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 ปริญญานิพนธ์นี้มีวตัถุประสงค์ เพื่อวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
เปรยีบของสิง่มชีวีติในปรศินาค าทายไทย และวเิคราะหม์โนทศัน์ทีส่ะทอ้นจากอรรถลกัษณ์ในปรศินา
ค าทายไทย 
  ผลการศกึษาพบวา่ ปรศินาค าทายไทยจ านวน 244 ขอ้ทีน่ ามาศกึษาในงานนี้ พบว่า ด้าน
อรรถลกัษณ์ของแบบเปรยีบและสิง่ที่ถูกเปรียบมกีารใช้กลวธิีเปรยีบเทยีบ สิง่ไม่มชีวีติเปรยีบกบั
สิง่มชีวีติมากที่สุด จ านวน 128 ขอ้ คดิเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมา สิ่งมชีวีติเปรยีบกบัสิ่งมชีวีติ 
จ านวน 82 ขอ้ คดิเป็นรอ้ยละ 33.61 และสิง่มชีวีติเปรยีบกบัสิง่ไม่มชีวีติ จ านวน 34 ขอ้คดิเป็นร้อย
ละ13.93 ทัง้นี้สงัเกตไดว้า่ผูผ้กูปรศินาค าทายนิยมใชก้ลวธิกีารเปรยีบสิง่ไม่มชีวีติเป็นสิง่มชีวีติโดยใช้
ลกัษณะร่วมกนับางประการของทัง้สองสิง่มาเปรยีบเทยีบกนั พบกลุ่มอรรถลกัษณ์ที่น ามาใช้เปรยีบ
กบัสิง่มชีวีติ ดงันี้ 1) อรรถลกัษณ์มนุษย ์2) อรรถลกัษณ์สตัว ์3) อรรถลกัษณ์พชื 4) อรรถลกัษณ์
สิง่ก่อสร้าง และ5) อรรถลกัษณ์สิง่ของเครื่องใช้ ในด้านหน้าที่ของสิง่มชีวีติในปรศินาค าทายไทย
พบว่า อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวติแสดงความสมัพนัธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบโดย เชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ระหว่างค าถามกบัค าตอบให้ผู้ตอบสามารถตีความได้ และหน้าที่ในการเบี่ยงเบน  
ความเขา้ใจ อนัแสดงถงึภมูปิญัญาในการใชภ้าษาของคนไทยทีส่รา้งสรรคป์รศินาค าทาย นอกจากนี้
อรรถลกัษณ์ของสิง่มชีวีติยงัสรา้งความบนัเทงิในปรศินาค าทายอกีดว้ย 
  มโนทศัน์ทีส่ะทอ้นจากอรรถลกัษณ์ในปรศินาค าทายไทย ซึง่สะท้อนให้เหน็วธิคีดิของผู้ใช้
ภาษา 2 ประเดน็ คอื 1) มโนทศัน์เกีย่วกบัธรรมชาต ิไดแ้ก่ มนุษยเ์ป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ สตัวแ์ละ
พชืเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาต ิและ 2)มโนทศัน์เกี่ยวกบัวฒันธรรม ที่ให้ความส าคญักบัความสมัพนัธ์
ของบุคคลในครอบครวั และความส าคญัของการด าเนินชวีติตามวถิีไทยในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่
อาศยั สิง่ของเครื่องใช ้การแต่งกาย และอาหาร  
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This thesis aimed to analyze the semantic features of compared form and compared 

matter of life in Thai riddles. It also aimed to analyze the reflected concepts from the 
semantic features in Thai riddles. 

The research results revealed that the semantic features of compared form and 
compared matter has been compared by using non-living things compared with living things 
the most in amount of 128 items from the 244 items of Thai riddles that has been use in 
this study which is 52.46 percent. Next sequence is living things compared with living things 
in amount of 82 items which is 33.61 percent. Finally is living things compared with       
non-living things in amount of 34 items which is 13.93 percent. However, there is notify that 
the riddle creator often compared non-living things as living things by using some           
co-characteristics of two matters to compare with each other. It was found the semantic 
features that have been use to compare with living things were (1) the human semantic 
features, (2) the animal semantic features, (3) the plant semantic features, (4) the 
construction semantic features and (5) the utensil semantic features. The function of living 
things in Thai riddles has been found that the semantic features of living things showed the 
relative between question and answer by connecting the relation between question and 
answer, to make respondents can interpret the meaning. Also by connecting duty to 
derogate understanding which showed the wisdom of using language by Thai people who 
created the riddles. Moreover, the semantic features of living things have been created the 
entertainment in the riddles as well. 
        The reflected concept from semantic features in Thai riddles reflected the language 
users’ thinking process in 2 aspects were (1) the concept about nature, such as, humans is 
the part of the nature, animals and plants are the part of the nature, and (2) the concept 
about culture that place important to the family relation and the important of Thai way of life 
in many issues, such as, habitations, utensils, dressing and foods.     
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ผูว้จิยัขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.พรธาดา สุวธันวนิช อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ “ครู” ผู้
จุดประกายแห่งปญัญา ให้ความรู้ ความรกั เอาใจใส่ให้ก าลงัใจ และให้ค าแนะน าในการตรวจแก้
ปริญญานิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รบัความเอาใจใส่และความกรุณาใน     
การแก้ไขปรญิญานิพนธ์ด้วยความเมตตา ค าสอนและการปฏิบตัิของครูคอืแบบอย่างทรงคุณค่า
งดงามทีศ่ษิยจ์ะน้อมน าไปใชใ้นการด าเนินชวีติ  
  ในการศกึษาระดบัมหาบณัฑติ ผูว้จิยัยงัไดร้บัความรูค้ าสอน ค าแนะน า ดว้ยความเมตตาเอา
ใจใส่จาก “ครู” อกีหลายท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.วาสนา นามพงศ์ อาจารยท์ี่ปรกึษาร่วมปรญิญา
นิพนธ์ฉบบันี้ ขอกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุภคั มหาวราการ ประธานหลกัสูตร 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาไทย อาจารย์ ดร .ร ัชนีย์ญา กลิ่นน ้ าหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย ์        
ดร. พมิพาภรณ์ บุญประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศลิป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์   
ดร.ดวงเด่น บุญปก 
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.วภิาวรรณ อยู่เยน็ ผู้กรรมการสอบปริญญา
นิพนธ์ ที่กรุณาตรวจแก้ไขปริญญานิพนธ์อย่างละเอียดและได้ให้ค าแนะน าแก่ผู้ว ิจ ัยด้วย         
ความปรารถนาด ี 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที่ได้ประสทิธิป์ระสาท
วชิาความรูใ้หผู้ว้จิยัสามารถน ามาเป็นประโยชน์ในการท าปรญิญานิพนธฉ์บบันี้ 
   นอกจากนี้ ผู้ว ิจยัขอขอบคุณเพื่อนที่ร่วมศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวชิา
ภาษาไทย ได้แก่ นางสาววิมล งามยิง่ยวด นางสาวชาสินี ส าราญอินทร์ Mr.Zheng Wuyao 
MissZou siyuan และนางสาวสุณฏัฐา  อารยโ์พธิท์องทีเ่ป็นก าลงัใจคอยช่วยดว้ยมติรไมตรตีลอดมา 
 ความส าเรจ็ครัง้นี้เกดิขึน้ไม่ได ้ถ้าไม่ไดร้บัการสนับสนุนและก าลงัใจอย่างยิง่จากครอบครวั 
ไดแ้ก่ นายปรญิญา รกัหน้าที ่และครอบครวั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่
ผูเ้ป็นพระพรหมของลกู เป็นผูใ้หแ้ละอยูเ่บือ้งหลงัความส าเรจ็ทุกยา่งกา้วของชวีติ    
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 
 ปริศนาค าทายเป็นการละเล่นทางภาษาของไทยที่มีมาเป็นเวลายาวนาน การเล่นปริศนา
ค าทายเป็นการแสดงความสามารถในการใช้ภาษาของบุคคล เพราะผู้ถามจะต้องใช้กลวิธีทางภาษา
ต่างๆ มาสร้างเป็นค าถามให้กับผู้ตอบค าถามได้คิดและตีความตามถ้อยค าในปริศนานั้น ๆ เพื่อให้ได้
ค าตอบที่ถูกต้อง ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ของปริศนาค าทายมักจะสอดคล้องกับวัฒนธรรมในยุคนั้น ๆ ด้วย  
 โดยท่ัวไปปริศนาค าทายของไทยมักจะเริ่มต้นด้วยค าว่า “อะไรเอ่ย” แล้วตามด้วยถ้อยค า
ที่มีลักษณะเป็นค าบรรยาย และการเปรียบเทียบ ซึ่งจากการส ารวจข้อมูลปริศนาค าทายจ านวน 300 
ปริศนาค าทาย จากหนังสือปริศนาค าทาย ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทือง คล้ายสุบรรณ์ พบว่า 
ปริศนาค าทายส่วนใหญ่มีการใช้กลวิธีการเล่นค าและความหมายของค า โดยสร้างเป็นถ้อยค าปริศนา 
เพื่อจะน าไปสู่การไขค าตอบ การเล่นกับความหมายในปริศนาค าทาย พบว่ามี 2 ลักษณะ คือ 
ความหมายประจ ารูป และความหมายในปริบท 
 สุวรรณา งามเหลือ (2552) กล่าวว่า ความหมายประจ ารูปของค าที่น ามาเล่นในปริศนา
ค าทาย เป็นการตั้งปริศนาถามโดยยึดความหมายตามตัวอักษรซึ่งอยู่ในรูปภาษาเป็นหลัก และเป็น
ความหมายที่พบได้ในพจนานุกรม หรือเป็นที่รู้และเข้าใจกันโดยทั่วไป เช่น “อะไรเอ่ย กลางคืนหัว
ตั้ง กลางวันหัวตก” ค าตอบคือ ค้างคาว ปริศนาค าทายนี้บอกลักษณะพฤติกรรมของค้างคาว      
โดยเลือกใช้ค าแบบความหมายตรง สื่อให้เห็นลักษณะบางประการของค้างคาว ส่วนความหมายใน
ปริบทของค า คือ การเล่นกับความหมายในเชิงเปรียบเทียบโดยใช้ภาพพจน์เพื่อเปรียบเทียบกับ สิ่ง
ต่างๆ ได้แก่ คน สัตว์ และสิ่งของ เช่น เปรียบเทียบกับคน “อะไรเอ่ย เกิดมาน่าเวทนา มีตารอบตัว” 
ค าตอบคือ สับปะรด “อะไรเอ่ย เจ้าสาวอยู่ในเรือนหนาม ไม่งามก็หอม” ค าตอบคือ ทุเรียน “อะไรเอ่ย   
พอสาวอยู่กับแม่ พอแก่ตามผัว” ค าตอบ หญ้าเจ้าชู้ เป็นต้น 
 จากลักษณะทางความหมายของค าที่พบในปริศนาค าทาย รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร (2532: 
93) กล่าวว่า เป็นกลวิธีการเปรียบเทียบทางภาษาที่ต้องอาศัยการตีความ และการสร้างจินตนาการ
ความเปรียบที่ปรากฏในปริศนาการไขปริศนาต้องอาศัยความช่างสังเกต ความเข้าใจ ความช่างจด
ช่างจ า และไหวพริบในการมองสิ่งสองสิ่งที่ต่างกัน มองในมุมที่ต่างกัน แต่ต้องค้นหาความคล้ายคลึง
กัน หรือลักษณะร่วมจากของสิ่งสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกัน   
 ความเปรียบที่ใช้ในปริศนาค าทายนั้น ผู้วิจัยพบว่าความเปรียบประกอบไปด้วยสองส่วน 
คือ สิ่งที่ถูกเปรียบ และแบบเปรียบ ซึ่งโดยทั่วไปนั้นมักจะมีแบบเปรียบปรากฏให้เห็นชัดเจน แต่สิ่งที่
ถูกเปรียบมักจะไม่ระบุชัดเจน เพราะเป็นสิ่งที่ผู้ทายต้องค้นหาลักษณะร่วมของแบบเปรียบที่ปรากฏ
ในปริศนา ว่าจะมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่ถูกเปรียบในส่วนใด ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้จากความหมาย
ของค า หรือประโยค โดยอาศัยการตีความจากความหมายที่สัมพันธ์กัน  



