
ลกัษณะภาษาไทยที่สะท้อนวฒันธรรมไทย

“ปริศนาค าทาย”



ลกัษณะภาษาไทยทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย

• ภาษาเป็นส่ิงส าคญัของมนุษย ์ 
• ภาษาเป็นเคร่ืองมือท่ีมนุษยใ์ชแ้สดงใหเ้ห็นถึงวิวฒันาการและความเจริญทางสงัคม  
• คนในสงัคมทราบความเป็นไปไดแ้ละความเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตของบรรพบุรุษ

โดยสงัเกตจากภาษา 



• ภาษาสามารถสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ ของคนในสงัคม  
• ฉะนั้น ถา้เราตอ้งการทราบถึง ทศันคติ  ความเช่ือ  ความนิยม  วิถีชีวิตของบรรพบุรุษ

กส็ามารถศึกษาไดจ้ากภาษาทั้งวจันภาษาและอวจันภาษา
• ไดแ้ก่ ภาษาพดู ภาษาเขียน พฤติกรรม วตัถุหรือเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นพิธีกรรมต่างๆ
• ภาษาและวฒันธรรมเป็นส่ิงทีแ่ยกจากกนัไม่ได้  เน่ืองจากภาษาเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมทีบ่รรพบุรุษส่ังสมและถ่ายทอดสืบมาจนถงึปัจจุบัน 

• ฉะน้ัน จึงถือว่า  “ภาษาเป็นส่ือทีใ่ช้บันทกึวฒันธรรมของไทย”

ลกัษณะภาษาไทยทีส่ะท้อนวฒันธรรมไทย



ปริศนาค าทาย
• ปริศนาค าทายเป็นค าหรือข้อความทีต่ั้งค าถาม-ค าตอบท่ีปรากฏในทุกภูมิภาคของไทย 

และสืบทอดต่อเน่ืองกนัเร่ือยมา 
• เป็นกลวิธีการถามเพื่อใหผู้ต้อบไดท้ายหรือตอบปัญหา  ซ่ึงเป็นการทดสอบเชาวปั์ญญา 

เช่น ค าทาย  ปัญหาเชาวน์  ผะหมี  โจ๊ก 
• ปริศนาค าทายเป็นวฒันธรรมการเล่นทายปัญหาทีค่นไทยคุ้นเคย และยงัแสดงภูมิปัญญา

ในการใชภ้าษาอนัเกิดจากการน าถอ้ยค ามาร้อยเรียงใหจ้งัหวะ  มีเสียงสมัผสั เล่นเสียงซ ้ า 
ท าใหเ้กิดความไพเราะและเป็นท่ีจดจ า



• ปริศนาของทอ้งถ่ินหรือภูมิภาคใดกจ็ะมีเอกลกัษณ์วิถีชีวิตของกลุ่มชนนั้น ๆ เป็นเคร่ือง
บ่งบอกส่ิงท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินต่าง ๆ

• การทายปริศนานั้นนิยมเล่นเวลาค า่ เป็นการเล่นรวมกลุ่มระหวา่งเดก็หญิงและเดก็ชาย  
• การตดัสินวา่ฝ่ายไหนจะไดท้ายก่อน อาจใช้วธีิโยนหัวก้อย หรือจับไม้ส้ัน ไม้ยาว 
• ถา้ใครทายผดิหรือแพก้ต็กลงกนัวา่จะใหท้ าโทษอยา่งไร เช่น ถูกเขกเข่า หรือถูกส่ังให้

เขกพืน้ หรือให้กนิน า้กีข่ัน 

ปริศนาค าทาย



• การทายปริศนาของภาคกลางจะข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “อะไรเอ่ย” แลว้ตามดว้ยบททาย 
เช่น

อะไรเอ่ย หีบนอ้ยใส่ผา้เหลือง คนทั้งเมืองไขไม่ออก  

อะไรเอ่ย เกิดมาน่าเวทนา  มีตาทัว่ตวั

ปริศนาค าทาย

ไข่ 

สบัปะรด



• การทายปริศนาของภาคเหนือจะข้ึนตน้ดว้ย “อะหยงัเอ๊าะ” “อะหยงัเก๊าะ” ซ่ึง
แปลวา่ “อะไรเอ้า” แลว้ต่อทา้ยดว้ยปริศนาค าทาย เช่น

อะหยงัเอ๊าะ เต่าหลงัทุง ลงน ้าบ่ขุ่น

อะหยงัเอ๊าะ ยามหนอ้ยนุ่งเต่ียวเขียว เฒ่ามานุ่งเต่ียวแดง 

ปริศนาค าทาย

รุ้งกินน ้า

พริก



• การทายปริศนาของภาคใต้จะข้ึนตน้วา่ “ไอ้ไหรหา” ซ่ึงแปลวา่ “อะไรเอ่ย” แลว้ต่อ
ดว้ยปริศนาค าทาย

