกบัพืชพบกำรปรำกฏจ ำนวน 15 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 19.48 กำรเปรียบเทียบ

ในล ำดับท่ีสำมคือ สัตว์ กำรปรำกฏจ ำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 11.69 กำร

เปรียบเทียบในล ำดบัท่ีส่ีคือ เครื่องมือเคร่ืองใช ้พบกำรปรำกฏจ ำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ย

ละ 7.80 กำรเปรียบเทียบในล ำดับท่ีหำ้คือ อ่ืนๆ (ผี นำเกลือ) พบกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง 

คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 2.60 และส่ิงท่ีน ำมำเปรียบนอ้ยท่ีสุดคือ อำหำร พบกำรปรำกฏจ ำนวน 1 

ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 1.30 



 
 

บทที่ 5 

 

สรุปผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะ 

 

 งำนวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษำวิวฒันำกำรของค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัย

ธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์เพ่ือวิเครำะหก์ลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนสมัยธนบุรีและ

สมยัรตันโกสินทร ์และเพ่ือศึกษำควำมเปรียบในค ำเรียกสีของทั้งสองสมัยว่ำนิยมเปรียบเทียบ

กับ ส่ิงใด โดยเก็บข ้อมูลจำกเอกสำรวรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมัยรัตนโกสินทร ์ 

ซ่ึงสำมำรถสรุปผลตำมวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

 

วิวฒันาการค าเรียกสีพ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์

 

จำกงำนวิจยัน้ีท ำใหเ้ห็นล ำดับกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมดของภำษำไทย โดยใน

สมยัสุโขทยัมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนทั้งหมด 5 ค ำ ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีขำว ด ำ แดง เหลือง เขียว ตำม

ขอ้มลูจำกงำนวิจยัของศุภมำส  เอ่งฉว้น (2543) ซ่ึงศุภมำสไดส้นันิษฐำนว่ำค ำเรียกสีพ้ืนฐำน

ทั้ง 5 ค ำน้ี น่ำจะมีวิวฒันำกำรถึงระยะท่ี IV ตำมทฤษฎีวิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของ

เบอรลิ์นและเคย์ ต่อมำก็พบค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเพ่ิมอีก 4 ค ำ รวมเป็น 9 ค ำ ตำมขอ้มูลจำก

งำนวิจัยของวิพำที  ทิพยค์งคำ (2553) ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีชมพท่ีูพบรำวพ.ศ. 1991 – พ.ศ. 

2026 ค ำเรียกสีแสดท่ีพบรำวพ.ศ. 2145 – พ.ศ. 2170 และค ำเรียกสีฟ้ำและม่วงท่ีพบพรอ้ม

กันในรำวพ.ศ. 2275 – พ.ศ. 2301 และในงำนวิจัยของผูว้ิจัยท่ีศึกษำจำกวรรณกรรมสมัย

รตันโกสินทร ์ในชว่งปีพ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2487 รวมทั้งหมด 158 ปี ซ่ึงมีวรรณกรรมทั้งหมด 

680 เร่ือง ก็ไดพ้บค ำเรียกพ้ืนฐำนเพ่ิมอีก 3 ค ำ ไดแ้ก่ ค ำเรียกสีเทำ ท่ีพบในสมัยรชักำลท่ี 1  

พ.ศ. 2340 ค ำเรียกสีน ้ำเงิน พบในสมัยรชักำลท่ี 1 พ.ศ. 2348 และค ำเรียกสีน ้ำตำล พบใน

สมัยรชักำลท่ี 2 ช่วงหลังพ.ศ. 2350 ท ำใหใ้นสมัยปัจจุบันมีค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย

ทั้งหมด 12 ค ำ ถือวำ่มีวิวฒันำกำรท่ีกำ้วหน้ำเกินกว่ำท่ีเบอรลิ์นและเคยไ์ดส้รุปลกัษณะสำกล

ของภำษำทัว่ไปในโลก กลำ่วคือ วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนสำกลของเบอรลิ์นและเคยน้ั์นจะมี

ประเภทสีทั้งหมด 11 ประเภท ไดแ้ก่ WHITE BLACK RED YELLOW GREEN BLUE BROWN 

PURPLE PINK ORANGE และ GREY แต่ในภำษำไทยพบกำรจ ำแนกประเภทสี BLUE ออกเป็น 2 

ประเภทคือ DARK BLUE ท่ีมีค ำเรียกวำ่ น ้ำเงิน และLIGHT BLUE ท่ีมีค ำเรียกวำ่ ฟ้ำ และเพ่ือให้

เห็นวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยชดัเจนยิ่งข้ึน ผูว้ิจัยจะสรุปเป็นแผนภำพ 

ดงัต่อไปน้ี 
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ระยะท่ี I – IV พ.ศ.1991    พ.ศ.2145   พ.ศ.2275   พ.ศ.2340   พ.ศ.2348   พ.ศ.2350 

                                                                     –2026       –2170     –2301   

 

WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE WHITE 

YELLOW YELLOW 
YELLOW YELLOW YELLOW YELLOW YELLOW 

ORANGE ORANGE ORANGE ORANGE ORANGE 

RED 
RED RED RED RED RED RED 

PINK PINK PINK PINK PINK PINK 

GRUE GRUE GRUE 

PURPLE PURPLE PURPLE PURPLE 

BLUE BLUE 
LIGHT BLUE LIGHT BLUE 

DARK BLUE DARK BLUE 

GREEN GREEN GREEN GREEN 

BLACK BLACK BLACK BLACK 

GREY GREY GREY 

BLACK BLACK 
BROWN 

BLACK 

       

ภาพท่ี 8  วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทย 

 

 ประเภทสี GRUE น้ัน มำจำกกำรรวมกนัของค ำวำ่ “green” ท่ีแปลวำ่ เขียว และ “blue” 

ท่ีแปลวำ่ น ้ำเงิน ซ่ึงนักภำษำศำสตรใ์ชค้ ำน้ีเพ่ือหมำยถึงประเภทสีท่ีมีขอบเขตรวมทั้งประเภทสี 

GREEN และ BLUE เขำ้ดว้ยกัน ประเภทของสีและค ำเรียกสีมักมีควำมสมัพนัธ์กัน นัน่ก็คือ

ประเภทสี WHITE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “ขำว” ประเภทสี BLACK   ไดร้บักำรเรียกดว้ย

ค ำเรียกสี “ด ำ” RED ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “แดง” YELLOW ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียก

สี “เหลือง” GRUE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “เขียว” PINK ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี 

“ชมพ”ู ORANGE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “สม้” LIGHT BLUE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียก

สี “ฟ้ำ” PURPLE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “ม่วง” GREY ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี 

“เทำ” DARK BLUE ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำเรียกสี “น ้ำเงิน” และ BROWN ไดร้บักำรเรียกดว้ยค ำ

เรียกสี “น ้ำตำล” ซ่ึงจำกภำพท่ี 7 วิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยน้ันจะสงัเกตไดว้่ำ

มีกำรเปล่ียนแปลงของค ำท่ีใชเ้รียกประเภทสี ORANGE ในภำษำไทย   

 

ทั้งน้ีเม่ือดวูิวฒันำกำรค ำเรียกสีพ้ืนฐำนจะเห็นไดว้ำ่ มีกำรเพ่ิมข้ึนของประเภทสีทั้งหมด 

7 ระยะ ซ่ึงกำรท่ีมีประเภทสีเพ่ิมข้ึนมำ จะส่งผลใหมี้ค ำเรียกสีเพ่ิมข้ึนตำมไปดว้ย คือเป็นกำร

เปล่ียนของระบบทั้งระบบ และกำรเพ่ิมจ ำนวนของประเภทสีน้ันจะมีผลต่อประเภทสีเดิมท่ี

เกิดขึ้ นแลว้ กลำ่วคือ ในระยะท่ี I จะมีประเภทสี WHITE ท่ีรวมสีสว่ำงไวท้ั้งหมด และ BLACK ท่ี

รวมสีมืดไวท้ั้งหมด แต่เม่ือเกิดประเภทสี RED ในระยะท่ี II ส่ิงท่ีเคยอยู่ในประเภทสี WHITE 
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บำงสว่นจะถกูจดัเป็นประเภทสี RED และต่อมำเม่ือเกิดประเภทสีอ่ืนๆ อีก ก็จะมีผลกระทบกับ

ประเภทสีท่ีมีอยูเ่ดิมเชน่กนั เชน่ ประเภทสี GRUE เดิมมีค ำเรียกว่ำ “เขียว” จะมีนโมทัศน์ของ

ประเภทสีแคบลง เหลือแค่ขอบเขตเชน่ในปัจจุบนัเท่ำน้ัน เม่ือเกิดประเภทสี BLUE ข้ึน ซ่ึงท ำให้

ค ำเรียกสีเขียวจะแทนแค่ประเภทสี GREEN เพรำะประเภทสี BLUE ไดแ้ยกออกไปแลว้นัน่เอง 

 

อย่ำงไรก็ตำมในกำรวิเครำะหค์ ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยปัจจุบันของศุภมำส  

เอ่งฉว้น (2543) พบวำ่ มีจ ำนวนค ำเรียกสีพ้ืนฐำน 12 ค ำ คือค ำเรียกสีขำว ด ำ แดง เหลือง 

เขียว ฟ้ำ น ้ำเงิน น ้ำตำล ม่วง ชมพ ูสม้ และเทำ ซ่ึงจะสงัเกตไดว้่ำมีกำรปรำกฏของค ำเรียกสี 

“สม้” ข้ึน ในขณะเดียวกนัค ำเรียกสี “แสด” น้ันหำยไป   โดยท่ีค ำเรียกสีทั้งสองใชแ้ทนประเภท

สีเดียวกนัคือ  ORANGE   

 

  อมรำ  ประสิทธ์ิรฐัสินธุ์ (2538: 114 - 115) ไดส้นันิษฐำนเก่ียวกับเร่ืองน้ีไว ้2

ประกำรคือ 1) ค ำเรียกสีแสดน้ัน เดิมเป็นค ำท่ีใชเ้รียกสีสม้ และค ำว่ำ “สม้” น้ัน เกิดข้ึนทีหลงั 

แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมำกกวำ่ ค ำเดิมจึงก ำลงัจะหำยไป ประกำรท่ี 2) ค ำว่ำแสดและสม้น้ัน 

อำจเกิดขึ้ นพรอ้มกนั โดยใชเ้รียกสีต่ำงกัน แต่ต่อมำลู่เขำ้หำกัน โดยใชแ้ปรกัน ควำมหมำยไม่

ต่ำงกนั ซ่ึงในท่ีสุดค ำวำ่ แสดก็ถกูใชน้อ้ยลงและหำยไปจำกคลงัค ำเรียกสี 

 

ผูว้ิจยัเห็นดว้ยกบัขอ้สนันิษฐำนแรกของอมรำ กลำ่วคือ ค ำเรียกสีแสดน้ัน แต่เดิมน่ำจะ