2 
 

 จากลักษณะร่วมกันของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทาย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ
ผู้วิ จัยที่จะศึกษาความสัมพันธ์ทางความหมายเปรียบเทียบในปริศนาค าทาย ตามแนวคิดด้าน            
การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ปริศนาค าทาย “อะไรเอ่ย” ส่วนใหญ่มักจะใช้กลวิธีทาง
ภาษาแบบเปรียบเทียบ โดยน าลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของค าทาย ไปเปรียบเทียบกับลักษณะเด่น
ของค าตอบ ซึ่งของสองสิ่งนั้นจะมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ความหมายระดับค า ระดับประโยค  
 การวิเคราะห์ความหมายระดับค าหรืออรรถลักษณ์เป็นวิธีการที่ใช้แพร่หลายในการวิเคราะห์
ความหมายของค า (เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. 2548 : 298) ในการศึกษาความหมายระดับค าใช้วิธีการน าค า
ที่มีความหมายร่วมกันบางประการมาจัดกลุ่มแล้วน าค าแต่ละกลุ่มแยกความหมายย่อยเพื่อหา          
ความคล้ายกันและความแตกต่างกันบางประการ ดังที่ ชลธิชา สุดมุข (2537: 2-3) กล่าวเรื่องการวิเคราะห์
ความหมายระดับค าสรุปได้ว่า ในการศึกษาความหมายของค าแต่ละค านั้น ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มี
ความสัมพันธ์ทางความหมายกับค าอื่นๆ ท าให้เกิดการจัดกลุ่มทางความหมาย โดยค าที่อยู่ในกลุ่มของ
ความหมายเดียวกัน จะมีส่วนรายละเอียดของความหมายบางประการร่วมกัน แล้วน าค ามาเปรียบเทียบ
กันโดยใช้วิธีการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ 
 ไนดา (Nida. 1975) กล่าวว่า การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ (Componential Analysis) เป็น
การศึกษาความหมายของค า โดยแยกหน่วยความหมายย่อยของค าแต่ละค า เพื่อชี้ให้เห็นถึงความ
เหมือนและความต่างทางความหมายของค าแต่ละค า เช่น พ่อ กับ แม่ มีอรรถลักษณ์ที่เหมือนกัน คือ 
[+ชีวิต]  [+มนุษย]์  [+มีลูก]  แต่มีอรรถลักษณ์ที่ต่างกัน  คือ  [+เพศชาย] และ [-เพศชาย] 
 จากแนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ และลักษณะเด่นด้านการเปรียบเทียบของปริศนา
ค าทายจึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทาย เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ทาง
ความหมายระหว่างของสองสิ่งที่น ามามาเปรียบเทียบกัน เช่น หากค าเฉลยเป็นพืช จะต้องมี การน า
ลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งของพืชไปเปรียบเทียบกับลักษณะเด่นของสิ่งอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

 ตัวอย่างที่ 1 อะไรเอ่ย : เมื่อเด็กนุ่งขาว เมื่อสาวนุ่งเขียว เมื่อแก่สิ้นแรง นุ่งแดงสีเดียว 
                    ค าตอบ : พริก 
 

        วัยของมนุษย์         พริก             อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน    
 +มีการเจริญเติบโต  +มีการเจริญเติบโต   +มีการเจริญเติบโต 
 +อ่อน     +อ่อน        +อ่อน   
 +สาว     +สาว      +สาว  
 +แก่     +แก่      +แก่ 
 +ขาว               +ขาว         +ขาว   
 +เขียว        +เขียว         +เขียว  
 +แดง        +แดง         +แดง         
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       จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+การเจริญเติบโต] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] จากอรรถลักษณ์หลัก
และอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบ
เปรียบในปริศนานี้ คือ “วัยของมนุษย์” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “พริก” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “วัยเด็ก” 
กับ “พริกสีขาว” “วัยสาว” กับ “พริกสีเขียว”  “วัยแก่” กับ“พริกสีแดง”  ซึ่งเชื่อมโยงให้ผู้ตอบปริศนา
สามารถตีความได้ว่า การเจริญเติบโตของพริกจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย ๆ ดังเช่นวัยของมนุษย์ตั้งแต่เด็ก 
สาว ไปจนถึงวัยแก่ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้
ชัดเจน ท าให้ผู้ตีความปริศนาสามารถตอบค าถามได้   