ไอไ้หรหา แกผ้า้เขา้ถ ้า

ไอไ้หรหา  ตน้เต้ียเร่ียต ่า รสล ้าร้อนเหลือ

ปริศนาค าทาย

คนปอกกลว้ยเขา้ปาก

พริก



• การทายปริศนาของภาคอสีานจะข้ึนตน้วา่ “ควมทวย” “แม่นหยงั”  “แม่นอหียงั”
แลว้ต่อดว้ยปริศนาค าทาย

ควมทวย ส่ีขาข่ีข้ึนฟ่า ปากอา้กินคน

ควมทวย มีหูสองหู หม่องกลางเป็นหลุม

มุง้

หมอ้

ปริศนาค าทาย



• การทายปริศนา นอกจากชาวบา้นจะนิยมเล่นแลว้ ยงัปรากฏวา่มีการทายปริศนาท่ีเป็น
ของหลวง ซ่ึงจดัข้ึนในงานวดัเบญจมบพิตรในรัชสมัยของสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าฯ 
เจ้าอยู่หัว โดยจดัเป็นการออกร้านร่ืนเริงในงานฤดูหนาว แต่เดิมทรงน าภาษาจีนมาใช้
เรียกวา่ “ผะหม”ี 

“ผะ” แปลวา่ “ตี”
“หม”ี แปลวา่ “ค าอ าพราง”
ซ่ึงหมายความวา่ “แก้ค าอ าพรางให้ชัดแจ้ง” แต่ในระยะหลงั ๆ จึงเรียกวา่  

“ทายปริศนา”

ปริศนาค าทาย



• การเล่นปริศนาในปัจจุบัน ผู้เล่นอาจน าความรู้สมัยใหม่ทางเทคโนโลยมีาตั้งเป็น 
ค าทายกไ็ด้ 

• หรือเป็นการเล่นทายปัญหาในลกัษณะชิงโชคตามรายการวทิยุ โทรทศัน์ หรือ
หนังสือพมิพ์ เช่น การเล่นปริศนาอกัษรไขว้ เป็นตน้

• การเล่นปริศนาค าทายถือวา่เป็นการละเล่นของเดก็ในยามวา่ง เพ่ือเป็นการพกัผอ่น
หยอ่นใจเสริมสร้างปฏิภาณไหวพริบ และการรู้จกัคิดหาเหตุผล 

ปริศนาค าทาย



๑.โพรง
๒.
๓. ตงัเม
๔. เผลอ
๕. อธิบาย
๖. เทวดา
๗. ทยอย
๘. เกียจคร้าน



• ค าถามจึงมกัเป็นเร่ืองรอบๆตวั เช่น ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  พืช  สัตว์ ส่ิงของ 
เคร่ืองใช้ หรือสภาพชีวติของคนในสังคม เป็นตน้ 

• ฉะนั้น จะเห็นไดว้า่ปริศนาค าทายจึงเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุกอยา่งท่ีแวดลอ้มใน
ชีวิตประจ าวนัมาผกูใหเ้ป็นเง่ือนง า เพื่อใหผู้ท้ายไดรู้้จกัคิดและฝึกไหวพริบเชาวน์
ปัญญาของตน