เป็นค ำท่ีใชเ้รียกสีสม้ โดยค ำวำ่ “สม้” เกิดข้ึนทีหลงั แต่ในปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมำกกว่ำ สำเหตุท่ี

ผูว้ิจยัคำดวำ่ค ำเรียกสีแสดและสม้ไม่น่ำจะเป็นค ำเรียกสีท่ีมีใชพ้รอ้มกันแต่ใชเ้รียกสีคนละสีกัน 

ก็คือ  หำกค ำเรียกสีทั้งสองค ำน้ี มีใชพ้รอ้มกันจริงในอดีต จำกกำรศึกษำขอ้มูลในวรรณกรรม

สมัยอยุธยำถึงสมัยรชักำลท่ี 5 หำกพบค ำว่ำ “แสด” ก็น่ำจะพบค ำว่ำ “สม้” ปรำกฏบำ้ง แต่

จำกกำรศึกษำของผูว้ิจยัพบแต่ค ำเรียกสี “แสด” เท่ำน้ัน ไม่ปรำกฏค ำวำ่ “สม้” ท่ีใชเ้ป็นค ำเรียก

สีเลย   ดงัน้ันผูว้ิจยัจึงสนันิษฐำนวำ่ ค ำเรียกสีแสดและค ำเรียกสีสม้น้ันไม่ไดมี้ใชพ้รอ้มกนั 

 

กำรจำกกำรท่ีพจนำนุกรมในอดีตใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ “แสด” เป็นสีและให้

ควำมหมำยของค ำวำ่ “สม้” เป็นผลไมแ้ละรสเปร้ียวเท่ำน้ันก็ยิ่งยืนยนัไดว้ำ่ในอดีตไม่ไดมี้กำรใช ้

ค ำว่ำ “สม้” เป็นค ำเรียกสี ดังเช่นในอักขรำภิธำนศรบัท์ ซ่ึงตีพิมพใ์นสมัยรชักำลท่ี 5 ปีพ.ศ. 

2419 ไดใ้หค้วำมหมำยของค ำวำ่ แสด วำ่ แสด, คือ ศรีแดงอ่อน เชน่ ศรีเสน, เขำยอ้มผำ้ดว้ย

ลกูค ำไทไม่แดงนักน้ันว่ำศรีแสด. และใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ สม้ ว่ำ สม้, เปร้ียว, คือของท่ี

เปร้ียว, เช่น ผลไมเ้ปร้ียวเปนตน้, เขำเรียกว่ำสม้โอเปนตน้. (Bradley, 1873) พจนำนุกรม 

ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2493 ใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ แสด ว่ำ ว. สีเหลืองปนแดง น. 

ตน้ค ำ. และใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ สม้ ว่ำ ว. เปร้ียว น. เรียกลกูไมพ้วกหน่ึง มีรสเปร้ียว มี

หลำยชนิดดว้ยกนั เชน่ สม้โอ สม้เกล้ียง. (รำชบณัฑิตยสถำน, 2503)    
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กำรใหค้วำมหมำยของ “สม้” ว่ำเป็นสีเพ่ิงพบในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน 

พ.ศ. 2525 น่ีเอง โดยใหค้วำมหมำยของค ำว่ำ สม้ ว่ำ ว. สีเหลืองเจือแดง เรียกว่ำ สีสม้. ใน

ขณะเดียวกันค ำว่ำ “แสด” ในพจนำนุกรมฉบับน้ีก็ยังหมำยถึง ว . สีเหลืองปนแดง อยู ่

(รำชบณัฑิตยสถำน, 2538) 

 

จำกขอ้มลูขำ้งตน้น้ันจะเห็นวำ่ กำรท่ีมีค ำเรียกสีสม้เพ่ิมข้ึนมำในภำษำไทยน้ัน เป็นกำร

เปล่ียนแปลงของค ำเรียกสี แต่ไม่ใชก่ำรเปล่ียนแปลงของระบบกำรจ ำแนกสีในภำษำ โดยจะเห็น

ไดว้่ำแมมี้กำรเปล่ียนแปลงค ำเรียกสี แต่ประเภทของสีน้ันยังคงมีจ ำนวนเท่ำเดิม โดยกำร

เปล่ียนแปลงน้ันเป็นกำรเปล่ียนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป เพรำะฉะน้ันจึงมีชว่งเวลำหน่ึงท่ีเป็น

รอยต่อซ่ึงจะมีกำรใชค้ ำเรียกสี 2 ค ำเป็นรปูแปร กล่ำวคือ ยงัพบว่ำมีผูท่ี้ยงัคงใชค้ ำเรียกสีแสด

อยูบ่ำ้ง ในขณะท่ีคนสว่นใหญ่นิยมใชค้ ำเรียกสีสม้นัน่เอง 

 

กลวิธีการสรา้งค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร ์

 

จำกขอ้มลูสำมำรถวิเครำะหก์ลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัยธนบุรี 

สรุปวำ่มีทั้งหมด 8 กลวิธี ไดแ้ก่ 1) กำรขยำยค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำคุณศัพท์ 2) กำรขยำย

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนดว้ยค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 3) กำรใชค้ ำเรียกส่ิงของเฉพำะเป็นค ำเรียกสี  

4) กำรใชค้ ำในภำษำอ่ืนมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 5) กำรขยำยค ำเรียกส่ิงของเฉพำะท่ีใช ้

เป็นค ำเรียกสี 6) กำรขยำยค ำในภำษำอ่ืนท่ีน ำมำใชเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 7) กำรใชค้ ำท่ี

ระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน และ 8) กำรขยำยใชค้ ำ

ท่ีระบุสีเฉพำะท่ีอำจจดัอยูภ่ำยใตค้ ำเรียกสีอ่ืนไดเ้ป็นค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำน 

 

และจำกขอ้มลูสำมำรถวิเครำะหก์ลวิธีกำรสรำ้งค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมัย

รัตนโกสินทร์ สรุปว่ำมีทั้งหมด 10 กลวิธี ซ่ึงพบกลวิธีเดียวกับในสมัยธนบุรีทั้ง 8 กลวิธี  

และพบเพ่ิมเติมจำกสมัยธนบุรีอีก 2 กลวิธี คือ 1) กำรประสมค ำเรียกสีพ้ืนฐำนเขำ้ดว้ยกัน 

และ 2) ค ำเรียกสีท่ีใชเ้รียกของบำงอยำ่งเท่ำน้ัน 

 

ผลการศึกษาความเปรียบในค าเรียกสีในภาษาไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสนิทร ์

 

ภำษำไทยสมยัธนบุรีมีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบมำกท่ีสุด คือสตัว ์เช่น หมี กำ เป็นตน้ พบ

กำรปรำกฏจ ำนวน 3 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 50.00 รองลงมำคือ กำรเปรียบกับวัตถุใน

ธรรมชำติ พบกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง เช่น ทอง นิล เป็นตน้ คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 33.33 

และส่ิงท่ีน ำมำเปรียบนอ้ยท่ีสุดคือเครื่องมือเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ หมึก พบกำรปรำกฏจ ำนวน 1 ครั้ง 

คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 16.67 
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ส่วนภำษำไทยสมัยรัตนโกสินทร์น้ัน  มีส่ิงท่ีน ำมำใชเ้ปรียบมำกท่ีสุดคือ วัตถุใน

ธรรมชำติ เชน่ สุริยำ จนัทร ทบัทิม ชำด เป็นตน้ พบกำรปรำกฏจ ำนวน 44 ครั้ง คิดเป็นอัตรำ

รอ้ยละ 57.14 รองลงมำคือ กำรเปรียบกับพืช เช่น ชบำ ผักตบ ฝ้ำย เป็นตน้ พบกำรปรำกฏ

จ ำนวน 15 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 19.48 กำรเปรียบเทียบในล ำดับท่ีสำมคือ สตัว ์เช่น 

แมลงทับ เสือ นก เป็นตน้ พบกำรปรำกฏจ ำนวน 9 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 11.69 กำร

เปรียบเทียบในล ำดับท่ีส่ีคือ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้เช่น หมอ้ หมึก ยำรำชำวดี เป็นตน้ พบกำร

ปรำกฏจ ำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นอตัรำรอ้ยละ 7.80 กำรเปรียบเทียบในล ำดับท่ีหำ้คือ อ่ืนๆ เช่น 

ผี นำเกลือ เป็นตน้ พบกำรปรำกฏจ ำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 2.60 และส่ิงท่ีน ำมำ

เปรียบน้อยท่ีสุดคือ อำหำร ไดแ้ก่ แป้งจ่ี พบกำรปรำกฏจ ำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นอัตรำรอ้ยละ 

1.30 

 

จำกควำมเปรียบในค ำเรียกสีในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทร์ พบวำ่ ทั้ง 2 

สมยัน้ี มีส่ิงท่ีน ำมำเปรียบมำกท่ีสุดต่ำงกัน ในสมัยธนบุรีนิยมเปรียบเทียบสีกับสตัวม์ำกท่ีสุด 

ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์นิยมเปรียบเทียบสีกับวัตถุในธรรมชำติมำกท่ีสุด และมีส่ิงท่ีน ำมำ

เปรียบนอ้ยท่ีสุดแตกต่ำงดว้ย กลำ่วคือ ควำมเปรียบในค ำเรียกสีในภำษำไทยสมยัธนบุรี จะมีส่ิง

ท่ีน ำมำเปรียบนอ้ยท่ีสุดคือ เครื่องมือเคร่ืองใช ้ไดแ้ก่ หมึก สว่นเปรียบในค ำเรียกสีในภำษำไทย

สมยัรตันโกสินทรน้ั์น มีส่ิงท่ีน ำมำเปรียบนอ้ยท่ีสุดคือ อำหำร ไดแ้ก่ แป้งจ่ี 

 

ขอ้เสนอแนะ 

  

 งำนวิจัยชิ้ นน้ีเป็นกำรศึกษำเฉพำะเร่ืองวิวัฒนำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีพ้ืนฐำนใน

ภำษำไทยสมัยธนบุรีและสมัยรตันโกสินทร์ เพ่ือใหเ้ห็นวิวัฒนำกำรของกำรเกิดค ำเรียกใน

ภำษำไทยใหค้รบถว้นและสมบูรณ์ครบทุกสมัย ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะว่ำ น่ำจะมีกำรศึกษำ

วรรณกรรมในสมยัรชักำลท่ี 6 – 8 ว่ำมีกำรใชค้ ำว่ำ “สม้” เป็นค ำเรียกสีครั้งแรกเม่ือใด และ

น่ำจะศึกษำวิจยัวิวฒันำกำรกำรเกิดค ำเรียกสีในภำษำอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่นตระกลูเดียวกนักบัภำษำไทย