การถ่ายโยงอรรถลักษณ์ของสิ่งสองสิ่ง เพื่อให้เห็นลักษณะร่วมกันบางประการของ
แบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายไทยข้างต้น  ท าหน้าที่ถ่ายโยงความหมายจาก        
วงความหมายต้นทางคือ เป็นสิ่งมีชีวิต และสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติบโตตามวัยไปยัง            
วงความหมายปลายทางคือ พริก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโต 
เช่นเดียวกับคน สังเกตได้ว่าอรรถลักษณ์หลักสามารถแสดงความหมายของสิ่งสองสิ่งร่ วมกันได้
นอกจากนี้ อรรถลักษณ์ย่อย ของมนุษย์กับพริกยังท าหน้าที่ถ่ายโยงความหมายไปยังค าตอบ        
วงความหมายต้นทาง [+วัยเด็ก] ถ่ายโยงไปยังวงความหมายปลายทาง [+สีขาว] วงความหมายต้น
ทาง [+สาว] ถ่ายโยงไปยังวงความหมายปลายทาง [+เขียว] วงความหมายต้นทาง [+แก่] ถ่ายโยงไป
ยังความหมายปลายทาง [+แดง] จะเห็นได้ว่าการถ่ายโยงความหมายเป็นการตีความตามขนบ      
(สุจิตรา แซ่ลิ้ม. 2549: 112) ทั้งที่ผู้ทายและผู้ตอบปริศนาสามารถรับรู้ได้ เพราะเกิดความหมายที่
โดดเด่น (saliend) ของหน่วยภาษาซึ่งเป็นที่เข้าใจและรับรู้ของผู้ใช้ภาษาทุกคน  
 

   ตัวอย่างที่ 2  อะไรเอ่ย  นารีเล่นน้ า 
      ตอบ  จอกแหน 
 

           นารีเล่นน  า             จอกแหน    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                      
       -พืช     +พืช   +ลอยน้ า 
       +เพศเมีย    +เพศเมีย   
        +ลอยน้ า     +ลอยน้ า 
 

จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+ลอยน้ า]  จากอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “จอกแหน” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “นาร”ี โดยเปรียบเทียบระหว่าง “จอกแหนลอยอยู่ในน้ า” กับ“นารีเล่นน้ า”  ซึ่งเชื่อมโยงให้
ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้  
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ตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการใช้ภาษาในรูปแบบของการเปรียบเทียบในปริศนา     
ค าทาย เพื่อให้ตอบค าถามได้ตีความหาค าตอบที่ถูกต้อง ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกัน
ทั้งสองสิ่ง มีความคล้ายคลึงกันบางประการ ผู้ผูกปริศนาค าทายจึงจงใจน าค าที่ใช้เรียกสิ่งหนึ่งไปใช้กับ
อีกสิ่งหนึ่ง เพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ตอบปริศนาค าทาย พยายามตีความและเชื่อมโยงจากแบบเปรียบที่ปริศนา
ให้มาเพื่อหาว่า สิ่งที่ถูกเปรียบคืออะไร ซึ่งสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ที่สื่อผ่านภาษา การใช้ภาษาใน         
การสื่อสารของมนุษย์ที่เป็นแหล่งข้อมูลส าคัญสามารถน ามาใช้ท าความเข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ 
โดยผู้ใช้ภาษาจะอาศัยประสบการณ์การรับรู้ทางกาย (Bodily Experience) และประสบการณ์การรับรู้
ต่างๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Physical Environment) ซึ่งเป็นประสบการณ์พื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์
มาใช้น าเสนอความคิดให้ปรากฏเป็นรูปร่าง (Embodiment) สร้างเป็นรูปภาษาในลักษณะเปรียบเทียบ
เพื่อถ่ายโยงความคิดนั้น (Kovecses. 2002: 16-20) ภาษาในลักษณะของการเปรียบเทียบซ่ึงมนุษย์
ถ่ายทอดออกมา โดยอัตโนมัติจึงสามารถสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของผู้ใช้ภาษาได้ 
 ที่ผ่านมามีการศึกษาศึกษาปริศนาค าทายทั้งตามแนวภาษาไทย และตามแนว
ภาษาศาสตร์ เม่ือพิจารณาในด้านข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาจากรูปแบบของ
ข้อมูลหลายลักษณะ กล่าวคือ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีทั้งที่ศึกษาจากปริศนาค าทายหลายประเภท 
เช่น งานวิจัยของประเทือง คล้ายสุบรรณ์ (2526) ทั้งปริศนา ปริศนาอะไรเอ่ย อักษรเลข ลายแทง 
ภาพปริศนาธรรม ผะหมี โจ๊ก และปริศนาค าโคลงและร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว งานวิจัยบางเรื่องก็ศึกษาปริศนาค าทายของหลายท้องถิ่นรวมกัน เช่น งานวิจัยของ 
วรรณา นะมิ (2527) โดยรวบรวมข้อมูลปริศนาค าทายของไทยทั้ง 4 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต้ และภาคอีสาน ในขณะที่งานวิจัยบางเรื่องมุ่งศึกษาเฉพาะข้อมูลจากปริศนาค าทายเฉพาะกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เช่น ปราณี จงจอหอ (2551)  ศึกษาปริศนาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ อ าเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ในขณะที่งานวิจัยบางเรื่องเลือกเก็บข้อมูลจากทั้งปริศนาค าทายพื้นเมืองและ
ปริศนาที่เกิดขึ้นใหม่ผสมกัน เช่น รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร (2532) ศึกษาวิเคราะห์กลวิธีในการใช้ภาษา
ในปริศนาค าทาย โดยการรวบรวมปริศนาค าทายทั้งที่เป็นปริศนาค าทายพื้นเมืองและปริศนาค าทาย
ที่เกิดขึ้นใหม่ 
 ในด้านการศึกษาวิเคราะห์ปริศนาค าทาย จะเห็นได้ว่ามีงานวิจัยบางเรื่องศึกษาวิเคราะห์
ลักษณะหลายอย่างร่วมกัน ทั้งโครงสร้างของตัวปริศนา รูปแบบ เนื้อหา โครงสร้างทางภาษา ตลอดจนหน้าที่
และวัฒนธรรมที่สะท้อนจากปริศนาค าทายเช่น งานวิจัยของ วรรณา นะมิ (2527) ปราณี จงจอหอ (2551) 
งานวิจัยบางเรื่องเน้นไปที่การศึกษาวิเคราะห์ในด้านเนื้อหาของปริศนาค าทาย เช่น สุรียา ทับทัน (2551)  
ศึกษากลวิธีการสร้างความขบขันในปริศนาค าทายสมัยใหม่ โดยวิเคราะห์กลไกทางภาษา เนื้อหาหรือประเด็น
ที่น ามาสร้างความขบขัน และมีงานวิจัยที่ศึกษาเฉพาะกลวิธีการสร้างปริศนาค าทายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
สุจิตรา แซ่ลิ่ม (2551) ศึกษาลักษณะของความก ากวมอย่างจงใจในปริศนาค าทายร่วมสมัยของไทย ซึ่งเป็น
การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ 
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริศนาค าทายที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่า
งานวิจัยที่เกี่ยวกับอรรถลักษณ์มีการศึกษาในวาทกรรมต่าง ๆ มากขึ้นในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีงานวิจัยใด
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ที่ศึกษาอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทาย ส่วนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับปริศนาค าทายมักจะเน้นไปที่
การจัดประเภท จัดหมวดหมู่ ส่วนในด้านการเปรียบเทียบในปริศนาค าทายนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ศึกษา
ปริศนาค าทายได้กล่าวเอาไว้ในลักษณะที่เป็นหนึ่งในกลวิธีการสร้างปริศนาค าทาย แต่ยังคงเป็นการจัด
ประเภทของการเปรียบเทียบเท่านั้น ยังไม่มีการศึกษาอรรถลักษณ์ที่สะท้อนระบบมโนทัศน์ของผู้ใช้
ภาษา นอกจากนี้ข้อมูลปริศนาค าทายของไทยท่ีมีการศึกษามานั้น ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาตามแนว
ภาษาและวรรณคดี ซึ่งยังมีการศึกษาปริศนาค าทายตามแนวภาษาศาสตร์จ านวนน้อย 

ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่าการใช้ภาษาในรูปแบบของการเปรียบเทียบ ในปริศนาค าทายเหล่านี้ 
น่าสนใจที่จะวิเคราะห์อรรถลักษณ์ร่วมกันระหว่างของสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกัน โดยการแยกหน่วย
ประกอบทางความหมายของค า การแสดงความหมายย่อยแต่ละหน่วยเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ทาง
ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่น ามาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต นอกจากนั้น
อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นยังสะท้อนมโนทัศน์ของคนไทยในบริบทสังคมและวัฒนธรรม ดังจะ
เห็นได้จากตัวอย่างที่ 1 และตัวอย่างที่ 2 ข้างต้น พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารของ
ไทยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่มีกันทุกบ้าน ความเปลี่ยนแปลงของสีพริกตั้งแต่
อ่อนจนแก่จัด จึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ ส่วนจอกแหนก็เป็นพืชน้ าที่พบเห็นได้ตามแม่น้ าล าคลองของ
ชุมชนโดยทั่วไป ปริศนาค าทายเหล่านี้จึงเป็นเสมือนบันทึกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ของ
คนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจอีกด้วย  

การศึกษาวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย และวิเคราะห์        
อรรถลักษณ์ที่สะท้อนจากปริศนาค าทายไทย ยังไม่มีผู้ใดศึกษามาก่อน งานวิจัยนี้จึงเป็นการศึกษา
ปริศนาค าทายในมิติที่ลึกในเชิงภาษาศาสตร์และวัฒนธรรม อันจะท าให้คนในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง
ถึงวัฒนธรรมที่ยังคงมีร่องรอยอยู่ในปริศนาค าทายเหล่านี้  
 
ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  เพื่อวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนา  
ค าทายไทย 
 2.  เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีสะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย 
 
ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
                 1.  ท าให้ทราบและเข้าใจการเชื่อมโยงทางความหมายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตของผู้ใช้ภาษาที ่ 
สื่อผ่านกลวิธีทางความหมายเชิงเปรียบเทียบในปริศนาค าทาย 
              2.  ท าให้เข้าใจมโนทัศน์ท่ีสะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย 
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ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 1.  เก็บข้อมูลจากหนังสือรวบรวมปริศนาค าทาย จ านวนทั้งสิ้น 8 เล่ม ดังนี้ 
 1)   ปริศนาสร้างสรรค์ 1001 ค าถาม โดย จุฬา ละคร      พ.ศ. 2536 

2) ปริศนาค าทาย เล่ม 1 โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี      พ.ศ. 25 28 
3) ปริศนาค าทาย เล่ม 2 โดย ทัศนีย์ ศุภเมธี    พ.ศ. 2528 
4) ปริศนาค าทาย โดย ประเทือง คล้ายสุบรรณ์    พ.ศ. 2526 
5) ลูกหมีทายอะไรเอ่ย ชุดสัตว์ป่า โดย พรจันทร์ จันทวิมล พ.ศ. 2538 
6) ปริศนาค าทาย คติชาวบ้าน อันดับ 4 โดย ภิญโญ จิตรธรรม พ.ศ. 2518 
7) อะไรเอ่ยปริศนาค าทายและผะหมี โดย วิเชียร เกษประทุม พ.ศ. 2545 
8) ค าทายอะไรเอ่ย ฉบับไทยแท้ โดย ประทีป เปลวทอง พ.ศ. 2529 
การที่ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลปริศนาค าทายจากหนังสือรวบรวมปริศนาค าทายเพียง

อย่างเดียวนั้น เพราะเป็นข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
แพร่หลาย และผู้วิจัยพบว่าปริศนาค าทายอะไรเอ่ยนี้ไม่มีปรากฏสร้างขึ้นใหม่แล้วในปัจจุบัน แต่
ยังคงมีการเล่นทายปริศนาอยู่ ปริศนาค าทายที่ปรากฏใน 8 เล่มนี้เป็นปริศนาค าทายพื้นเมืองภาค
กลาง และเนื้อหาของปริศนายังได้รับการเผยแพร่ลงในอินเตอร์เน็ต การใช้ข้อมูลในหนังสือรวบรวม
ปริศนาค าทายทั้ง 8 เล่มนี้ จึงถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
 2.  ศึกษาปริศนาค าทายที่ใช้กลวิธีการสร้างแบบเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตจ านวน 244 
ปริศนา  
 3.  ศึกษาปริศนาค าทายท่ีมีโจทย์ไม่ซ้ ากัน แต่ค าตอบอาจจะซ้ ากันได้ 
  
ข้อตกลงเบื องต้น 
 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ความหมาย 
 +  หมายถึง เครื่องหมายแสดงการพบความหมายของค าที่วิเคราะห์ข้อมูล 
 -   หมายถึง เครื่องหมายแสดงการไม่พบความหมายของค าที่วิเคราะห์ข้อมูล 
 +  หมายถึง เครื่องหมายแสดงการพบหรือไม่พบความหมายของค าที่วิเคราะห์ข้อมูล 
 [  ] หมายถึง สัญลักษณ์ใช้แสดงอรรถลักษณ์ของค าที่น ามาวิเคราะห์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1.  อรรถลักษณ์ (Semantic Component) หมายถึง ลักษณะความหมายของค าที่น ามาแจก
เป็นส่วนความหมายย่อย ๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นความหมายของค าแต่ละค า เป็นเครื่องช่วยให้เรา
เห็นความสัมพันธ์ทางความหมายของค าต่าง ๆ(เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. 2548: 298)  
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 2.  สิ่งมีชีวิต หมายถึง  สิ่งที่สามารถแสดงคุณสมบัติในการด ารงชีวิตได้  มีกระบวนการ
สืบพันธุ์ มีการเคลื่อนที่ หรือ การเคลื่อนไหว และตอบสนองต่อสิ่งเร้า พร้อมทั้งมีการเจริญเติบโต 
ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช 
 3.  สิ่งไม่มีชีวิต หมายถึง สิ่งที่ไม่สามารถแสดงคุณสมบัติในการด ารงชีวิตได้ ไม่สามารถ
เคลื่อนท่ีได้เอง เช่น สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น 
 4.  ปริศนาค าทายไทย หมายถึง ชุดของค าทายและค าตอบ ที่เก็บรวบรวมจากหนังสือ
ปริศนาค าทายไทยทั้ง 8 เล่ม ที่ระบุไว้ในขอบเขตและปรากฏในภาคผนวก 
 
สมมติฐาน 
  ปริศนาค าทายไทยใช้กลวิธีทางความหมายเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตซึ่งแสดง
มโนทัศน์ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย อรรถลักษณ์ของค าแสดงให้เห็นความเหมือนและ   
ความแตกต่างที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น รูปร่าง ลักษณะ กิริยาอาการ เป็นต้น 
   
วิธีด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปริศนาค าทาย ความหมายเปรียบเทียบ และ
แนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ 
 2.  เก็บและรวบรวมข้อมูล 
  2.1  ขอบเขตของข้อมูล 
   งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยสนใจศึกษาอรรถลักษณ์ของค าเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏ
ในปริศนาค าทาย ดังนั้นจึงเก็บข้อมูลเฉพาะปริศนาค าทายที่สร้างโดยกลวิธีการใช้ค าเปรียบเทียบ    