ปริศนาค าทาย



ตัวอย่างของปริศนาค าทาย
1. ปริศนาที่เกีย่วกบัอวยัวะของร่างกาย

อะไรเอ่ย  ตดัโคนกไ็ม่ตาย  ตดัปลายกไ็ม่เน่า

อะไรเอ่ย  ไม่ใกลไ้ม่ไกล  มองเห็นร าไร

อะไรเอ่ย พ่ีนอ้งทั้งหา้  โสภาผอ่งผดุ  คนกลางสูงสุด คนโตเต้ียใหญ่ 

ผม

จมูก

น้ิวมือ



2. ปริศนาทีเ่กีย่วกบักริิยาอาการของคน
อะไรเอ่ย   สามขาเดินมา  หลงัคามุงส าลี

อะไรเอ่ย  คนจบัมนัไม่ไดเ้พราะ ไม่มีตวัตน  

แต่ถา้มนัจบัคน  ท าใหห้นา้มืดตามวั  

อะไรเอ่ย  ขยกูๆ เอาน ้าเขา้  เขยา่ๆเอาน ้าออก

ตัวอย่างของปริศนาค าทาย

คนแก่ผมหงอกเดินถือไมเ้ทา้

คนเป็นลม

บว้นปาก



3. ปริศนาที่เกีย่วกบัปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ

อะไรเอ่ย  เชา้มาเยน็กลบั

อะไรเอ่ย แสงสกาว  พราวเหมือนเพชร มีแต่เมด็ ไม่มีใบ 

ตัวอย่างของปริศนาค าทาย

ดวงอาทิตย์

ดาว



4. ปริศนาที่เกีย่วกบัพืช

อะไรเอ่ย  ขา้งนอกขรุขระ  ขา้งในต๊ะต๊ิงโหน่ง

อะไรเอ่ย  มีจุก มีเกศ มาจากเมืองเทศ มีตารอบตวั

อะไรเอ่ย  แหวกม่านเจอมุง้  แหวกมุง้เจอไหม แหวกไหมเจอเมด็ 

ตัวอย่างของปริศนาค าทาย

ขนุน

สบัปะรด

ขา้วโพด



5. ปริศนาเกีย่วกบัสัตว์

อะไรเอ่ย  เขียวเหมือนพระอินทร์ บินเหมือนนก  มีศรปักอก นกกไ็ม่ใช่

อะไรเอ่ย นกมีหู  หนูมีปีก  

อะไรเอ่ย หวัแหลมทา้ยแหลม ล่องลอยอยูใ่นมหาสมุทร  

มนุษยช์มวา่อร่อยนกั

ตัวอย่างของปริศนาค าทาย

แมลงทบั

คา้งคาว

กุง้



6. ปริศนาที่เกีย่วกบัอาชีพ และเคร่ืองใช้ต่างๆ

อะไรเอ่ย  มีหาง  มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร 

อะไรเอ่ย มาจากเมืองเจ๊ก ตวัเลก็เสียงดงั 

อะไรเอ่ย หุบเท่าแขน บานเท่าถาด  

แห

ประทดั

ร่ม



6. ปริศนาที่เกีย่วกบัอาชีพ และเคร่ืองใช้ต่างๆ

อะไรเอ่ย ฉนัมีสองขา  แต่วา่กลม ๆ ผูค้นนิยม  ชอบถีบตวัฉนั 

อะไรเอ่ย  พ่ีนอ้งคู่กนั  ทุกวนัตอ้งใช ้ สองมือจบัไว ้ ยามกินอาหาร

จกัรยาน

ชอ้นส้อม



ภูมปัิญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์

ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง



ภูมปัิญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์   
ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง

• ในท่ีน้ีจะเป็นการยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภูมิปัญญาทางภาษาทีม่ีการปรับปรนให้เข้ากบั
บริบทของวฒันธรรมร่วมสมัยในยุคโลกาภาวตัน์ อนัเป็นการบ่งช้ีใหเ้ห็นพลวตัและ
ปฏิสมัพนัธ์ของวฒันธรรมทางภาษากบักระแสโลกาภิวตัน์และเทคโนโลยสีมยัใหม่ 
ซ่ึงจดัเป็นการผสมผสานทางวฒันธรรม (hybridizt-ion) 

• ดงัการศึกษาปริศนาค าทายในฐานะภูมิปัญญาทางภาษา ในบทความเร่ือง “ปริศนา   
ค าทาย: ภูมิปัญญาทางภาษาในยคุโลกาภิวัตน์” ของศิริพร ภกัดีผาสุก (2547,น. 5-9) 
ดงัความท่ีวา่



“ปริศนาค าทายเป็นการละเล่นทางภาษา (speech play) ซ่ึงนบัวา่เป็นภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในสองลกัษณะ กล่าวคือ ปริศนาค าทายเป็นการละเล่นที่เกดิจากการผสมผสาน
ระหว่างความใส่ใจช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมและความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนใส่ใจภาษา

ของคนไทย

นอกจากน้ีปริศนาค าทายสร้างขึน้จากการใช้ตรรกะแบบนอกขนบ (unconventional  
logic) ซ่ึงเป็นตรรกะท่ีตั้งอยูบ่นรากฐานความรู้พื้นบา้นโดยแท ้และยงัสามารถใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการสร้าง สัง่สม และถ่ายทอดองคค์วามรู้ของทอ้งถ่ินจากรุ่นสู่รุ่นได”้



1) การผสมผสานความช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบตัวและความรักและใส่ใจภาษา
• ในประเดน็แรก ทั้งปริศนาอะไรเอ๋ยและปริศนาผะหมี ต่างสะทอ้นใหเ้ห็นความ

ช่างสงัเกตและความใส่ใจภาษาของคนไทย 
• ปริศนาทั้งสองกลุ่มเป็นวฒันธรรมทางภาษาท่ีสร้างจากคุณสมบติัทั้งสองประการ 

ตวัอยา่งเช่น 
- อะไรเอ่ย  ต้นเท่าล าเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด
เฉลย: ต้นมะขาม

• ปริศนานีเ้กดิจากการสังเกตธรรมชาตทิ  าใหเ้ห็นลกัษณะท่ีดูเหมือนจะตรงขา้มกนั
ของตน้มะขาม กล่าวคือ ล าต้นใหญ่มาก แต่ใบเลก็มากจนไม่สามารถห่อเกลือได้