ดว้ย เพ่ือใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมภำพรวมของผูใ้ชภ้ำษำในตระกลูเดียวกนั 
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ศุภมำส เอ่งฉว้น.  2543.  ค าเรยีกสีและมโนทศันเ์รื่องสีของคนไทย สมัยสุโขทยัและสมัย 

ปัจจุบนั. วิทยำนิพนธอ์กัษรศำสตรดุษฎีบณัฑิต สำขำวิชำภำษำศำสตร,์ จุฬำลงกรณ์

มหำวิทยำลยั. 
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รายช่ือวรรณกรรมสมัยธนบุรีและสมยัรตันโกสินทร ์

 

สมัยธนบุร ี

 

1. รำมเกียรต์ิ ตอนพระมงกฎ พระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 

2. รำมเกียรต์ิ ตอนหนุมำนเก้ียวนำงวำนริน พระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 

3. รำมเกียรต์ิ ตอนทำ้วมำลีวรำชวำ่ควำม พระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 

4. รำมเกียรต์ิ ตอนทศกณัฐ์ตั้งพิธีทรำยกลด พระรำชนิพนธใ์นสมเด็จพระเจำ้ตำกสิน 

5. ลิลิตเพชรมงกุฎ ประพนัธโ์ดย หลวงสรวิชิต (หน) 

6. อิเหนำค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงสรวิชิต (หน) 

7. กฤษณำสอนนอ้งค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย พระภิกษุอิน และพระยำรำชสุภำวดี 

8. โคลงยอพระเกียรติ ประพนัธโ์ดย นำยสวนมหำดเล็ก 

9. ปำจิตกุมำรกลอนอ่ำน ไม่ปรำกฎผูป้ระพนัธ ์

10.  นิ รำศพระยำมหำนุภำพไป เ มือง จีนหรือ นิรำศกวำง ตุ ้ง  ประพันธ์ โดย  

 พระยำมหำนุภำพ 

 

สมัยรตันโกสนิทร ์

 

สมัยรชักาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

1.  เพลงยำวพระยำตรงั ประพนัธโ์ดย พระยำตรงั 

2.  เพลงยำวรบพม่ำท่ีท่ำดินแดง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 1 

3.  เพลงยำวรบพม่ำท่ีนครศรีธรรมรำช พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำ 

สุรสิงหนำท 

4.  เพลงยำวถวำยพยำกรณ ์พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำสุรสิงหนำท 

5.  เพลงยำวเร่ืองตีเมืองพม่ำ พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำสุรสิงหนำท 

6.  บทละครเร่ืองอุณรุท พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 1 

7.  บทละครเร่ืองรำมเกียรต์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 1  

8.  ดำหลงั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 1 

9.  อิเหนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 1 

10.  กฎหมำยตรำสำมดวง รชักำลท่ี 1 

11.  พระรำชพงศำวดำร ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพิพิธพิชยั 

12.  สงัคีติยวงส ์พระนิพนธใ์นสมเด็จพระวนัรตั 

13.  มหำวงส ์ประพนัธโ์ดย พระยำธรรมปรีชำ 

14.  มหำยุทธกำรวงส ์ไม่ปรำกฏผูป้ระพนัธ ์
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15.  จุลยุทธกำรวงส ์ไม่ปรำกฏผูป้ระพนัธ ์

16.  สำมก๊ก แปลโดย เจำ้พระยำพระคลงั 

17.  ไซฮัน่ แปลโดย กรมหลวงอนุรกัษ์เทเวศร ์

18.  รำชำธิรำช ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

19.  กำกีค ำกลอน ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

20.  ลิลิตพยุหยำตรำเพชรพวง ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

21.  สมบติัอมรินทรค์ ำกลอน ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

22.  ลิลิตพระศรีวิชยัชำดก ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั  

23.  กลอนและรำ่ยจำรึกเร่ืองสรำ้งภเูขำทองท่ีวดัรำชคฤห ์ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำ 

พระคลงั 

24.  เพลงยำวเลน่วำ่ควำม ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

25.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑกุ์มำร ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

26.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑม์ทัรี ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำพระคลงั 

27.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑท์ำนกนัฑ ์ประพนัธโ์ดย พระเทพโมลี (กล่ิน) 

28.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑม์หำพน ประพนัธโ์ดย พระเทพโมลี (กล่ิน) 

29.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑท์ำนกนัฑ ์ประพนัธโ์ดย ส ำนักวดัถนน 

30.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑช์ชูก ประพนัธโ์ดย ส ำนักวดัสงัขก์ระจำย 

31.  รำ่ยยำวมหำชำติ กณัฑม์หำรำช ประพนัธโ์ดย พระยำธรรมปรีชำ (บุญ) 

32.  ต ำรำลกัษณะชำ้งค ำโคลง ไม่ปรำกฎผูป้ระพนัธ ์

33.  โคลงนิรำศทวำย ประพนัธโ์ดย พระพิพิธสำลี 

34.  โคลงนิรำศชุมพร ประพนัธโ์ดย พระพิพิธสำลี 

35. นิพพำนวงัหนำ้ พระนิพนธใ์นพระองคเ์จำ้หญิงกมัพุชฉตัร 

36. รตันพิมพวงส ์ประพนัธโ์ดย พระยำธรรมปรีชำ (แกว้) 

37. ไตรภมิูโลกวินิจฉยั ประพนัธโ์ดย พระยำธรรมปรีชำ (แกว้) 

38. โคลงสรรเสริญพระเกียรติ ประพนัธโ์ดย พระช ำนิโวหำร 

39. เพลงยำวนมสักำรพระบรม ประพนัธโ์ดย พระยำตรงั 

40. โคลงนิรำศตำมเสด็จทพั ประพนัธโ์ดย พระยำตรงั 

41. โคลงถวำยพระเพลิงพระบรมอฐิัพระเจำ้หลวง พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนศรีสุเรนทร ์

42. โคบุตร ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

43. นิรำศเมืองแกลง ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

44. นิรำศพระบำท ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

 

สมัยรชักาลที่ 2 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยั 

45. รำมเกียรต์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 
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46. เสภำขุนชำ้งขุนแผน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 และพระนิพนธใ์นกรมหม่ืน 

เจษฏำบดินทรสุ์นทรภูแ่ละกวอ่ืีนๆ 

47. อิเหนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

48. บทละครนอกเร่ืองไชยเชษฐ ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

49. บทละครนอกเร่ืองคำว ีพระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

50. บทละครนอกเร่ืองไกรทอง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

51. บทละครนอกเร่ืองมณีพิชยั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

52. บทละครนอกเร่ืองสงัขท์อง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

53. กำพยเ์หเ่รือ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

54. บทพำกยร์ำมเกียรต์ิ ตอน นำงลอย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

55. บทพำกยร์ำมเกียรต์ิ ตอน นำคบำศ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

56. บทพำกยร์ำมเกียรต์ิ ตอน พรหมมำสตร ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

57. บทพำกยร์ำมเกียรต์ิ ตอน พำกยเ์อรำวณั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

58. บทจบัระบ ำเร่ืองรำมเกียรต์ิ ตอนพิรำพ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 2 

59. สงัขศิ์ลป์ชยั พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนเจษฎำบดินทร ์

60. โคลงปรำบดำภิเษกเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้นภำลยั  

พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนเจษฎำบดินทร ์

61. เพลงยำวสงัวำส พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนเจษฎำบดินทร ์

62. เพลงยำวกรมพระรำชวงับวรมหำเสนำนุรกัษ์ พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้ 

มหำเสนำนุรกัษ ์

63. โคลงนิรำศนรินทร ์ประพนัธโ์ดย นำยนรินทรธิ์เบศร (อิน) 

64. โคลงนิรำศพระยำตรงั ประพนัธโ์ดย พระยำตรงั 

65. ต ำรำชำ้งค ำโคลง พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำเสนำนุรกัษ์  

66. ต ำรำนำรำยณป์ระทมสินธุ ์ประพนัธโ์ดย พระยำสุรินทรำชำและนำยปรำบ 

67. เพลงยำวกรมศกัด์ิ พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนศกัดิพลเสพและพระองคเ์จำ้หญิง 

ดำรำวดี 

68. ลิลิตเสด็จไปขดัทพัพม่ำเมือง พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนศกัดิพลเสพ 

69. ลิลิตต ำรำนพรตัน์ ประพนัธโ์ดย หลวงนรินทรำภรณแ์ละหม่ืนรกัษำ 

70. โคลงดั้นเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหลำ้นภำลยั 

ประพนัธโ์ดย พระยำตรงั 

71. สิงหไกรภพ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

72. ลกัษณวงศ ์ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่
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สมัยรชักาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั 

73. พระอภยัมณี ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

74. เพลงยำวถวำยโอวำท ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

75. สวสัดิรกัษำ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

76. กำพยพ์ระไชยสุริยำ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

77. นิรำศภเูขำทอง ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

78. นิรำศวดัเจำ้ฟ้ำ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

79. นิรำศอิเหนำ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

80. โคลงนิรำศสุพรรณ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

81. ร ำพนัพิลำป ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

82. นิรำศพระประธม ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

83. นิรำศเมืองเพชร ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

84. บทเหพ่ระบรรทมเร่ืองกำกี ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

85. บทเหพ่ระบรรทมเร่ืองเร่ืองโคบุตร ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

86. บทเหพ่ระบรรทมเร่ืองจบัระบ ำ ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

87. บทเหพ่ระบรรทมเร่ืองเร่ืองพระอภยั ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

88. นิรำศพระแท่นดงรงั ประพนัธโ์ดย สำมเณรกลัน่ 

89. ประชุมจำรึกวดัพระเชตุพน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 3 และกวอ่ืีนๆ 

90. ต ำรบัทำ้วศรีจุฬำลกัษณ ์ไม่ปรำกฏผูป้ระพนัธ ์

91. กลบทศิริวิบุลกิต์ิ ประพนัธโ์ดย หลวงศรีปรีชำ (เซง่) 

92. โคลงกลบท ประพนัธโ์ดย กวีสมยัรชักำลท่ี 3 

93. โคลงภำพคนต่ำงภำษำ ประพนัธโ์ดย กวีสมยัรชักำลท่ี 3 

94. ลิลิตตะเลงพำ่ย พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

95. ปฐมสมโพธิกถำ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

96. กฤษณำสอนนอ้งค ำฉนัท ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

97. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑท์ศพร พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

98. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑหิ์มพำนต ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

99. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑท์ำนกณัฑ ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

100. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑว์นประเวศน์ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

101. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑช์ชูก พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

102. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑจุ์ลพน พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 
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103. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑกุ์มำร พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

104. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑส์กักบรรพ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

      ชิโนรส 

105. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑม์หำรำช พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

106. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑฉ์กษัตริย ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

107. มหำชำติรำ่ยยำว กณัฑน์ครกณัฑ ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิต 

ชิโนรส 

108. ต ำรำฉนัทว์รรณพฤติและมำตรำพฤติ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชติ 