2.2  การเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลปริศนาค าทายจากหนังสือรวบรวมปริศนาค าทายเพียงอย่าง
เดียว ทีเ่ป็นข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึง่รวบรวมปริศนาค าทาย 2 ลักษณะ ได้แก่ 
   1)  ปรากฏทั้งแบบเปรียบ (Source domain) และสิ่งที่ถูกเปรียบ (Target domain) 
เช่น อะไรเอ่ย ต้นเท่าแขน ใบแล่นเสี้ยว (อ้อย) จากตัวอย่าง แบบเปรียบ คือ แขน ซึ่งหมายถึง แขน
ของมนุษยแ์ละสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ล าต้นของต้นอ้อย 
   2)  ปรากฏเฉพาะแบบเปรียบ (Source domain) เช่น แก่เรียกห้าว สาวเรียกอ่อน 
(มะพร้าว) จากตัวอย่างแบบเปรียบ คือ วัยของมนุษย์ และสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ผลมะพร้าว ในที่นี้ไม่
ปรากฏสิ่งที่ถูกเปรียบแต่สามารถเข้าใจได้จากการน าค าที่ใช้ในวงความหมายเกี่ยวกับมนุษย์ ค าว่า 
แก-่สาว ซึ่งน ามาเปรียบเทียบกับการเจริญเติบโตของผลมะพร้าว 
 3.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของค าที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
และหน้าที่ของอรรถลักษณ์ของค าที่เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต ดังต่อไปนี ้
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  3.1  การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ 
   1)  จัดประเภทของข้อมูล โดยพิจารณาจากประเภทของค าทายต่าง ๆ ได้แก่ ค าทาย
เกี่ยวกับพืช ค าทายเกี่ยวกับสัตว์ ค าทายเกี่ยวกับมนุษย์ ค าทายเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง ค าทายเกี่ยวกับของใช ้
และค าทายเกี่ยวกับอาหาร  
   2)  จ าแนกถ้อยค าเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ออกจากถ้อยค าอื่น  
   3)  วิ เคราะห์ความหมายประจ ารูปภาษาของสิ่ งมีชีวิต ในปริศนาค าทายจาก
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 โดนพิจารณาทั้งความหมายตรงและความหมายแฝง  
ดูเป็นค าหรือกลุ่มค าในแต่ละปริบทนั้น ๆ ที่ปรากฏแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ พิจารณา
ความสัมพันธ์หรือลักษณะร่วมกันของแบบเปรียบ โดยใช้แนวคิดด้านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ ดังนี ้
   - วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายไทย 
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
   มนุษย์เปรียบกับพืช 
   ตัวอย่างที่ 3  อะไรเอ่ยผลไม้สุกคาต้นไม่รู้หล่นคนกินได้ 
         ค าตอบ   นมแม่ 
 
                 ผลไมสุ้กคาต้น             นมแม ่        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                    
   -ส่วนประกอบ  + ส่วนประกอบ  +เป็นอาหาร 
      ของมนุษย ์   ของมนุษย ์  +กินได้ 
   +เป็นอาหาร  +เป็นอาหาร 
   +กินได้   +กินได้ 
 
    นม หมายถึง น. ส่วนของร่างกายอยู่บริเวณหน้าอก มี 2 เต้า ของผู้หญิงมีต่อม
ส าหรับผลิตน้ านมเป็นอาหารส าหรับลูกอ่อน ส่ วนของผู้ ชายมีขนาดเล็กและไม่ มีน้ านม 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 561) 
   ผล หมายถึง น. ลูกไม้ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
726)    
   สุก หมายถึง ก. พ้นจากห่าม เช่น ผลไม้สุก, (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1200)    
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบมนุษย์กับพืชคือ 
นมแม่ กับผลไม้สุก มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เป็นอาหาร] [+กินได้] จากอรรถลักษณ์หลัก
ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นแบบเปรียบ
ในปริศนานี้ คือ ผลไม้สุก  สิ่งที่ถูกเปรียบคือ นมแม่ โดยเปรียบระหว่างผลไม้สุกที่เป็นอาหาร กับนม
ของแม่ที่เป็นอาหารของลูก สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่งสามารถน ามาเปรียบกันได้ เพราะต่างรับประทาน
ได้เหมือนกัน ท าให้ผู้ตีความปริศนาสามารถเชื่อมโยงไปยังค าตอบได้ 
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   - คิดค่าร้อยละของอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ ตามปริมาณที่
เปรียบเทียบ   
   - วิเคราะห์หน้าที่ของอรรถลักษณ์ 
   3.2  การวิเคราะห์มโนทัศน์ท่ีสะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย 
 4.  เสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการเพื่อวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและ   
สิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยในบทที่ 3 เสนอผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อน
จากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทยบทที่ 4 โดยเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive 
Analysis) 
 5.  สรุปและอภิปรายผล การศึกษาค้นคว้าในบทท่ี 5 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และได้เรยีบเรยีงตาม
หวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 1.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอรรถลกัษณ์ 
  1.1  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัอรรถลกัษณ์ 
  1.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัอรรถลกัษณ์ 
 2.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมโนทศัน์ 
  2.1  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัมโนทศัน์ 
  2.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมโนทศัน์ 
 3.  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งปรศินาค าทาย 
  3.1  เอกสารทีค่ าเกีย่วขอ้งกบัปรศินาทาย 
  3.2  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรศินาค าทาย 
 
1.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอรรถลกัษณ์ 
  1.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัอรรถลกัษณ์ 
  อรรถลกัษณ์ (Semantic Component) หมายถึง ลกัษณะความหมายของค าที่น ามาแจก
เป็นส่วนความหมายยอ่ย ๆ ทีป่ระกอบขึน้มาเป็นความหมายของค าแต่ละค า เป็นเครื่องช่วยให้เรา
เหน็ความสมัพนัธท์างความหมายของค าต่าง ๆ  
  เพยีรศริ ิวงศ์วภิานนท์ (2548: 319-320) อธบิายว่า อรรถลกัษณ์แต่ละประการที่ประกอบ
กนัขึน้มาเป็นความหมายของแต่ละค านัน้จะมใิช่อรรถลกัษณ์ทีพ่บในค าเพยีงค าเดยีว กล่าวคอื แสดง
ความสมัพนัธท์างความหมายของค า เป็นแผนภูมอิรรถลกัษณ์ของค าต่าง ๆ เช่น ค าว่า “พ่อ” “แม่” 
ไดด้งันี้ 

    พ่อ       แม ่
[+มชีวีติ]  [+มชีวีติ] 
[+มนุษย]์  [+มนุษย]์ 
[+มลีกู]   [+มลีกู] 
[+ชาย]   [-ชาย] 
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  จากการแสดงความหมายข้างต้น แสดงให้เห็นความหมายของค าในภาษานอกจากนี้ 
เพยีรศริ ิวงศว์ภิานนท ์(2548: 321) ยงักล่าวอกีวา่ ค าบางค ามคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนัมาก และค า
บางค ามคีวามสมัพนัธน้์อยมาก หรอืไม่มเีลย ตวัอยา่งค าทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนัมาก ไดแ้ก่ค าว่า 
เดก็ชาย และเดก็หญงิ ซึง่แสดงการแจกแจงความหมายยอ่ยในรปูของอรรถลกัษณ์ได ้ดงัต่อไปนี้ 
 

 เดก็ชาย  เดก็หญงิ 
[+มชีวีติ]  [+มชีวีติ] 
[+มนุษย]์  [+มนุษย]์ 
[-โตแลว้]  [-โตแลว้] 
[+ชาย]   [-ชาย] 