- อะไรเอ่ย เจ๊กขาย ไทยเขียน

เฉลย: เทียนไข

ปริศนานีเ้กดิจากการสังเกตภาษาท าใหเ้ห็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุ่มเสียง
ในภาษาสองกลุ่มคือ “ไทยเขียน” และ “เทียนไข” ซ่ึงเป็นเสียงท่ีเกิดจากการผวนค า
อนัเป็นลกัษณะการเล่นกบัภาษาท่ีโดดเด่นอยา่งหน่ึงในวฒันธรรมไทย



1) การผสมผสานความช่างสังเกตส่ิงแวดล้อมรอบตัวและความรักและใส่ใจภาษา

• ปริศนาผะหมใีนส่วนท่ีเป็นปริศนาร้อยกรอง แสดงใหเ้ห็นความเป็นคนเจา้บท    
เจา้กลอนของผูคิ้ดปริศนาท่ีสามารถผกูและถ่ายทอดปริศนาผา่นค าประพนัธ์
รูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็นโคลง  กลอน  กาพย์  ฉันท์

• นอกจากน้ีในส่วนของกลุ่มค าเฉลยนั้นกเ็กิดจากการสงัเกตความสมัพนัธ์ของหน่วย
ต่างๆในภาษา 

• จากนั้นจึงน าหน่วยท่ีมีความสมัพนัธ์กนัมารวมเป็นหมวดหมู่ในการเล่นทายเพ่ือ
ความสนุกสนาน



• ตัวอย่าง การรวมกลุ่มของค าทีข่ึน้ต้นด้วยพยางค์เดยีวกนั

ตาหน่ึงเกิดอยูถ้ี่ บาทา

ตาหน่ึงเล่ือนข้ึนมา ค่อเทา้

ตาหน่ึงเหนือหตัถา อยูข่อ้ มือเฮย (ตานกเอีย้ง หรือ ตานกแก้ว)

ตาหน่ึงอา้ปากเอา้! เห็นอยูเ่บ้ืองบน (ตาลุ) = เพดานปาก

(ตาปลา)

(ตาตุ่ม)



• ตัวอย่าง การรวมกลุ่มค าทีล่งท้ายด้วยพยางค์เดยีวกนั 

นามนางยกัษ ์รักพระ อภยัท่าน

นามแหล่งธาร  ขานไข  กวา้งใหญ่แสน

นามนาวา  คา้ของ  ล่องขา้มแดน (เรือเดนิสมุทร)

นามถ่ินท่ี พระส่ีแขน  แมน้บรรทม (เกษยีรสมุทร)

(ผเีส้ือสมุทร)

(มหาสมุทร)



• ตวัอยา่งปริศนาท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นความเป็นผู้ทีใ่ส่ใจและช่างสังเกตภาษา ความ
เป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอนของคนไทยและแสดงถงึภูมิปัญญาในการเลือกรับวฒันธรรม
อ่ืนและน ามาปรับประยุกต์ให้เข้ากบัวฒันธรรมทางภาษาของไทย 

• เน้ือหาของปริศนาร้อยกรองนั้นกวา้งขวางลึกซ้ึง เป็นการประมวลความรู้ในแขนง
ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  และน ามาถ่ายทอดผา่นการละเล่นทางภาษา 

• ท าใหน้อกจากจะไดค้วามบนัเทิงแลว้ ผูร่้วมกิจกรรมยงัไดรั้บความรู้ผา่นการเล่นทาย
ปริศนาดงักล่าวดว้ย



2) การสร้าง ส่ังสม และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการใช้ตรรกะแหวกขนบ

• คุณลกัษณะท่ีส าคญัท่ีสุดประการหน่ึงของปริศนาค าทายคือการใชต้รรกะแบบ
แหวกขนบ

• ความแหวกขนบของตรรกะในปริศนาค าทายเป็นส่ิงที่ท าให้ปริศนาค าทายแตกต่าง
ไปจากปัญหาวชิาการซ่ึงมักจะองิอยู่กบัองค์ความรู้ตามแบบแผน อนัได้แก่ ความรู้
ทางวชิาการสมัยใหม่ต่าง ๆ และต่างจากปัญหาทัว่ไป ซ่ึงมักจะองิอยู่กบัข้อเท็จจริง

• เพ่ือความชดัเจนจะขอยกตวัอยา่งของการคิดแบบแหวกขนบหรือการคิดนอกกรอบ
ท่ีปรากฏในปริศนาค าทาย ดงัน้ี



ปัญหาวชิาการ: สองบวกสอง ไดอ้ะไร

ค าตอบ: ส่ี

ปริศนาค าทาย: สองบวกสอง ไดอ้ะไร

เฉลย: กระต่าย (พดูพร้อมกบัยกมือท่ีชูสองน้ิวทั้งสองขา้งข้ึนไปวางไว้

เหนือศีรษะราวกบัเป็นหูกระต่าย)