ชิโนรส 

109. ค ำฤษฎี พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

110. สรรพสิทธ์ิค ำฉนัท ์พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

111. ฉนัทดุ์ษฎีสงัเวยกลอ่ม พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

112. กำพยข์บัไมก้ลอ่มชำ้งพงั พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

113. รำ่ยท ำขวญันำคหลวง พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

114. โคลงยอพระเกียรติ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

115. พระธรรมเทศนำพระรำช พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

116. จกัรทีปนี พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชติชิโนรส 

117. ลิลิตพยุหยำตรำพระกฐินทำงสถลมำรคและชลมำรค พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ  

กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

118. ต ำรำสรำ้งพระพุทธรปู พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

119. เพลงยำวเจำ้พระ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระปรมำนุชิตชิโนรส 

120. เฉลิมพระเกียรติ 3 รชักำล ประพนัธโ์ดย พระยำไชยวิชติ  

121. ระเด่นลนัได ประพนัธโ์ดย พระมหำมนตรี (ทรพัย)์ 

122. เพลงยำววำ่พระยำมหำเทพ (ทองปำน) ประพนัธโ์ดย พระมหำมนตรี (ทรพัย)์ 

123. อุณรุทรอ้ยเร่ือง ประพนัธโ์ดย คุณสุวรรณ 

124. พระมะเหลเถไถ ประพนัธโ์ดย คุณสุวรรณ 

125. เพลงยำวจดหมำยเหตุเร่ืองกรมหม่ืนอปัสรสุดำเทพประชวร ประพนัธโ์ดย  

คุณพุม่ 

126. นิรำศวงับำงยี่ขนั ประพนัธโ์ดย คุณพุม่ 

127. เพลงยำวเฉลิมพระเกียรติรชักำลท่ี 3 และรชักำลท่ี 4 ประพนัธโ์ดย คุณพุม่ 

128. เพลงยำวฉลองสระบำงโขมด ประพนัธโ์ดย คุณพุม่ 

129. บทสกัวำเบ็ดเตล็ด ประพนัธโ์ดย คุณพุม่ 



98 

130. ค ำฉนัทก์ลอ่มพระเศวต พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระยำเดชำดิศร 

131. กำพยดุ์ษฎีสงัเวย พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระยำเดชำดิศร 

132. โคลงนิรำศเสด็จไปทพัเวยีงจนัทน์ พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระยำเดชำดิศร 

133. โคลงโลกนิติหรือโลกนิติค ำโคลง พระนิพนธใ์นสมเด็จฯ กรมพระยำเดชำดิศร 

134. พระสุบิน ก กำ ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหมสมพตัสร (นำยมี) 

135. นิรำศเดือน ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหมสมพตัสร (นำยมี) 

136. นิรำศฉลำงหรือนิรำศถลำง ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหมสมพตัสร (นำยมี) 

137. กลอนเพลงยำวสรรเสริญพระเกียรติรชักำลท่ี 3 ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหม 

      สมพตัสร 

138. นิรำศพระแท่นดงรงั ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหมสมพตัสร (นำยมี) 

139. นิรำศสุพรรณ ประพนัธโ์ดย หม่ืนพรหมสมพตัสร (นำยมี) 

140. โคลงนิรำศพระประธม พระนิพนธใ์นกรมหลวงวงศำธิรำชสนิท 

141. โคลงนิรำศสุพรรณ พระนิพนธใ์นกรมหลวงวงศำธิรำชสนิท 

142. โคลงจินดำมณี พระนิพนธใ์นกรมหลวงวงศำธิรำชสนิท 

143. แบบเรียนปฐม ก.กำและปฐมมำลำ ประพนัธโ์ดย พระเทพโมลี (ผ้ึง) 

144. โคลงนิรำศฉะเชิงเทรำ พระนิพนธใ์นกรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ 

145. แกว้หนำ้มำ้ พระนิพนธใ์นกรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ  

146. ยอพระกล่ิน พระนิพนธใ์นกรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ 

147. คำวี พระนิพนธใ์นกรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ  

148. เพลงยำวสงัวำส พระนิพนธใ์นกรมหลวงภวูเนตรนรินทรฤทธ์ิ  

149. บทละครขุนชำ้งขุนแผน ตอน นำงวนัทองหึงกนักบันำงลำวทองจนขุนแผนกลบั 

      บำ้น พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัดิพลเสพ 

150. บทละครขุนชำ้งขุนแผน ตอน ขุนแผนครวญถึงนำงลำวทองจนถึงลกัพำนำงวนั 

      ทองไปอยูป่่ำ พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัดิพลเสพ 

151. บทละครพระลอนรลกัษณ ์พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัดิพลเสพ 

152. บทละครรำมเกียรต์ิ พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัดิพลเสพ 

153. บทเบิกโรงเบ็ดเตล็ด พระนิพนธใ์นสมเด็จพระบวรรำชเจำ้มหำศกัดิพลเสพ 

154. โคลงนิรำศเพนียด ไม่ปรำกฏผูป้ระพนัธ ์

155. โคลงนิรำศเพนียด พระนิพนธใ์นกรมพระยำบ ำรำบปรปักษ ์

156. อภยันุรำช ประพนัธโ์ดย พระยำอภยัเสนำภเูบศร ์(ใส สโรบล) 

157. สุภำษิตสอนหญิง ประพนัธโ์ดย นำยภู ่

 

สมัยรชักาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั 

158. บทละครรำมเกียรต์ิ ตอน พระรำมเดินดง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 4 
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159. รำ่ยยำวเวสสนัดรชำดก กณัฑว์นปเวสน์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 4 

160. รำ่ยยำวเวสสนัดรชำดกกณัฑจุ์ลพน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 4 

161. รำ่ยยำวเวสสนัดรชำดกกณัฑส์กักบรรพ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 4 

162. เสภำพระรำชพงศำวดำร ประพนัธโ์ดย สุนทรภู ่

163. อิศรญำณภำษิตหรืออิศริญำณภำษิต พระนิพนธใ์นหม่อมเจำ้อิศรญำณ 

164. นิรำศลอนดอน ประพนัธโ์ดย หม่อมรำโชทยั (ม.ร.ว.กระต่ำย อิศรำงกรู) 

165. จดหมำยเหตุเร่ืองรำชทตูไทยไปประเทศองักฤษ ประพนัธโ์ดย หม่อมรำโชทยั  

(ม.ร.ว. กระต่ำย อิศรำงกรู) 

166. นิรำศพระปฐม ประพนัธโ์ดย หลวงจกัรปำณี (มหำฤกษ)์ 

167. นิรำศทวำรำวดี ประพนัธโ์ดย หลวงจกัรปำณี (มหำฤกษ)์ 

168. โคลงนิรำศกรุงเก่ำ ประพนัธโ์ดย หลวงจกัรปำณี (มหำฤกษ์) 

169. นิรำศพระปถวี ประพนัธโ์ดย หลวงจกัรปำณี (มหำฤกษ์) 

170. เสภำเร่ืองอำบหูะซนั ประพนัธโ์ดย หลวงจกัรปำณี (มหำฤกษ์) 

171. โคลงลอยเรือพระประทีป ประพนัธโ์ดย หลวงสำรประเสริฐ (นุช) 

 

สมัยรชักาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั 

172. บทระบ ำตลก รชักำลท่ี 5 

173. กลอนไดอำรีซึมทรำบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

174. ตำมเสด็จประพำสไทรโยค พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

175. กลอนนำรีรมย ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 และเจำ้นำยหลำยองค ์ 

176. กำพยเ์หเ่รือ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

177. ลิลิตยอพระเกียรติและโคลงพระนำมพระเจำ้ลกูเธอในรชักำลท่ี 4  

          พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

178. โคลงพระรำชพิธีแหโ่สกนัต ์หรือโคลงดั้นเร่ืองแหโ่สกนัต ์พระรำชนิพนธใ์น 

      รชักำลท่ี 5 

179. โคลงนิรำศพระรำชทำนแด่พระบรมรำชินีนำถ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

180. โคลงนิรำศรตัน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

181. โคลงนิรำศทำ้วสุภตัติกำรภกัดี (นำก) พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

182. โคลงรำมเกียรต์ิ (จำรึกท่ีพระระเบียงวดัพระศรีรตันศำสดำรำม)  

      พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

183. โคลงพระรำชพิธีถือน ้ำและคเชนทรศัวสนำน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

184. ลิลิตนิทรำชำคริต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี อ 

185. โคลงภำพพระรำชพงศำวดำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 และกวอ่ืีนๆ 
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186. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงวชิรญำณสุภำษิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

      และกวอ่ืีนๆ 

187. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตพิพิธธรรม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

188. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตอิสปปกรณมั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

189. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตสอนผูเ้ป็นขำ้รำชกำร พระรำชนิพนธใ์น 

      รชักำลท่ี 5 

190. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงวำ่ดว้ยควำมสุข พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

191. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตบำงปะอิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

192. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงกระทูสุ้ภำษิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

193. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตโสฬสไตรยำงค พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

194. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตนฤทุมนำกำร (กิจ ๑๐ ประกำร)  

      พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

195. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงพระรำชปรำรภควำมสุขทุกข ์พระรำชนิพนธใ์น 

      รชักำลท่ี 5 

196. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงสุภำษิตเบ็ดเตล็ดหรือโคลงชมถ่ิน พระรำชนิพนธใ์น 

      รชักำลท่ี 5 

197. ประชุมโคลงสุภำษิต โคลงเล้ียงโต๊ะปีใหม่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

198. เงำะป่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

199. วงศเ์ทวรำช พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

200. จดหมำยเหตุพระรำชกิจรำยวนัในรชักำลท่ี 5 ภำค 1 – 24 พระรำชนิพนธใ์น 

      รชักำลท่ี 5 

201. จดหมำยเหตุรำยวนัระยะทำงเสด็จประพำสไทรโยค ปีฉล ูนพศก จ.ศ. 1239  

      พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

202. จดหมำยเหตุรำยวนัระยะทำงเท่ียวชวำกวำ่ 2 เดือน ร.ศ. 115 พระรำชนิพนธ ์

      ในรชักำลท่ี 5 

203. จดหมำยเหตุรำยวนัระยะทำงเสด็จพระรำชด ำเนินประพำสทำงบกทำงเรือรอบ 

      แหลมมลำย ูร.ศ. 109 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

204. จดหมำยเหตุรำยวนัระยะครำวเสด็จประพำสชวำครั้งหลงั พ.ศ. 2444  

      พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

205. จดหมำยเหตุรำยวนัระยะทำงเสด็จประพำสมณฑลอยุธยำปีขำล พ.ศ. 2421  

                   ร.ศ. 109 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

206. จดหมำยเหตุเสด็จประพำสต่ำงประเทศในรชักำลท่ี 5 เสด็จเมืองสิงคโปรแ์ละ 

                   เบตำเวยีครัง้แรก และเสด็จประพำสอินเดีย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 
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207. พระรำชหตัถเลขำครำวเสด็จพระรำชด ำเนินประพำสยุโรป พ.ศ. 2449  