 
  ค าทัง้สองมกีารแจกแจงอรรถลกัษณ์เหมอืนกนัคอื [+มชีวีติ +มนุษย ์-โตแล้ว] อรรถลกัษณ์ 
[ชาย] ท าให้เดก็หญิงและเดก็ชายต่างกนั กลุ่มอรรถลกัษณ์ดงักล่าวท าให้ค าทัง้สองแยกออกจาก 
ค านาม สตัว ์พชื สิง่ของ ฯลฯ ในการวเิคราะห์ผู้วเิคราะห์มกัจะก าหนดให้อรรถลกัษณ์ต่าง ๆ มคี่า
เป็นสองค่า (Binary Value) ดงันัน้จงึมเีครื่องหมาย + และ - ประกอบหน้าอรรถลกัษณ์นัน้ ด้วยเหตุ
นี้จงึใชอ้รรถลกัษณ์  [+ชาย] ส าหรบัเดก็ชาย และ [-ชาย] ส าหรบั เดก็หญงิ และกลุ่มอรรถลกัษณ์จะ
รวมกนัอยูภ่ายในเครื่องหมาย [  ]  
  จากวธิกีารวเิคราะห์อรรถลกัษณ์  (Componential Analysis) ขา้งต้น ไนดา (Nida. 1975: 54 - 61)       
ไดเ้สนอขัน้ตอนในการวเิคราะหห์น่วยความหมายยอ่ยของค าเอาไว ้6 ข ัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 
 1.  เลอืกความหมายทีม่คีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิกนัระหว่างค าต่าง ๆ ซึ่งมลีกัษณะที่จะท าให้
ค าเหล่านัน้อยู่ในขอบเขตทางความหมาย (Semantic Domain) เดยีวกนั โดยที่ค าต่าง ๆ นัน้มี
องคป์ระกอบทางความหมายทัว่ ๆ ไปร่วมกนั เช่น father, mother, son, daughter, brother, sister, 
uncle, aunt, nephew, niece and cousin องค์ประกอบทางความหมายที่มรี่วมกนั คอื human 
beings และ person who are related either by blood or by marriage การเลอืกความหมายที่มี
ความสมัพนัธ์กนันัน้ ควรเริม่จากขอบเขตทางความหมายที่เล็ก ๆ ก่อน แล้วจึงขยายออกไปหา
ขอบเขตทางความหมายทีใ่หญ่ขึน้เรื่อย ๆ 
 2.  ลงรายการสิ่งที่อ้างถึงโดยเฉพาะของแต่ละค า เช่น father และ motherจะมี
องค์ประกอบทางความหมายเป็นความหมายพื้นฐาน ในขณะที่ father in law, stepfather และ 
stepmother จะมอีงคป์ระกอบทางความหมายที่ขยายขอบเขตออกไป ควรจดัให้เป็นความสมัพนัธ์
ข ัน้ที่สองซึ่งต่างจากค าพวก uncle, aunt, nephew, niece และ cousin ซึ่งจดัเป็นความสมัพนัธ์ข ัน้
แรกโดยดจูากสิง่ทีอ่า้งองิถงึและความสมัพนัธ์กบัความหมายพื้นฐานที่ต่างออกไป ในขัน้ตอนนี้ จะ
ช่วยท าใหเ้ราตรวจสอบไดว้า่ องคป์ระกอบทางความหมายที่ควรเป็นความหมายพื้นฐานที่มรี่วมกนั
ของค าที่อยู่ในขอบเขตทางความหมายเดียวกนัเป็นความหมายใดได้บ้าง และในขอบเขตของ
ความหมายของค านัน้ มสีิง่ทีอ่า้งถงึเป็นอะไรไดบ้า้ง 
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 3.  วเิคราะห์ว่ามคีวามหมายใดที่กลุ่มนัน้มรี่วมกนัโดยเฉพาะและไม่ได้เป็นองค์ประกอบ
ทางความหมายของกลุ่มอื่น เช่น mother, aunt, daughter, sister, niece, และ cousinมคีวามหมาย
ย่อย คือ female sex ส่วนค า father, uncle, son, brother, nephew, niece และ cousinมี
องคป์ระกอบทางความหมาย คอื male sex ส่วนค า cousin ไม่มกีารแยกเรื่องเพศ ในขัน้ตอนนี้บาง
ค าอาจจะสามารถตดัสนิไดเ้ลยวา่มคีวามหมายต่างจากค าอื่นอยา่งไร 
 4.  วเิคราะหว์า่ค าแต่ละค ามคีวามหมายประจ าค าใด ที่ท าให้ค า ๆ นัน้แตกต่างไปจากค า
อื่น ๆ เช่น father ประกอบด้วยความหมายประจ าค า คอื male sex, one ascending generation 
และ direct descent 
 5.  ตรวจสอบขอ้มลูวา่องคป์ระกอบทางความหมายของค าที่วเิคราะห์นัน้ถูกต้องมากน้อย
เพยีงใด 
 6.  น าความหมายประจ าค าทีท่ าใหค้ า ๆ หนึ่งต่างจากค าอื่น ๆ มาบนัทกึให้อยู่ในรูปแบบ
ของแผนภมูติน้ไมห้รอืตารางทีแ่สดงคุณลกัษณะทีเ่หมอืนหรอืแตกต่างของค า มคี่าเป็นบวกหรอืเป็น
ลบ   
 นอกจากนี้ไนดา (Nida. 1975: 64-67) ยงักล่าวถึงพื้นฐานทางภาษาศาสตร์ในการวเิคราะห์ 
องคป์ระกอบทางความหมายวา่ การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางความหมาย ตอ้งศกึษาถงึรปูแบบและ
หน้าทีข่องความสมัพนัธท์างความหมายของค าทีม่ต่ีอสิง่ทีอ่า้งถงึนัน้ เพื่อใหเ้ราแยกความแตกต่างได้
อยา่งชดัเจน ซึง่กระบวนการทางภาษาทีใ่ชใ้นการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทางความหมายม ี4 รปูแบบ 
คอื 
 (1)  การตัง้ชื่อ (Naming) เป็นการตัง้ชื่อโดยการพจิารณาจากองคป์ระกอบทางความหมาย
ของสิง่ทีอ่า้งถงึ เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งหน่วยทางภาษาและสิง่ที่อ้างถึง การตัง้ชื่อเป็นหน้าที่ทาง
ภาษาทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัข ัน้ตอนที ่2 และ 5 ของการวเิคราะห์องค์ประกอบทางความหมายที่ได้
กลา่วขา้งตน้ 
 (2)  การซ ้าความหมาย (Paraphrase) เป็นการอธบิายลกัษณะเด่นของการใช้รูปแบบที่
แน่นอนของการซ ้าความหมาย เช่น uncle มคีวามหมายเดยีวกบั my father’s brother หรอื my 
mother’s brother  
 (3)  การให้ค าจ ากดัความ (Defining) เป็นกระบวนการที่คล้ายกบัการซ ้าความหมาย แต่
เป็นการกล่าวถึงสิง่ที่อ้างถึงทัง้หมด เช่น uncle คอื ค าจ ากดัความของ my father’s brother หรอื 
my mother’s brother หรอื the husband of one’s aunt 
 (4)  การจ าแนกประเภท (Classification) จะมคีวามหมายสมัพนัธก์บั 3 กระบวนการ คอื 
  -  การรวมค าทีท่ าความหมายยอ่ยทัว่ ๆ ไปเหมอืนกนัไวด้ว้ยกนั 
  -  การแยกค าทีค่วามหมายยอ่ยความหมายใดความหมายหนึ่งที่แตกต่างจากค าหนึ่ง
ออก 
  -  ก าหนดพืน้ฐานส าหรบักลุ่ม โดยจดักลุ่มค าทีม่คีวามหมายเหมอืนกนัไวด้้วยกนัและ
แยกกลุ่มค าทีแ่ตกต่างกนัออกมาตดัสนิพืน้ฐานของการรวมกลุ่ม    
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  ไนดา (Nida. 1975) ได้ยกตัวอย่างการวิเคราะห์ความหมายของค าศัพท์
ภาษาองักฤษจ านวน 4 ค า คอื chair, bench, stool, hassock โดยใช้วธิกีารวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ 
เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมอืนและความแตกต่างทางความหมายของค า ซึง่ไดผ้ลสรุปดงันี้   
 
ตาราง  1 แสดงวธิกีารวเิคราะหอ์รรถลกัษณ์ เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึความเหมอืนและความแตกต่าง 
             ทางความหมายของค า   
    
 chair bench stool hassock 

1. Artifacts + + + + 
2. Furniture + + + + 
3. For sitting + + + + 
4. For one 

person 
+ - + + 

5. With a back + + - - 
6. With  legs + + + - 

   
 จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้า่ ค าทัง้ 4 ค ามอีงคป์ระกอบทางความหมายย่อยที่แตกต่าง

กนัอยู่ 3 ความหมายย่อย คอื ส าหรบับุคคลเดยีว มพีนักพงิและมขีา แต่ทัง้ 4 ค านี้กจ็ดัอยู่ในกลุ่ม
ทางความหมายเดยีวกนั เพราะค าทัง้ 4 ค ามคีวามหมายย่อยที่เหมอืนกนั คอื artifacts, furniture 
และ for setting 
 จากการวเิคราะห์อรรถลกัษณ์ขา้งต้น ท าให้เราเหน็ความสมัพนัธ์ทางความหมาย    
ของค าว่ามมีากน้อยเพียงใด ค าที่มอีรรถลกัษณ์ส่วนใหญ่เหมือนกนัจะมคีวามสมัพนัธ์ใกล้ชดิกนั
มากกวา่ค าทีม่อีรรถลกัษณ์ต่างออกไปจากค าอื่นในกลุ่ม 