• จะเห็นวา่ค าถามท่ีใชเ้ป็นค าถามเดียวกนั แต่ว่าหลกัการใช้เหตุผลทีน่ ามาซ่ึงค าตอบ
หรือค าเฉลยน้ันต่างกนัโดยส้ินเชิง  

• ในส่วนของตวัอยา่งแรกซ่ึงเป็นค าถามเชิงวชิาการนั้นผูฟั้งตอ้งใชค้วามรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา 

• ในทางตรงกนัขา้มปริศนาค าทายนั้นใชแ้นวคิดนอกกรอบในการผกูปริศนา
• กล่าวคือ “สอง” ในปริศนาน้ีมิได้หมายถึงตวัเลขในทางคณิตศาสตร์ แต่หมายถึง

จ านวนน้ิวมือ และ “บวก” ในท่ีน้ีมิได้ตอ้งการทราบผลรวมจ านวนน้ิวมือ หากแต่
ตอ้งการทายวา่อากปักิริยาท่ีเกิดจากการรวมมือทั้งสองท่ีชูสองน้ิวเขา้ดว้ยกนั
สามารถตีความถึงอะไรบา้ง



ปัญหาวชิาการ: อะไรอยูใ่ตส้ะพานพทุธ

ค าตอบ

ปริศนาค าทาย: อะไรเอ่ยอยูใ่ตส้ะพานพทุธ

แม่น า้เจ้าพระยา

ค าตอบ



• ในท านองเดียวกนั ปัญหาวชิาการข้างต้นถามความรู้ทางภูมิศาสตร์ ดงันั้นค าตอบ
ท่ีถูกตอ้งคือ แม่น า้เจ้าพระยา 

• ในทางกลบักนั ปริศนาค าทายท่ีใชค้  าถามเดียวกนัไม่ไดส้ร้างข้ึนจากพ้ืนความรู้ตาม
แบบแผนอยา่งในปัญหาวชิาการ หากแต่มุ่งทีจ่ะถามลกัษณะทีเ่กีย่วกบัรูปเขียนของ
ค าว่า “สะพายพุทธ” เป็นส าคญั



ปัญหาทั่วไป: อะไร อยูข่า้งหนา้
(ตอบตามความเป็นจริง เช่น โต๊ะ สมุด แก้วน า้ ฯลฯ)

ปริศนาค าทาย: อะไรเอ่ยอยูข่า้งหนา้
ค าตอบ หู

• ในตวัอยา่งท่ีเป็นปัญหาทัว่ไป ค าตอบข้ึนอยูก่บัสภาพขอ้เทจ็จริงวา่มีอะไรอยู่
ดา้นหนา้ผูพู้ด 

• แต่ส าหรับตวัอยา่งท่ีเป็นปริศนาค าทาย ความก ากวมทางภาษาถูกน ามาใช้เป็นแก่น
ในการสร้างปริศนา 



• กลุ่มเสียง “ข้างหน้า” มีความก ากวมในแง่โครงสร้าง 
• กล่าวคือสามารถตีความมากกวา่หน่ึงความหมาย โดยสามารถหมายถึง

“ด้านที่ตรงข้ามกบัด้านหน้า” 

“อยู่ทั้งสองข้างของใบหน้า”

• ปริศนานีเ้ล่นกบัความก ากวมทางภาษาโดยท่ีค าตอบนั้นอิงอยูก่บัความหมายอนัท่ี
สองซ่ึงมีความเด่นชดันอ้ยกวา่อีกความหมายหน่ึง เพ่ือล่อหลอกใหผู้ฟั้งหลงทาง
และเกิดความงุนงง



• จากความดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นลกัษณะของปริศนาค าทาย ซ่ึงเป็นวฒันธรรม
ทางภาษาท่ีส่ือแสดงภูมิปัญญา วธีิคิด และการส่ือสารท่ีต่างไปจากค าถามทางวิชาการ 

• หากภูมิปัญญาทางภาษาในปริศนาค าทายยงัมีการปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสงัคม
และวฒันธรรม 

• ในอดีตปริศนาค าทายเป็นการฝึกสมองประลองปัญญา นอกจากจะสนุกสนานแลว้ยงั
เป็นการเพ่ิมพนูความรู้ ความช่างสงัเกตจดจ าส่ิงรอบตวั 

• ปริศนาค าทายจึงแฝงไวซ่ึ้งวฒันธรรม ความเช่ือ ประเพณี วิธีการด าเนินชีวิต ตลอดจน
ลกัษณะนิสยั