                   หรือไกลบำ้น พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

208. พระรำชหตัถเลขำเม่ือครำวเสด็จพระรำชด ำเนินประพำสยุโรป พ.ศ. 2440 พระ 

                   รำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

209. พระรำชหตัถเลขำประพำสหวัเมืองชำยทะเลตะวนัออก ปีมะเมีย พ.ศ. 2425 –  

                   ปีวอก พ.ศ. 2427 รวม 3 ครำว พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

210. พระรำชหตัถเลขำครำวเสด็จประพำสมณฑลรำชบุรี ร.ศ. 128 พระรำชนิพนธ ์

                   ในรชักำลท่ี 5 

211. พระรำชหตัถเลขำเร่ืองเสด็จประพำสมณฑลปรำจีนบุรี ร.ศ. 127 พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

212. พระรำชหตัถเลขำเร่ืองเสด็จประพำสล ำน ้ำมะขำมเฒ่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 5 

213. เสด็จประพำสคลองแสนแสบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

214. พระรำชหตัถเลขำฯ เสด็จประพำสแหลมมลำย ูร.ศ. 108,109,117,120 รวม  

                   4 ครำว พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

215. พระรำชหตัถเลขำฯพระรำชทำนสมเด็จฯกรมพระยำด ำรงรำชำนุภำพ ในเวลำ 

                   เสด็จพระรำชด ำเนินประพำสยุโรป ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2450 พระรำชนิพนธใ์น  

                   รชักำลท่ี 5 

216. พระรำชหตัถเลขำทรงมีไปมำกบัสมเด็จฯ กรมพระยำวชริญำณวโรรส  

                   ร.ศ. 103 – 129 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

217. พระรำชหตัถเลขำพระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำ้เจำ้อยูห่วัท่ีทรงบริหำร 

                   รำชกำรแผ่นดิน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

218. พระรำชด ำรสัทรงแถลงพระบรมรำชำธิบำยแกไ้ขกำรปกครองแผ่นดิน พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

219. พระรำชด ำรสัและพระบรมรำโชวำทในโอกำสต่ำงๆ พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

220. พระธรรมเทศนำเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

221. พระรำชพิธีสิบสองเดือน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

222. พระรำชกรณัยำนุสร (วำ่ดว้ยพระรำชพิธีศรีสจัจปำนกำล) พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

223. พระรำชวิจำรณจ์ดหมำยเหตุควำมทรงจ ำกรมหลวงนรินทรเทวี พระรำชนิพนธ ์

                   ในรชักำลท่ี 5 

 



102 

224. พระรำชวิจำรณเ์ร่ืองพระรำชพงศำวดำรกบัรำชประเพณีกำรตั้งพระมหำอุปรำช  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

225. พระบรมรำชำธิบำยเร่ืองสำมคัคี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

226. พระรำชำนุกิจของพระบำทสมเด็จพระนัง่เกลำ้เจำ้อยูห่วั พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

227. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระรำชหตัถเลขำวำ่ดว้ยพระรำโชบำย 

                   เก่ียวกบักำรศึกษำของชำติ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

228. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชวินิจฉยัเร่ือง “เจำ้ต่ำงกรม”  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

229. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด ธรรมเนียมขุนนำงไทยโบรำณ พระรำชนิพนธ ์

                   ในรชักำลท่ี 5 

230. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระรำชมณเฑียรในกรุงเก่ำ พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

231. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชำธิบำยเร่ือง “แบบกรำบบงัคม 

                   ทลูน ำแขกเมืองถวำยเครื่องรำชบรรณำกำร และกำรทลูเบิกกรำบถวำยบงัคม  

                   ลำ” พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

232. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชวินิจฉยัเร่ือง “พระรำชพิธีลง 

                   สรง” เจำ้ฟ้ำลกูหลวงเอก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

233. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด วำ่ดว้ยพระนำมพระเจำ้แผ่นดิน พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

234. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชวินิจฉยัเร่ือง “กองแกว้กองทอง”  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

235. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชวินิจฉยัเร่ือง “บำยศรี” พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

236. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด เร่ืองพลบัพลำท่ีเสวยกบัเร่ืองเสำหงส ์พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

237. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระบรมรำชำธิบำยวำ่ดว้ยลำยจีนซ่ึงเขียน 

                   เครื่องถว้ยกระเบ้ืองกงัไส พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

238. ประมวลพระรำชนิพนธเ์บ็ดเตล็ด พระรำชหตัถเลขำนิมยัปัจฉิมลิขิตในรชักำล 

                   ท่ี 5 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

239. พระบรมรำชำธิบำยเร่ืองพระเข้ียวแกว้ เม่ือเสด็จประพำสลงักำทวีป ปีระกำ  

                   พ.ศ. 2440 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

240. พระรำชวิจำรณเ์ทียบลทัธิพระพุทธศำสนำฝ่ำยหินยำนกบัมหำยำน พ.ศ. 2446  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 
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241. พระรำชปรำรภเร่ืองพระพุทธชินรำช พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

242. พระรำชวิจำรณเ์ร่ืองวดัสมอรำย อนัมีนำมวำ่รำชำธิวำส พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

243. พระรำชปรำรภวำ่ดว้ยเร่ืองทำสและเกษียณอำยุ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

244. พระรำชปรำรภวำ่ดว้ยเร่ืองเหตุแหง่ควำมตำยในท่ำมกลำงอำยุ พระรำชนิพนธ ์

                   ในรชักำลท่ี 5 

245. พระบรมรำชำธิบำยวำ่ดว้ยพระยศเจำ้ต่ำงกรม แลยศขุนนำง พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

246. พระทนัตธำตุและมหำสมณุตตมภิเษก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

247. พระบรมรำชวินิจฉยัเร่ืองกฤษณำสอนนอ้งค ำฉนัท ์ร.ศ. 108 พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

248. ธรรมเนียมรำชตระกลูในกรุงสยำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

249. เสด็จประพำสจนัทบุรี พ.ศ. 2419 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

250. หมำยรบัสัง่และใบบอกใน รชักำลท่ี 5 ร.ศ. 110 – 111 พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 5 

251. เทศนำเร่ืองนิทำนมิกำทุระ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

252. สนุกน์ินึก พระนิพนธใ์นกรมหลวงพิชิตปรีชำกร  

253. บทเจรจำละครเร่ืองอิเหนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 5 

254. สงัขท์อง พระนิพนธใ์นกรมพระยำนริศรำนุวดัติวงศ ์

255. คำวี พระนิพนธใ์นกรมพระยำนริศรำนุวดัติวงศ ์

256. อิเหนำ พระนิพนธใ์นกรมพระยำนริศรำนุวดัติวงศ ์

257. สงัขศิ์ลปชยั พระนิพนธใ์นกรมพระยำนริศรำนุวดัติวงศ ์

258. กรุงภำณชมทวีป พระนิพนธใ์นกรมพระยำนริศรำนุวดัติวงศ ์

259. อำหรบัรำตรี พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

260. รุไบยำต พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

261. ลิลิตมหำกุฏรำชคุณำนุสรณ ์พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

262. ลิลิตต ำนำนพระแท่นมนังคศิลำบำต พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธ-์ 

                   พงศ ์

263. ฉนัทส์มโภชบรมรำชำภิเษก พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

264. ลิลิตพระบรมรำชำภิเษกสปัตมรำช พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธ-์ 

                   พงศ ์

265. เฉลิมเกียรดิกษตัรีค ำฉนัท ์พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

266. ฉนัทดุ์ษฎีสงัเวย กำพยข์บัไม ้กลอ่มชำ้งพระเศวตคชเดชดิลก พระนิพนธใ์นกรม 

                   พระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์
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267. พระลอ พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

268. สำวเครือฟ้ำ พระนิพนธใ์นกรมพระยำนรำธิปประพนัธพ์งศ ์

269. สุธนค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย พระยำอิศรำนุภำพ (อน้) 

270. สุธนูค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย พระยำอิศรำนุภำพ (อน้) 

271. อุเทนค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย พระยำอิศรำนุภำพ (อน้) 

272. มลูบทบรรพกิจ ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

273. วำหนิต์ินิกร ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

274. อกัษรประโยค ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

275. สงัโยคพิธำน ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

276. ไวพจน์พิจำรณ ์ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

277. พิศำลกำรนัต ์ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

278. พรรณพฤกษำ สตัวำภิธำน ประพนัธโ์ดย พระยำศรีสุนทรโวหำร  

                   (นอ้ย อำจำรยำงกรู) 

279. ค ำกลอนของเจำ้พระยำภำสกรวงศ ์(พร บุนนำค) ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำภำส 

                   กรวงศ ์

280. ควำมพยำบำท ประพนัธโ์ดย แม่วนั (พระยำสุรินทรรำชำ) 

281. ตุลวิภำคพจนกิจ ประพนัธโ์ดย เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วณัณำโก) 

282. ศิริพจนภำค ประพนัธโ์ดย เทียนวรรณ (ต.ว.ส. วณัณำโก) 

 

สมัยรชักาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั 

283. พระคเณศรเ์สียงำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

284. พระนรสิงหำวตำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

285. พระภรตเบิกโรง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

286. พิรำพ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

287. มหำพลี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

288. รำมสรูชิงแกว้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

289. ฤษีเส่ียงลกู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

290. สุดำวตำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

291. กลสุขำจำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

292. จองถนน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

293. ธรรมำธรรมะสงครำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

294. นำคบำศ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

295. นำงลอย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

296. ปรำบตำฑะกำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 



105 

297. ปรำบกำกนำสรู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

298. เผำลงกำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

299. พรหมำสตร ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

300. พระรำมตำมกวำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

301. พิธีกุมภนิยำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

302. พิเภษณถ์กูขบั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

303. ลงสวนและถวำยแหวน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

304. ศุกะสำรณัปลอมพล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

305. สุครีพหกัฉตัร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

306. สรูปะนขำหึง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

307. องคทส่ือสำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

308. อภิเษกสมรส พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

309. อรชุนกบัทศกรรฐ์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

310. ขอมด ำดิน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

311. แต่งงำนพระไวย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

312. ทำ้วแสนปม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

313. พญำมงักร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

314. พญำรำชวงัสนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

315. พระเกียรติรถ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

316. พระนำละ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

317. ศกุนตลำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

318. มิกำโด พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

319. วัง่ต่ี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

320. วิวำหพระสมุท พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

321. หนำมยอกเอำหนำมบ่ง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

322. กลแตก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

323. แกแ้คน้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

324. ขนมสมกบัน ้ำยำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

325. ควำมดีมีไชย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

326. จดักำรรบัเสด็จ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

327. เจำ้ขำ้, สำรวดั! พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

328. ฉวยอ ำนำจ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

329. นอ้ยอินทเสน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

330. บ่วงมำรหรือเหลือแก ้พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 
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331. ปลอ่ยแก่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