 การจดักลุ่มทางความหมายของไนดามทีัง้สิ่งมชีวีติและไม่มีชวีติ เหตุการณ์ สิง่ที่
เป็นนามธรรม และความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่งต่าง ๆ ในงานวิจ ัยนี้  ผู้ว ิจ ัยได้น าแนวคิดด้าน          
การวเิคราะห ์ อรรถลกัษณ์ มาใชว้เิคราะหอ์รรถลกัษณ์ของค าที่เปรยีบเทยีบกบัสิง่มชีวีติในปรศินา
ค าทายของไทย โดยผู้วจิ ัยจดักลุ่มของค าที่เป็นความหมายเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตตามแนว
การศกึษาของไนดา (Nida. 1975) ข้างต้น เพื่อแสดงให้เห็นองค์ประกอบทางความหมายของ
สิง่มชีวีติกบัความคดิต่าง ๆ ที่น าเสนอ ว่ามคีวามเหมอืนกนัหรอืต่างกนัมากน้อยอย่างไร จงึท าให้
มนุษยน์ าลกัษณะต่าง ๆ ของสิง่มชีวีติมาใชใ้น  การเปรยีบเทยีบดงัทีป่รากฏในปรศินาค าทายไทย 
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 1.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัอรรถลกัษณ์ 
 สุภา องักุระวรานนท์ (2527) ศกึษาความหมายแฝงของค าว่าผู้หญิง จากความเปรยีบใน
เพลงไทยสากล วตัถุประสงคใ์นการศกึษา เพื่อศกึษาเพื่อหาความหมายแฝงของค าว่า "ผู้หญิง" ใน
การศกึษาครัง้นี้ผู้วจิยัได้เกบ็ขอ้มูลความเปรยีบจากหนังสอืเพลงที่พมิพ์ระหว่าง พ.ศ. 2512-2525 
ประมาณ 3,500 เพลง และพบว่ามแีบบเปรยีบ 93 แบบเปรยีบ การวเิคราะห์ความหมายของแบบ
เปรียบผู้วจิยัใช้ทฤษฎีแยกหน่วยประกอบทางความหมาย (Componential Analysis) เพื่อหา    
อรรถลกัษณ์ของแบบเปรยีบ ซึง่เป็นแหล่งทีม่าของความหมายแฝง ผลของการวจิยัแบบเปรยีบแสดง
วา่ผูเ้ปรยีบทีเ่ป็นผูช้ายใช ้แบบเปรยีบทีม่โีครงสรา้งเป็นค านามค าเดยีวมากกว่าเป็นกลุ่มค า ในขณะ
ทีผู่เ้ปรยีบทีเ่ป็นผูห้ญงิใช ้ แบบเปรยีบทีม่โีครงสรา้งเป็นกลุ่มค ามากกวา่เป็นค านามค าเดยีว ส าหรบั
ความหมายของแบบเปรยีบนัน้สามารถจดัให้เป็น 12 กลุ่ม ตามอรรถลกัษณ์ส าคญัที่ปรากฏ 12 
อรรถลกัษณ์ อรรถลกัษณ์เหล่านี้เป็นที่มาของความหมายแฝง ความหมายแฝงของ "ผู้หญิง" ที่ได้
จากอรรถลักษณ์แบ่งเป็นความหมายที่ได้จากอรรถลักษณ์โดยตรง 10 ความหมายจาก 10       
อรรถลกัษณ์ และทีไ่ดจ้ากการตคีวามอรรถลกัษณ์ 3 ความหมายจาก 2 อรรถลกัษณ์ 
 นอกจากนี้ ผลการวจิยัยงัแสดงดว้ยวา่ ความหมายแฝงมคีวามสมัพนัธ์กบัเพศของผู้เปรยีบ
ดว้ย ผูเ้ปรยีบทีเ่ป็นผูห้ญงิจะใชค้วามหมายแฝงทีแ่สดงวา่ตนเองเป็นสิง่ หรอืคนทีไ่ม่มคีวามส าคญั มี
สภาพทีต่ ่าตอ้ยเป็นฝา่ยทีต่อ้งรบัการกระท าคอื เป็นทีร่ะบายความตอ้งการทางเพศของชาย และเมื่อ
มคีรอบครวัต้องอยู่ในอ านาจของผู้เป็นสาม ีส าหรบัผู้เปรยีบที่เป็นชายจะใช้ความหมายแฝงทัง้ที่
แสดงการยกยอ่งและไม่ยกยอ่งคอื เป็นผูห้ญงิทัง้เป็นสิง่มคี่า และไม่มคี่า รวมทัง้ดหูมิน่เหยยีดหยาม
ว่าผู้หญิงเป็นเพศที่ ใช้ไม่ได้และด้อยเกียรติในการใช้แบบเปรียบเพื่อสื่อความหมายแฝง 13 
ความหมายนี้ ผูเ้ปรยีบต่างเพศกนัใชแ้บบเปรยีบทีต่่างกนั ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ในสงัคมไทย ผูห้ญงิและ
ผูช้ายมทีศันคตแิละความรูส้กึ   นึกคดิต่อผูห้ญงิทีต่่างกนั 
  สุดา ธนะวงศ ์(2534) เรื่อง “ส านวนเปรยีบล้านนา: การศกึษาโครงสร้างและอรรถลกัษณ์” 
เป็นการศกึษาแนวคดิเกี่ยวกบักระบวนการสร้างส านวนเปรยีบโดยเน้นโครงสร้างทางความหมาย 
ส านวนเปรียบม ี3 องค์ประกอบคือ สิง่ที่ถูกเปรียบ แบบเปรยีบ และค าแสดงการเปรียบพร้อมทัง้
วเิคราะห ์อรรถลกัษณ์ตามแนวความคดิของไนดาและจดัประเภทของส านวนเปรยีบล้านนาซึ่งผล
ของการวจิยัสรุปได้ว่า การสร้างส านวนเปรียบมีองค์ประกอบส าคญั คือ โครงสร้างของส านวน
เปรียบ กระบวนการเปรียบ   การสรรความหมายและการสรรค า กระบวนการปรวิรรต ลกัษณะ
ความหมายในส านวนเปรยีบและลกัษณะอรรถลกัษณ์ 
  โครงสร้างของประโยคเปรียบเทียบเป็นโครงสร้างที่เปรียบเทียบสิ่งที่หนึ่ง เรียกว่าสิ่งที่
กล่าวถงึหรอืเน้นถงึ โยงไปเปรยีบกบัสิง่ทีส่อง เรยีกวา่ สิง่ทีพ่าทพงิหรอืโยงถงึ โดยใชค้ ากริยิาแสดง
การเปรียบเทียบ อาทิ เหมือน อย่าง เท่า ท าหน้าที่เปรียบสองสิง่นัน้ เปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่
ปรากฏเป็นส านวนเปรยีบ ซึง่อาจปรากฏเป็นค า กลุ่มค า หรอืประโยคกไ็ด ้โครงสรา้งทัง้สองดงักล่าว
อาจแสดงดว้ยแผนผงัตน้ไม ้
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  อรรถพร ศรพีุ่ม (2548) ศกึษาการวเิคราะห์ความหมายของค าในส านวนที่มคีวามเหมอืน
พจนานุกรมฉบบัมตชิน : การศกึษาเชงิอรรถศาสตร ์โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อ ศกึษาอรรถลกัษณ์และ
ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าที่ใช้แทนกันได้ในส านวนที่มีความหมายเหมือนกันใน
พจนานุกรมฉบบัมตชิน พ.ศ. 2547 ผลการวจิยัสรุปว่า ส านวนที่มคีวามหมายเหมอืนกนั แต่มรีูป
ส านวนต่างกนัทีพ่บในพจนานุกรมฉบบัมตชิน พ.ศ. 2547 มจี านวน 70 ความหมาย จากรูปส านวน 
145 ส านวน แบ่งไดเ้ป็น 3 ลกัษณะ ดงันี้ 
  1.  ส านวนที่มคีวามหมายเหมอืนกนัมีลกัษณะตดัค าหรอืเพิม่ค า พบว่ามีความหมาย 13 
ความหมาย จากรปูส านวน 27 ส านวน 