• ในปัจจุบนัการเล่นปริศนาค าทายยงัส่ือภูมิปัญญาทางภาษาท่ีแสดงการปรับปรน
หรือการเลือกปรับกระแสวฒันธรรมโลกและเทคโนโลยเีขา้มาเป็นส่วนหน่ึงทั้งใน
แง่ของการเล่นทายปริศนาและการเผยแพร่ ดงัความต่อไปน้ี

• เน้ือหาปริศนาค าทายไทยสมยัใหม่แสดงใหเ้ห็นถึงการผสมผสานวฒันธรรมอ่ืนให้
เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เพ่ือช่วยสร้างสีสนัและความหลากหลายโดย
ท่ียงัไม่สูญเสียความเป็นทอ้งถ่ิน ดงัตวัอยา่ง

ภูมปัิญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์   
ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง



เป็นเจา้ของ ลีลา ท่าลูบเป้า (ไมเคลิ แจ็คสัน)

นกับาส ยอดฮิต  ติดเอดส์อยู่ (เมจิก จอห์นสัน)

นกัฟุตบอล องักฤษ ติดแมนยฯู (ไบรอนั ร็อบสัน)

มีขายอยู ่ทากาย สบายตวั (แป้งเด็กจอห์นสัน)

• ปริศนาค าทายขอ้น้ีเป็นประเภทพอ้งค าหลงั กล่าวคือ ค าตอบในกลุ่มสมัพนัธ์กนัใน
ลกัษณะท่ีลงทา้ยดว้ยค าเดียวกนั คือ ค าวา่ “-สัน” 

• และแสดงให้เห็นกระแสวฒันธรรมโลกที่แพร่เข้ามาในสังคมไทย คนไทยแสดงความรู้

และก้าวทันโลกโดยประยุกต์ความรู้โลกาภิวตัน์ดังกล่าวมาเป็นส่วนหน่ึงของการละเล่น

พืน้บ้านได้อย่างแยบยล



เกมโชวนี์โน่จ๋า (มาสเตอร์คย์ี)

บตัรพกพาหาใชห้รู (มาสเตอร์การ์ด)

เหลา้ดีเชิญพิสูจน์ (มาสเตอร์เบลนด์)

แม่บทสุด ขดุคน้แผน (มาสเตอร์แพลน)

• ปริศนาในตวัอยา่งน้ีแต่งดว้ยค าประพนัธ์ไทยประเภทกาพย์ยานี 11 ในส่วนของชุดค า
เฉลยนั้นมีลกัษณะร่วมกนัคือข้ึนตน้ดว้ยค าวา่ “มาสเตอร์” เหมือนกนั 

• จะเห็นวา่ปริศนาค าทายไดใ้ชป้ระโยชนจ์ากกระแสวฒันธรรมต่างประเทศท่ีแพร่เขา้มา
ในสงัคมไทย โดยน ามาจดัหมวดหมู่ใหม่ โดยใชเ้กณฑท์างภาษาเป็นหลกัเพื่อใชเ้ล่นทาย
เพื่อความสนุกสนาน



บาสดงั นัง่ไม่ติด (NBA)
เรียนองักฤษ ฟิตเสียงศพัท์ (AUA)
ลือเล่ือง  เฟ่ืองสายลบั (CIA)
กบัถ่ินมุ่ง เมืองลุงแซม (USA)

• ในปริศนาน้ี ส่วนตัวค าถามเป็นภาษาไทย ผูกด้วยค าประพนัธ์ไทย แต่ในส่วนของ
ตัวค าตอบน้ันเป็นภาษาองักฤษซ่ึงพอ้งค าหลงัคือค าวา่ “A” 

• นอกจากในส่วนของตวัภาษาท่ีแสดงความผสมผสานทางวฒันธรรมแลว้ การน า
เน้ือหาซ่ึงเป็นเร่ืองของวฒันธรรมตะวนัตกมาถามในรูปแบบปริศนาท่ีเป็นของไทย
นั้นกเ็ป็นการผสมผสานทางวฒันธรรมอีกรูปแบบหน่ึงท่ีพบในปริศนาน้ี



• ในส่วนของปริศนาอะไรเอ่ย กมี็ตวัอยา่งแสดงใหเ้ห็นการผสานกระแสโลกาภิวตัน์
เขา้กบัรูปแบบการเล่นทายของไทย

โคอะไรเอ่ยมีแต่หนัง

เฉลย: โคลมัเบียพติเจอรส์ (Columbia Pictures)



• ปริศนานีน้ าช่ือของบริษทัทีท่ าธุรกจิภาพยนตร์ระดบัโลกมาใช้เป็นเน้ือหา 

• ตวัปริศนาแสดงใหเ้ห็นถึงความรับรู้ของคนไทยเก่ียวกบับริษทัภาพยนตร์ของฮอลีวูดส์
• และความสามารถในการ “เล่น” กบัความรับรู้ใหม่น้ี โดยน าไปผกูกบัความก ากวมทาง