332. ผิดใจไดป้ล้ืม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

333. ผูร้ำ้ยแผลง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

334. พระรว่ง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

335. โพงพำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

336. ฟอกไม่ขำว พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

337. มหำตมะ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

338. มทันะพำธำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

339. เสียสละ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

340. หนังเสือ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

341. หมำยน ้ำบ่อหนำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

342. หม่ินประมำทศำล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

343. หวัใจนักรบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

344. หำโลห่ ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

345. เห็นแก่ลกู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

346. กุศโลบำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

347. เกินตอ้งกำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

348. เกียรติยศญ่ีปุ่น พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

349. คดีส ำคญั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

350. งดกำรสมรส พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

351. เจำ้คุณเจำ้ชู ้พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

352. ชิงนำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

353. ตบตำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

354. ตอ้นรบัลกู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

355. ตั๊กแตน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

356. ตำมใจท่ำน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

357. ท่ำนรอง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

358. นินทำสโมสร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

359. ปรียทรรศิกำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

360. ผิดวินัย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

361. เพ่ือนตำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

362. มิตรแท ้พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

363. ร.ต.ล.นนทรี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

364. โรเมโอและจเูลียต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 
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365. ลำ่มดี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

366. วิไลเลือกคู ่พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

367. เวนิสวำนิช พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

368. เสือเถำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

369. หมอจ ำเป็น พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

370. หลวงจ ำเนียรเดินทำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

371. หำเมียใหผ้วั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

372. ตั้งจิตรคิดคลัง่หรือชื่นใจไม่สมคัหรือผกูจิตคิดคลัง่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

373. ทำ้วแสนปม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

374. ธรรมะมีชยั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

375. พระเกียรติรถ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

376. พระยศเกตุ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

377. พระรว่ง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

378. มิตรมีชยั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

379. ศกุนตลำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

380. สำวิตรี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

381. นำงอุปโกศำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

382. พระหนัอำกำศ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

383. ไม่โกรธ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

384. หงสท์อง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

385. สรอ้ยคอไขมุ่กด ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

386. เนตรพระอิศวร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

387. ตั้วกอวิลสนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

388. วิลสนัปลอม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

389. แกแ้คน้แทนชวำ้รช์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

390. จำรกรรมเยอรมนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

391. ชวำ้รช์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

392. ตึกผีดุ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

393. ลกูสำวของนำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

394. เศรษฐีตำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

395. เศรษฐีสกุลต ำ่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

396. หนำ้กำกด ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

397. หลวงรำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

398. เจำ้พระยำโกษำปำนแสดงอ ำนำจอำญำสิทธ์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 
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399. ชำ้งพลำยศรีมงคลพลำยมงคลทวีป พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

400. ทำ้วเทพสตรี ทำ้วศรีสุนทร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

401. พระเจำ้กรุงธนบุรีตีเมืองฝำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

402. พระเจำ้อู่ทองสรำ้งกรุงเก่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

403. พระต่อสูจี้นตั้วเห่ียท่ีภเูก็ต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

404. พระแท่นมนังคศิลำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

405. พระยำสีหรำชเดโชไชยรบพม่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

406. รำชทตูฝรัง่เศสเขำ้เฝ้ำสมเด็จพระนำรำยณม์หำรำช พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 

407. วีรกรรมเจำ้พระยำบดินทรเดชำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

408. วีรกรรมทำ้วสุรนำรี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

409. สงครำมท่ีเมืองตำก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

410. สมเด็จพระนเรศวรตีทพัเชียงใหม่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

411. สมเด็จพระนเรศวรประกำศอิสรภำพ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

412. สมเด็จพระนเรศวรปีนค่ำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

413. พระรำชด ำรสัในโอกำสต่ำงๆ รวม 200 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

414. พระบรมรำโชวำทรวม 43 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

415. พระบรมรำชำนุศำสนีย ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

416. ปำฐกถำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

417. นิทำนทองอิน ตอน นำคพระโขนงท่ีสอง ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั  

418. นิทำนทองอิน ตอน นำยสุวรรณถกูโขมย ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

419. นิทำนทองอิน ตอน ควำมลบัแผ่นดิน ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

420. นิทำนทองอิน ตอน นำยสวสัด์ิปิตุฆำต ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

421. นิทำนทองอิน ตอน ยำมำ้บงักะโล ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

422. นิทำนทองอิน ตอน สรอ้ยคอรอ้ยชัง่ ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

423. นิทำนทองอิน ตอน เข็มรอ้ยดอกไม ้ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

424. นิทำนทองอิน ตอน หนังสือจำกเมืองเปรคั ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

425. นิทำนทองอิน ตอน ก ำนันคงบำ้นโยคี ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

426. นิทำนทองอิน ตอน อำ้ยมัน่มือเหล็ก ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

427. นิทำนทองอิน ตอน หวุดหวิด ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

428. นิทำนทองอิน ตอน นำยอ ำเภอทบักวำง ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

429. นิทำนทองอิน ตอน ผูร้ำ้ยฆำ่คนท่ีบำงขุนพรหม ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ -  

                   นำยขวญั 

430. นิทำนทองอิน ตอน นำยจรญู เศรษฐี ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 
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431. นิทำนทองอิน ตอน ระเด่นลนัได ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

432. สรอ้ยคอเพชรหำ้รอ้ย ประพนัธโ์ดย นำยแกว้ - นำยขวญั 

433. กำรก่อก ำเริบแหง่ปศุสตัว ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

434. กิจกำรของบำรอนมึนเคำสนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   รำมจิตติ 

435. ของเป็นเหตุ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

436. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน เร่ืองสคำรฟ์สีน ้ำเงิน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

437. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน เคำ้เง่ือนแหง่ประโยคหน่ึงในหนังสือพิมพ ์พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

438. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน รท่ีูผนัง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

439. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน ควำมลบัแหง่มรกฎเกลบอฟ พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

440. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน คดีถนนมะละกอฟ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

441. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน นำงสำวลึกลบั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

442. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน คดีถนนเทเรส พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

443. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน บำ้นวิลลำยสัแมง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

444. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน นักพิฆำฏแหง่โดวิลล ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

445. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน คนรถยนตก์บัแม่สำวนอ้ย พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

446. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน ผูห้ญิงในคดี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

447. คดีลึกลบัแหง่มหำนคร ตอน ถุงมือตว่นด ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

448. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน คดีงำนระบ ำฉลองชยั พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

449. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ไขมุ่กดห์ำยอยำ่งแปลก พระรำชนิพนธ์ 

                   ในรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 
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450. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ประพฤติกำรของพญำจิก พระรำชนิพนธ ์

                   ในรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

451. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ควำมสญูหำยแหง่มิสเตอรเ์ดเวนไฮม  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

452. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ควำมลึกลบัแหง่รถไฟกระบวน พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

453. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน คดีดำวตะวนัตก พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

454. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน เหตุกำรณร์ำ้ยท่ีมำรสดอนแมนเนอร ์ 

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

455. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน อคัรมหำเสนำบดีหำย พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

456. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ขโมยใบส ำคญัลำ้นเหรียญ พระรำช- 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

457. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน คดีหอ้งเชำ่รำคำถกู พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

458. ประติภำณแหง่มองสิเออรปั์วโรต ์ตอน ควำมลึกลบัแหง่ฮนัเตอรส์ล็อดจ  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

459. มิสเตอรมิ์ลเลอ่รก์บัไกเสอร ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   รำมจิตติ 

460. แมลงป่องทอง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

461. หวัใจชำยหนุ่ม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: รำมจิตติ 

462. กิจกำรในรำตรี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

463. ใครเป็นผูฆ้ำ่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

464. ผีทะล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

465. เพ่ือพอใจท่ำนผูใ้หญ่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

466. โพรงในหนำ้ผำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

467. โยนะธนัรสัต ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

468. เรือจุกแม็คดอดด ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

469. แสงสญัญำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

470. ออกงำนครั้งท่ีสุดรำชกำรสงครำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   พนัแหลม 

471. นิทำนทหำรเรือ ตอน กำรรกัษำทำงไมตรี เป็นเร่ืองนิทำนปนเร่ืองจริงครำว 

                   องักฤษ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 
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472. นิทำนทหำรเรือ ตอน นำรีสนำน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   พนัแหลม 

473. นิทำนทหำรเรือ ตอน กำรชว่ยนำงงำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

474. นิทำนทหำรเรือ ตอน ปิคนิค ณ เมเสโปเตเมีย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

475. นิทำนทหำรเรือ ตอน ควำมล ำบำกแหง่ลอคินวำร ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

476. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน เหตุกำรณใ์นทะเลเหนือ พระรำช 

                   นิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

477. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน อวนทะเล พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

478. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน ควำมลึกลบัแหง่ประภำคำร  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

479. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน สมุทโจร พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

480. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน แยบยลกลศึก พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

481. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน กำรยุทธล์ ำพงั พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

482. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน กำรอิสระ พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

483. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน ข้ึนๆ ลงๆ พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

484. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน เรือประทีป พระรำชนิพนธใ์น 

                   รชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

485. ประพฤติกำรแหง่นำยเรือเอกลอเล็สส ์ตอน ควำมคิดรำ้ยของพวกมหำประลยั  

                   พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

486. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน ลอ่ไปเขำ้ไทร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

487. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน กลอุบำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

488. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน เกินค ำสัง่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 
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489. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน กิจธุระของลกูผูช้ำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำล 

                   ท่ี 6 พระนำมแฝง: พนัแหลม 

490. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน วนัน้ีมีงำนหนัก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

491. ยุทธะกำรสเทินน ้ำสเทินบก ตอน ยุทธะสหกรณ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: พนัแหลม 

492. กระสุนปืนวิเศษ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

493. ฉมงัด่ืม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

494. ชว่ยชวีิตพอ่หนู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

495. ต ำนำนแหง่หญำ้คำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

496. ท ำใหฟุ้ตบอลสนุกข้ึน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

497. ปัจจุบนัพยำบำล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

498. สนทนำกนัระหวำ่งสหำยสุภำษิตจ ำแลง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

499. อำจจะเป็นไดก้ระมงั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

500. ชวนหวั ตอน มอบงำน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

501. ชวนหวั ตอน วำ่ผูห้ญิงแตไ่ม่ใชส่ ำหรบัผูห้ญิง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

502. ชวนหวั ตอน เหตุท่ีอยำกทรำบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

503. ชวนหวั ตอน บทชวนหวัอ่ืนๆ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

504. กลบักนัที พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

505. กำรรบยอ่ยอนัหน่ึง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

506. ขำ่วสงครำม (อยำ่งกุ) พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

507. คดีเรือวิลเฮมมีนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

508. คนพำยถงั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

509. คอเรสปอนเดนซ ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

510. เครื่องบินทะเลเลข ๙ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

511. ใครเป็นใคร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

512. ทดลองวิชำแพทย ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

513. ประชุมเทวดำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

514. ฝรัง่แม่นปืน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

515. เร่ืองส ำคญัในหนังสือพิมพ ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

516. สะเดำะเครำะห ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

517. เหตุกำรณท่ี์เมืองปอรส์มดั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

518. จบัชำ่ย ตอน สุนักขว์ิเศษ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 
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519. จบัชำ่ย ตอน นับมะพรำ้วแขง่กนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   สุครีพ 

520. จบัชำ่ย ตอน สุนักขเ์หำ่ไมก่ดั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: 

                   สุครีพ 

521. จบัชำ่ย ตอน ประโยชน์ของทหำรมำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: สุครีพ 

522. จบัชำ่ย ตอน รบัแลกดอกไม ้พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: สุครีพ 

523. จบัชำ่ย ตอน วำ่ดว้ยกองทพัเรือรสัเซีย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระ 

                   นำมแฝง: สุครีพ 

524. ควำมด้ือของคนเรำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ  

                   หนำนลำ 

525. เจำ้ชูย้กัษ์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ หนำนลำ 

526. ตุ๊กกะตุ่น พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ หนำนลำ 

527. ทดลองควำมไหวพริบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ  

                   หนำนลำ 

528. ท ำตำมพินัยกรรมหรือเสียท่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

529. ยำตวัเบำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ หนำนลำ 

530. รำยงำนกำรประชุมปำลิเมนตส์ยำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

531. เล้ียงดินเนอรใ์หญ่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ  

                   หนำนลำ 

532. วิชำของหมอค ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: นอ้ยลำ หนำนลำ 

533. สุนทรควำมตำมสวสัดิรกัษำ เหำะเหินเดินอำกำศ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: นอ้ยลำ หนำนลำ 

534. ชุดนำยสวสัด์ิ ตอน ท ำคุณบชูำโทษ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

535. ชุดนำยสวสัด์ิ ตอน จบัด ำถล ำขำว พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

536. ชุดนำยสวสัด์ิ ตอน จบัพลดัจบัผล ูพระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

537. ชุดนำยสวสัด์ิ ตอน ตั้งใจชว่ยชำติ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 
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538. ชุดนำยสวสัด์ิ ตอน สำวค ำท ำเหตุ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   นอ้ยลำ หนำนลำ 

539. เท่ียวเมืองนรก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: พระขรรคเ์พชร 

540. ตน้หมำปลำยหมำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: ศรีอยุธยำ 

541. ท ำชัว่ไดดี้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: อศัวพำหุ 

542. ศิษยมี์คร ูพระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: อศัวพำหุ 

543. ไก่ขำว ไมเ้ทำ้ผีสิง หญิงรปู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   งำม วชิรำวุธ 

544. จบัขโมยท่ีเมืององักฤษ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง:  

                   งำม วชิรำวุธ 

545. ปีศำจ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: งำม วชิรำวุธ 

546. ผีในเรือใหญ่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: งำม วชิรำวุธ 

547. ไม่กลวัผี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: งำม วชิรำวุธ 

548. อ ำนำจอุปำทำน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 พระนำมแฝง: งำม วชิรำวุธ 

549. เสียชีวิตดีกวำ่เสียควำมลบัของบำ้นเมือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

                   พระนำมแฝง: งำม วชิรำวุธ 

550. บทควำมท่ีลงหนังสือพิมพ ์รวม 307 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6  

551. กลอนอ ำนวยศกุนตลำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

552. ครวญถึงภำษำไทย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

553. ค ำอ ำนวย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

554. ชมดุสิตธำนี ชมพระรำชวงัวชัรินทรร์ำชนิเวศน์ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

555. นำงบิลเลียดลอ่แกว้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

556. บทรอ้งสง่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

557. บ่วงมำร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

558. ประชนัฤทธ์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

559. ปริศนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

560. ร ำพึงถึงกำรดลูะครมำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

561. ค่อยขะเยื่อนจะเคล่ือนลงจำกเตียง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

562. ไวอ้ำลยังำนฤดหูนำวสวนจิตรลดำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

563. ศกัด์ิประมลูพนูเพ่ิมเฉลิมศกัด์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

564. แสนเสียดำยดวงจนัทรอ์นัทรงกลด พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

565. บทกลอนพระรำชทำนพระนำงเธอลกัษมีลำวณั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

566. พรพระรำชทำนพระนำงเจำ้สุวทันำฯ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

567. ยำ่เหล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 



115 

568. พญำรำชวงัสนั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

569. สำมคัคีเสวก พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

570. แดงครวญ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

571. สกัรวำคิดมำถึงกำรสกั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

572. สกัรวำชำยทะเล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

573. สกัรวำยำมเลิกระบ ำแลว้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

574. สกัรวำหนำ้หนำว พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

575. นิรำศมะเหลเถไถ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

576. นิรำศลอนดอน พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

577. ใครมำเป็นเจำ้เขำ้ครอง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

578. พุทธำนุภำพน ำผล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

579. เพรำะฉะน้ันชวนกนัสวำมิภกัด์ิ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

580. เรำน้ีเกิดมำแลว้ชำติหน่ึง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

581. วำ่ดว้ยก ำลงัของบำ้นเมือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

582. วำ่ดว้ยควำมสำมคัคี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

583. วำ่ดว้ยคุณครอูำจำรย ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

584. วำ่ดว้ยคุณเจำ้ขุนมลูนำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

585. วำ่ดว้ยคุณบิดำมำรดำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

586. วำ่ดว้ยคุณมิตร พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

587. ไหวเ้ทวดำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

588. ไหวพ้ระเป็นเจำ้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

589. บทรอ้งส ำหรบักรมทหำรมหำดเล็ก ร.อ. พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

590. บทรอ้งส ำหรบักรมเสือป่ำปืนใหญ่หลวง ร.อ. พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

591. บทรอ้งส ำหรบักรมเสือป่ำพรำนหลวง ร.อ. พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

592. บทรอ้งส ำหรบักรมเสือป่ำมำ้หลวง ร.อ. พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

593. บทรอ้งส ำหรบันักเรียนมหำดเล็กหลวง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

594. บทรอ้งส ำหรบันักเรียนรำชวิทยำลยั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

595. เก็บเล็กผสมนอ้ย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

596. แกว้เกำ้เนำวรตัน์ล ้ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี6 

597. ค ำอ ำนวยลิลิตนำรำยณสิ์บปำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

598. โคลงทำย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

599. โคลงนิรำศประลองยุทธ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

600. โคลงประกวดกว ีพระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

601. โคลงภำษิตนักรบโบรำณ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 
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602. โคลงเร่ืองสนัติภำพ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

603. โคลงโลกนิติจ ำแลง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

604. โคลงไวอ้ำลยันำยจ่ำยวด (ปำณี ไกรฤกษ์) พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

605. โคลงสมโภชเรือพระรว่ง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

606. โคลงสุภำษิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

607. ชโย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

608. ตน้หมำปลำยหมำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

609. นโปเลียนคดัคำ้น พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

610. รำตรีมีมำกดว้ยนัยนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

611. ร ำพึงถึงพระรว่ง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

612. ศุภลกัษณว์ำดรปู พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

613. สยำมำนุสสติ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

614. สุภำษิตพระรว่งค ำโคลง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

615. สุภำษิตสมสมยั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

616. อปัระมำท พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

617. โคลงสี่พระรำชทำนพระนำงเธอลกัษมีลำวณั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

618. ตอบค ำสดุดีเจำ้พระยำธรรมศกัด์ิมนตรี พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

619. ขำ้ขอกลำ่วค ำท ำนูล พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

620. เครื่องหมำยแหง่ธงไตรรงค ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

621. โคลนติดลอ้ (บทสง่ทำ้ย) พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

622. แมห้วงัตั้งสงบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

623. อสุเรนทรจำรีต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

624. ค ำประกำศเทวดำและค ำพำกยเ์บิกโรง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

625. กำพยห์อ่โคลงสุภำษิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

626. กำพยเ์หเ่รือยุคใหม่ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

627. สัง่เมือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

628. ขอชวนสหำยใหมี้ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

629. ค ำอ ำนวยพรและโอวำท พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

630. ตอ้นรบัทหำรไทย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

631. มงคลสตูรค ำฉนัท ์พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

632. มนุษยส์รวยหรือไม่สรวย พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

633. อำเศียรวำท 2464 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

634. คำถำนักรบ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

635. คำถำประสิทธ์ิพรแก่คณะเสือป่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 
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636. คำถำสมุทรเสนำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

637. ค ำอ ำนวยโรเมโอและจเูลียต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

638. ใครเป็นดุสิตสมิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

639. ชมประทีปในงำนเฉลิมพระชนมพรรษำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

640. ชุมพลเสือป่ำ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

641. ทหำรกลบัจำกรำชกำรสงครำม พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

642. ปีใหม่ พ.ศ. 2462 พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

643. พรพระรำชทำนพระนำงเจำ้สุวทันำฯ พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

644. หลงัปกดุสิตสมิต พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

645. ลิลิตนำรำยณสิ์บปำง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

646. ลิลิตพำยพั กำรเสด็จประพำสมณฑลพำยพั พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

647. พระนลค ำหลวง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

648. สำรคดี 119 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

649. พระรำชบนัทึก 12 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

650. พระรำชหตัถเลขำ 15 เร่ือง พระรำชนิพนธใ์นรชักำลท่ี 6 

651. พระนลค ำฉนัท ์พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 

652. กนกนคร พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 

653. นิทำนเวตำล พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 

654. เร่ืองของนักเรียนเมืององักฤษ พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 

655. อิลรำชค ำฉนัท ์พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 

656. สำมคัคีเภทค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย ชติ บุรทตั 

657. ลิลิตสุภำพจำกชำดก ประพนัธโ์ดย ชติ บุรทตั 

658. ค ำฉนัทย์อเกียรติชำวนครรำชสีมำ ประพนัธโ์ดย พระยำอุปกิตศิลปสำร  

                   (น่ิม กำญจนำชีวะ) 

659. สงครำมภำรตะค ำกลอน ประพนัธโ์ดย พระยำอุปกิตศิลปสำร  

                   (น่ิม กำญจนำชีวะ) 

660. โคลงกลอนของครเูทพ ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำธรรมศกัด์ิมนตรี (สนัน่  

                   เทพหสัดิน ณ อยุธยำ) 

661. ควำมเรียงต่ำงๆ ของครเูทพ ประพนัธโ์ดย เจำ้พระยำธรรมศกัด์ิมนตรี (สนัน่  

                   เทพหสัดิน ณ อยุธยำ) 