ภาษาระหวา่ง
- ค าไทยวา่ “โค” (ค าสุภาพของ ววั) 
- และหน่วยค าเทียม “โค-” ในช่ือ “โคลมัเบีย  พคิเจอรส์” (Columbia Pictures) 

• ผูท่ี้เขา้ใจตรรกะของปริศนาน้ีตอ้งเป็นผูท่ี้รับรู้ทั้งกระแสวฒันธรรมโลกและกระแส
วฒันธรรมทางภาษาไทย



-โคอะไรมีแต่น า้ ไม่มีเน้ือ

เฉลย: โคคาโคล่า

• ในปริศนาน้ี ผูคิ้ดปริศนาผนวกเอาช่ือของเคร่ืองด่ืมสากลซ่ึงเป็นตวัแทนหน่ึงของ
กระแสวฒันธรรมโลกาภิวตัน์เขา้มาใชเ้ป็นเน้ือหาของปริศนา 

• แก่นของปริศนาคือ การน าความก ากวมทางภาษาของหน่วยค าเทียม “โค-” ซ่ึงไม่มี
ความหมายในตวัเองมากล่าวถึงอยา่งก ากวมเพ่ือหลอกใหคิ้ดวา่หน่วยค าน้ีคือ ค าว่า 
โค ซ่ึงเป็นค าสุภาพของ “ววั”

• ผูฟั้งจึงถูกหลอกใหห้ลงทางไปใคร่ครวญหาสตัวท่ี์ไม่มีเน้ือมีแต่น ้า



- ชีอะไรชอบว่ายน า้

เฉลย: She likes to swim.

• ในตวัอยา่งน้ีน าเอาความรู้ภาษาองักฤษซ่ึงเป็นภาษาสากลของโลกยคุโลกาภิวตัน์
ไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของปริศนาค าทายไทย 

• ความคลา้ยคลึงของการออกเสียงค าภาษาองักฤษวา่ she (หล่อน) และค าไทยวา่ ชี  
(นักบวชเพศหญิง) ถูกน ามาสร้างเป็นแก่นหลกัของปริศนา 

• เม่ือพูดถงึ “ชี” ในบริบทของข้อความภาษาไทยดงัในปริศนาน้ี “ชี” ทีเ่ป็นค าไทย
หมายถึง “นักบวชเพศหญิง” จะมีความเด่นกว่า 

• ดงันั้นปริศนาจึงสามารถสกดัผูฟั้งใหห้ลงคิดโดยใชค้วามหมายดงักล่าวเป็นหลกัได้



เกาะอะไรเอ่ยเห็นฉันวิง่

เฉลย: เกาะสิมิลนั (เกาะ see me run.)

• เกาะสิมิลนันั้น หากออกเสียงใหค้ลาดเคล่ือนเลก็นอ้ยสามารถออกเสียงไดว้า่ 
“เกาะซีมีรัน (เกาะ see me run.)”

• ซ่ึงแปลความอยา่งหลวมๆไดว้า่ “เกาะเห็นฉันวิง่” 

• ปริศนาขอ้น้ีเล่นกบัการผสมผสานของการใชค้  าภาษาองักฤษกบัภาษาไทยดงัได้
อธิบายแลว้



• ในการเล่นปริศนาค าทายสมยัใหม่ปรากฏบนระบบการส่ือสารผา่นเครือข่ายคอมพวิเตอร์
ท่ีเรียกวา่ อินเทอร์เน็ต 

• อาจเล่นทายในหลายรูปแบบ เช่น 
- จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์แบบส่งต่อ (forwarded e-mail)  
- เวบ็ไซต์ (website) 
- ห้องสนทนา (chat room) 
- กระดานสนทนา (web board discussion)  

• พื้นท่ีดงักล่าวก่อใหเ้กิดปริศนาใหม่ๆรวมถึงการเผยแพร่ยงักลุ่มเยาวชน

ภูมิปัญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์   
ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง



• ตวัอยา่งปริศนาค าทายบางส่วนจากแอพพลิเคชัน่ของ Apple ไดแ้ก่ 
- แอพพลิเคชัน่ อะไรเอ่ย? 
- แอพพลิเคชัน่ อะไรเอ่ย? 2

• ผลิตโดย Pairoj Saksornyuth
- กาอะไรพ่นไฟได้  (กาซีลอ็ต (กอ็ตซีล่า) )

- ครูอะไรใช้ปากกาด้ามเดยีว  (ครูวนัเพญ็ (One pen) )

ภูมปัิญญาทางภาษาในปริศนาค าทายกบัปรากฏการณ์   
ทางสังคมในบริบทกระแสแห่งความเปลีย่นแปลง



- คนประเทศอะไรรวยทีสุ่ดในโลก  (ชาวไอริช (I = ฉัน, rich = รวย) )

- ชีอะไร ไม่ชอบว่ายน า้   (she  doesn’t  like swim)

- นกอะไรเอ่ยอยู่ในทะเล  (นกอนิทรีย์  (In sea)

- ปลาอะไรมีสองหน้า  (ปลาทูน่า)

- ปลาอะไรสุภาพทีสุ่ด    (ปลาคราฟ (ครับ) )

- วนัอะไรเอ่ยจะต้องเรียกถึง 2 คร้ัง   (วนั ทู คอล)

- เน้ืออะไรกนิแล้วปลอดภยัทีสุ่ด  (หอย  เพราะมี อย.)