662. โคลงนิรำศวดัรวก ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

663. โคลงนิรำศวดัสมุหประดิษฐ์ ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

664. กฏำหกค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

665. วินิศวำนิชค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 
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666. เปริกลิศค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

667. เพชรมงกุฎค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

668. กลอนเร่ืองสำมก๊ก ตอน จำกเร่ืองสำมกก๊ นำงเตียวเส้ียนก ำจดัตัง๋โต๊ะ ประพนัธ ์

                   โดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

669. ค ำฉนัทดุ์ษฎีสงัเวยและกลอ่มชำ้งใหลื้มป่ำกำพยข์บัไมก้ลอ่มชำ้งเผือกพระเศวต 

                   วชิรพำหะ ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

670. ประชุมล ำน ำ ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

671. กลอนธำดำมณีศรีสุพิน ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

672. รชัมงัคลำภิเศกค ำฉนัท ์ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

673. กลบทสุภำษิต ประพนัธโ์ดย หลวงธรรมำภิมณฑ ์(ถึก จิตรกถึก) 

674. กำมนิต ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ - นำคะประทีป 

675. ทศมนตรี ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ - นำคะประทีป 

676. หิโตปเทศ ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ - นำคะประทีป 

677. กถำสริตสำคร ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ - นำคะประทีป 

678. ทศวำรบนัเทิง ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ – นำคะประทีป 

679. นิยำยเบงคลี ประพนัธโ์ดย เสถียรโกเศศ – นำคะประทีป 

680. สำมกรุง พระนิพนธใ์นกรมหม่ืนพิทยำลงกรณ (น.ม.ส.) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ค ำเรียกสีพ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทรท่ี์ปรำกฏรว่มกบัควำมเปรียบ 
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ค าเรียกสีพ้ืนฐานในสมัยธนบุรีท่ีปรากฏร่วมกับความเปรียบ 

 

ด ำ 

 

 ด ำกำ 

 ด ำกลแมลงภู ่

ด ำรำวกะหมี 

ด ำลกำ 

ด ำรำวกะสีมณีนิล 

 ด ำละกำ 

 

แดง 

  

สีแดงแสงระยบัเหมือนไก่หงอน 

 

 ค าเรียกสีพ้ืนฐานในสมัยรตันโกสนิทรท่ี์ปรากฏร่วมกบัความเปรียบ 

 

ขำว 

 

ขำวเพียงเพชรพรำย 

ขำวเหมือนสีสงัข ์

ขำวดงัสีหยก 

สีหนำ้ขำวเหมือนหยวก 

ขำวดงัสีหยก 

ขำวรำวกบันุ่นละมุนละไม 

ขำวรำวกบันุ่น 

สีขำวดัง่แกว้มุกดำ 

ขำวดุจดำวประกำยพรำย 

ขำวรำวกบัเม็ดเพชรรตัน์  

ขำวรำวกบัผี 

ขำวเหมือนไฟฟ้ำ 

ขำวเหมือนผดัฝุ่ น 

ขำวเหมือนโมรำ 

สีขำวเหมือนตน้แอหนัง 
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ขำวเปนปุยเหมือนฟ่ำย 

สีขำวๆ เหมือนสีตน้แอหนัง 

สีขำวเหมือนน ้ำเกรอะดินสอพอง 

ขำวคลำ้ยดอกชงโค 

 

ด ำ 

 

สีด ำดัง่นิลวตัถำ 

สีด ำดัง่กำ 

ด ำนิล 

ด ำดัง่น ้ำหมึก 

หนำ้ด ำดุจดงัหมี 

ด ำเหมือนไฟไหม ้

ด ำดงัเหน่ียง 

ด ำนิล 

ด ำเหมือนปีกกำ  

ด ำนิลวตัถำ 

ด ำดงัหน่ึงนิลบรรจง 

ด ำดงัเขม่ำได ้

ด ำเหมือนมินหมอ้มอม 

ด ำเหมือนหน่ึงทำมินหมอ้ไหม ้

ด ำเป็นน ้ำหมึก 

ด ำดงัตอไมไ้ฟไหม ้

ด ำประไพเพียงภุมริน 

ด ำเหมือนน ้ำนิล  

ด ำดุจหมำยหมึกไล ้

ด ำเปนหมึก 

ด ำๆ เหมือนพรรณผกักำด 

ด ำใหญ่เหมือนกลำงคืน 

 

แดง 

 

แดงดัง่แสงไฟกลัป์ 

แดงดัง่ไฟพรำย 
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แดงดัง่แสงไฟฟ้ำ 

แดงดัง่แสงสุริยำ 

แดงดัง่แสงไฟ 

แดงดัง่แสงอคัคี 

แดงดัง่แสงเพลิงกลัป์ 

แดงดัง่แสงเพลิงกำล 

แดงดัง่แสงพระอำทิตย ์

แดงดัง่แสงปัทมรำช 

แดงดัง่อคัคี 

แดงดัง่แสงรววีร 

แดงดัง่แสงไฟพรำย 

แดงดัง่ไฟ 

แดงคือแสงพระสุริยำ 

แดงโมร ี

แดงดัง่สตัตบุษย ์

สีแดงแสงดัง่ดอกกระมุท 

แดงดัง่ปัทมรำช 

แดงเพียงโลหิตมณี 

แดงดัง่แสงสุริยนั 

แดงดงัชำดแตม้ 

แดงดงัผลพุทรำสุก 

แดงดงัชำดแตม้ 

แดงดงัถ่ำนเพลิง 

แดงดงัสีลกูพุทรำสุก 

ตำแดงดงัแสงเพลิง 

แดงดงัแสงโลหิต 

แดงดงัแสงทบัทิม 

แดงดัง่แสงสุริยำเม่ือไตรตรสั 

แดงดัง่แสงมณีรตัน์ 

แดงดงัแสงทบัทิมทำ 

แดงดัง่แสงพระสุริยศ์รี 

แดงแสงสีดงัชำดทำ 

สีแดงดัง่ประจงชำดทำ 

แดงดัง่ประกำยพฤกษ์ในเวหำ 
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สีแดงดัง่ชบำเบิกบำน 

แดงดงัแสงปัทมรำช 

แดงก็แดงดงัชำดใส ่

แดงดงัแสงฝำง 

แดงดงัแป้งจ่ี 

แดงเป็นแสงเสน 

แดงเหมือนแสงทบัทิมสด 

แดงดงัแสงครัง่ 

แดงดงัแสงไฟ 

แดงดงัแสงเสน 

เทำ้แดงดงันกพิลำบ 

แดงสุกดัง่คลุกชำด 

สีแดงเปนสีครัง่ 

สีแดงเหมือนลมุด 

แดงเหมือนผลน ้ำเตำ้ 

 

เหลือง 

 

เหลืองดัง่ทองทำ 

เหลืองดัง่สุวรรณพรรณรำย 

เหลืองเป็นทอง 

เหลืองดงัทองมำทำบท ั

 

เขียว 

 

เขียวลำยดัง่ไขค่รุฑ 

เขียวดงัมรกตสดส ี

สีเขียวดัง่นิลมณี 

เขียวปำนมรกตสดแสง 

เขียวดัง่มยุรกณัฐี 

เขียวเหมือนผกัตบ 

เขียวเหมือนมรกตอนัสดใส 

เขียวเหมือนตะไครน่ ้ำ 

เขียวเหมือนน ้ำทเล 
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สีเขียวในท่ีลึกๆ เหมือนสีน ้ำทเล 

 

ชมพ ู

ชมภอู่อนฤๅบวัโรย 

 

ม่วง 

 

ม่วงก็ม่วงเป็นมนัแสง 

สีม่วงลกัษณสีสรรเหมือนองุ่นมว่ง



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ค ำเรียกสีไม่พ้ืนฐำนในภำษำไทยสมยัธนบุรีและสมยัรตันโกสินทรท่ี์ปรำกฏรว่มกบัควำมเปรียบ 
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ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในสมัยธนบุรีท่ีปรากฏร่วมกับความเปรียบ 

 

ด ำ 

 ด ำเม่ียงเหมือนหมึกมวั 

 

เหลือง 

 

 เหลืองล ำยองดงัเอำทองเขำ้ทำบเทือง 

 

ค าเรียกสีไม่พ้ืนฐานในสมัยรตันโกสิทรท่ี์ปรากฏร่วมกับความเปรียบ 

 

ขำว 

  

 ขำวสะอำ้นดสูะอำดดงัสีสงัข ์

 ขำวผ่องผำดผุดดงัสีสงัข ์

 ขำวผ่องบริสุทธ์ิดัง่สีสงัข ์

 ขำวสะอำ้นกำยสะอำดดัง่สีสงัข ์

ขำวรจนำดัง่ไพฑรูย ์

ขำวสะอำดเหมือนนำเกลือ 

ขำวแหง้ๆ เหมือนกนักบัมอส 

 

ด ำ 

  

คล ้ำด ำส้ินดงัมินหมอ้ 

ด ำคล ้ำคลำ้ยกบัตำเสือ 

ด ำนิลส้ินทั้งผอง 

ด ำเป็นมนัเหมือนขนนกกำเหวำ่ 

 เหมือนตะไครน่ ้ำไม่เขียวสดสีคร ำ่ด ำหมิดหมี 

 

แดง 

 

 แดงอรชรแสงดัง่ทินกรอโณทยั 

 แดงฉำดดงัชำดทำ 
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เหลือง 

  

 สีเหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ 

 เหลืองเล่ือมผำดดัง่น ้ำบุษย ์

 เหลืองเรืองรองดัง่ทองทำ 

 เหลืองเรืองผ่องดัง่ทองทำบ 

 เหลืองเล่ือมสีเหมือนโมรำ 

เหลืองเรืองรองดัง่ทองธรรมชำติเลขำ 

สีเหลืองเรืองอรำ่มจ ำรสัจรญูดัง่สุวรรณนพคุณมำทำบทำ 

 

เขียว 

 

 เขียวอ่อนดัง่มรกต 

 เขียวลำยดัง่เนรคนัถี 

 สีเขียวพรำยพรรณคลำ้ยกนักบันิลมณี 

 เขียวข ำดัง่เลขำ 

เขียวขจีสีระยบัดัง่ปีกแมลงทบัแสงสรูย ์

 

ม่วง 

 

 ม่วงมอมดัง่จอมเมฆำ 

 ม่วงมอดัง่คอมยุเรศ 

หมอกม่วงโมรำรำวระบำยลวดลำยดุจแตม้เบญจรงค ์

 

 

 

 



 
 

ประวติัการศึกษาและการท างาน 

 

ช่ือ – นามสกุล    นำงสำวธนัฏฐำกุล  พรทิพยพำนิช 

วนั เดือน ปี ที่เกิด   วนัท่ี 23 เดือนเมษำยน พ.ศ. 2532 

สถานท่ีเกิด    จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ประวตัิการศึกษา   ศิลปศำสตรบณัฑิต (ภำษำไทย) 

มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์
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