• การเล่นปริศนาค าทายในบริบทของกระแสความเปลีย่นแปลงเป็นปัจจัยทีท่ าให้คงมี
ศิลปวฒันธรรมของไทยยงัด ารงอยู่ในรูปแบบ  เน้ือหา  การน าเสนอท่ีปรับปรน
ระหวา่งวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมในบริบทของโลกาภิวตัน์

• การเล่นปริศนาค าทายใหม่ ๆ เหล่าน้ีจดัเป็น  “ความต้องการส่ิงบันเทงิใจของคนไทย
ยุคโลกาภิวตัน์ คนรุ่นใหม่เหล่านีเ้ตบิโตในยุคแห่งการรับรู้กระแสวฒันธรรมโลกใน

รูปแบบต่าง ๆ ผ่านทางส่ือและการแพร่ของลทัธิบริโภคนิยม  ส่ิงบันเทงิใจส าหรับคน

เหล่านีจ้งึต้องสอดรับกบัรูปแบบชีวติและความรับรู้ทีเ่ปลีย่นไป”



คุณค่าของปริศนาค าทาย

1. ปริศนาค าทายเป็นการเล่นพกัผ่อนหย่อนใจของเดก็และผู้ใหญ่ ในช่วงเวลา
วา่งหรือรับประทานอาหารเยน็แลว้  

ผูท้ายจะรู้สึกสนุกสนานท่ีไดคิ้ดหาค าตอบจากปริศนา และเปิดโอกาสให้
เดก็ๆ และผูใ้หญ่ไดใ้กลชิ้ดกนั เดก็ ๆ กส็ามารถสร้างความสมัพนัธ์  ความสามคัคี  
ความรัก และความเขา้ใจต่อกนั  



นอกจากนั้น ยงัท าใหไ้ดเ้รียนรู้นิสยัใจคอซ่ึงกนัและกนั เพราะการทายปริศนา
ช่วยเปิดโอกาสใหทุ้กคนไดแ้สดงออก แสดงใหเ้ห็นอารมณ์เม่ือทายไดห้รือไม่ได ้ 
นับว่าเป็นหลกัจิตวทิยาประการหน่ึงในการฝึกให้อยู่ร่วมกนัในสังคม  รู้จกัยอมรับ
สมาชิกในสงัคม  ฝึกฝนใหรู้้จกัแพ ้ รู้จกัชนะดว้ยเหตุผล  เพ่ิมความสมัพนัธ์ให ้            
แน่นแฟ้นยิง่ข้ึนระหวา่งสมาชิกในครอบครัว

คุณค่าของปริศนาค าทาย



2.  ปริศนาค าทายเป็นส่ิงทีช่่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่ผู้ทาย เพราะเป็น
การฝึกฝนใหรู้้จกัคิดแกปั้ญหา ฝึกใชไ้หวพริบ รู้จกัสงัเกตและสนใจส่ิงแวดลอ้ม
รอบตวั  

นอกจากน้ียงัเป็นการเพิม่พูนความสามารถทางภาษาให้แก่ผู้ทาย เพราะ
ปริศนาค าทายส่วนใหญ่ใชถ้อ้ยค าคลอ้งจองกนั มีอุปมาอุปไมย  ซ่ึงท าใหผู้เ้ล่นเป็น  
คนเจา้บทเจา้กลอน  และเรียนรู้ค าศพัทถ์อ้ยค าส านวนโดยไม่ตอ้งท่องจ า

คุณค่าของปริศนาค าทาย



3. ปริศนาค าทายเป็นส่ิงสะท้อนสภาพของชีวติและสังคมในคนไทยในแต่ละ

ยุคแต่ละสมัยว่ามีชีวติอย่างไร เราจึงถือวา่ ปริศนาค าทายเป็นมรดกทางสงัคม เป็น
เคร่ืองมือบนัทึกวฒันธรรมและประเพณีของสงัคมไทย  

ฉะน้ัน ปริศนาค าทายจึงมีคุณค่าส าคญัคือ เป็นกระจกเงาสะท้อนวฒันธรรม

ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย  ทีอ่ยู่อาศัย อาชีพ และวฒันธรรมทางด้าน

จิตใจของคนไทย 

คุณค่าของปริศนาค าทาย