  2.  ส านวนทีม่คีวามหมายเหมอืนกนั มลีกัษณะประกอบขึน้จากส่วนประกอบทีไ่ม่สามารถใช้
แทนกนัได ้พบวา่มคีวามหมาย 4 ความหมาย จากรปูส านวน 9 ส านวน 
  3.  ส านวนที่มีความหมายเหมือนกัน มีล ักษณะปรากฏค าที่ใช้แทนกันได้ 2 ค า หรือ 
มากกวา่ พบวา่ มคีวามหมาย 54 ความหมาย จากรปูส านวน 114 รปูส านวน 
 อรรถลกัษณ์ของส านวนของค าที่ใช้แทนกนัได้ ในส านวนที่มคีวามหมายเหมือนกนัมี
จ านวนตัง้แต่ 2 -13 อรรถลกัษณ์ ส่วนค าทางความหมายระหว่างค าที่ใช้แทนกนัได้ในส านวนที่มี
ความหมายเหมอืนกนั แบ่งความสมัพนัธไ์ดด้งันี้ 
 1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งค าในหมวดเดยีวกนั แบ่งไดเ้ป็น การวภิาคความหมาย การพ้อง
ความหมาย การพอ้งความหมายแบบไม่สมบูรณ์ การล าดบัความหมายแบบการล าดบัความหมาย
น้อย การมคีวามหมายตรงขา้มแบบเทยีบเกณฑ ์การมคีวามหมายตรงขา้มแบบสมัพทัธ ์
 2.  ความสมัพนัธ์ระหว่างค าที่ต่างหมวดกนั แบ่งเป็น 2 แบบ คอื การมเีงื่อนไขปรากฏ
ร่วม และการกลนืความหมาย 
  ผ่องผิว  บ ารุงกลาง (2550)  ศึกษารูปแบบและอรรถลกัษณ์ของค าที่มีค าว่า “ข้าว” ใน
ภาษาไทย เกบ็ขอ้มลูจากพจนานุกรมทีเ่ป็นทีย่อมรบัจ านวน 7 เล่ม แลว้เลอืกค าประสมทีม่คี าว่าขา้ว 
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มค านามและค ากรยิา ได้จ านวนค านามทัง้สิ้น 148 ค า และค ากรยิา
ทัง้สิน้ 56 ค า รวมทัง้สิน้ 204 ค า ผลการวจิยั พบวา่ อรรถลกัษณ์ที่ใช้แบ่งค าที่เกี่ยวกบัค าว่า “ขา้ว” 
ในภาษาไทยม ี7 อรรถลกัษณ์ โดยมอีรรถลกัษณ์อนัดบัแรก คอื การแปรรูป ไม่แปรรูป และแปรรูป
หรอืไม่แปรรปูกไ็ด ้และแบ่งยอ่ยไดอ้กีโดยใชอ้รรถลกัษณ์อนัดบัที่สอง คอื ลกัษณะสุก ไม่สุก หรอืสุก
และไม่สุกกไ็ด้ และแบ่งย่อยได้อกีโดยใช้อรรถลกัษณ์อนัดบัที่สาม คอื ประเภทของข้าวเจ้า ขา้ว
เหนียว และขา้วเจา้หรอืขา้วเหนียวกไ็ด ้จากนัน้จงึใช้อรรถลกัษณ์อนัดบัที่สี่ คอื อาหารคาว อาหาร
หวาน และใช้อรรถลกัษณ์อนัดบัที่ห้า คอื วธิีการท า อาท ิต้ม หุง ทอด จี่ หลาม ใช้อรรถลกัษณ์
อนัดบัที่หก คอื วตัถุดิบ อาท ิกะทิ น ้าตาล มะพร้าว ถัว่ งา กล้วย สุดท้ายแบ่งย่อยโดยใช้อรรถ
ลกัษณ์อนัดบัทีเ่จด็ คอื ลกัษณะของขา้ว อาท ิอดัเป็นแผ่น ห่อใบตอง มหีางยาว แผ่นบาง ห่อไส้หม ู
เป็นตน้  
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 อรรถวทิย ์รอดเจรญิ (2552) การศกึษาความหมายของค าลกัษณนามที่ใช้กบั “มนุษย”์ ใน
ภาษาไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการจ าแนกความหมายและให้ค านิยามของค าลกัษณนามที่
ใชก้บัมนุษย ์ผลการวจิยัพบวา่ค าลกัษณนามทีใ่ชก้บัมนุษยท์ัง้สิน้ ๑๗ ค า ได้แก่ เก้าอี้ คน เจ้า ชวีติ 
ต าแหน่ง ท่าน นาง นาย ปาก พระองค์ ราย รูป ศพ สาว หนุ่ม หวั และองค์ ค าลกัษณนามมนุษย ์
ทัง้ ๑๗ ค า แบ่งล าดบัความสมัพนัธล์ดหลัน่ตามล าดบัชัน้ทางความหมายของค าลกัษณนามที่ใช้กบั
มนุษยอ์อกเป็น ๔ ชัน้ ดงันี้ ช ัน้ที ่๑ ไดแ้ก่ [+สถานภาพสูง] และ [-สถานภาพสูง] โดยอรรถลกัษณ์              
[+สถานภาพสูง] แบ่งออกเป็น ๒ อรรถลกัษณ์ย่อย คอื [+เชื้อพระวงศ์] แบ่งค าว่า พระองค์ และ      
[-เชื้อพระวงศ์] แบ่งค าว่า รูป องค์ ช ัน้ที่ ๒ ได้แก่ [+มีชีวติ] แบ่งค าว่า คน ราย [+มีชีวติ] และ          
[-มชีวีติ] แบ่งค าว่า ศพ ชัน้ที่ ๓ แบ่งออกเป็น ๓ อรรถลกัษณ์ย่อย ได้แก่ [+ชาย] แบ่งค าว่า หนุ่ม 
และ [-ชาย] แบ่งค าว่า นาง สาว ชัน้ที่ ๔ ได้แก่ [+ยกย่อง] แบ่งค าว่า ท่าน และ [-ยกย่อง] และ    
อรรถลกัษณ์ชัน้สุดทา้ย ไดแ้ก่ [+อาชพี] แบ่งค าวา่ เกา้อี ้เจา้ นาย ต าแหน่ง และ [-อาชพี] แบ่งค าว่า 
ชวีติ ปาก หวั นนัทวรรณ พงค์สุพฒัน์ (2553)  วเิคราะห์อรรถลกัษณ์ของค าที่มคีวามหมายเกี่ยวกบั
มนุษย ์จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ ๒๕๔๒  ผลการวจิยัพบวา่ โครงสร้างค าที่มคีวาม
เกีย่วกบัมนุษยแ์บ่งเป็น 5 หมวด คอื หมวดที ่1 หมวดมนุษย ์หมวดที ่2 หมวดมนุษยก์บัมนุษย ์หมวด
ที ่3 หมวดเวลากบัมนุษยแ์ละสรรพสิง่ หมวดที ่4 หมวดมนุษยก์บัสรรพสิง่ หมวดที่ 5 หมวดมนุษยก์บั
มนุษย์และสรรพสิง่  และการวเิคราะห์ อรรถลกัษณ์พบว่า ค าที่มีอรรถลกัษณ์เหมือนกนัมีจ านวน   
อรรถลกัษณ์ตัง้แต่ 1-6 อรรถลกัษณ์ และพบอรรถลกัษณ์ทีไ่ม่มคีู่ค าศพัทซ์ึง่น ามาวเิคราะห์ความหมาย 
อรรถลกัษณ์ทีพ่บมากทีสุ่ดในการวเิคราะหค์อื ค าทีม่อีรรถลกัษณ์เหมอืนกนั 2 อรรถลกัษณ์ พบจ านวน 
63 กลุ่มค า รองลงมา คอื ค าทีม่อีรรถลกัษณ์เหมอืนกนั 3 อรรถลกัษณ์ พบจ านวน 24 กลุ่มค า ค าที่มี
อรรถลกัษณ์จ านวนน้อยทีสุ่ด ค าทีม่อีรรถลกัษณ์เหมอืนกนั 4 อรรถลกัษณ์  
 
 
 

2.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์ 
 2.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์ 
 สุริยา รตันกุล (2544: 49-53) กล่าวว่า แนวความคดิเรื่องมโนทศัน์ในวงการการศึกษา
ภาษาศาสตรส์มยัใหม่ มผีูส้นใจ  2 กลุ่ม คอื แนวความคดิของ แฟร์ดนิองด์ เดอ โซซูร์ (Ferdinand 
de Saussure) นักภาษาศาสตร์ ชาวเซอร์วสิ เชื้อสายฝรัง่เศส และนักภาษาศาสตร์ชาวองักฤษ 
ได้แก่ ชาร์ลส์ เคย ์ออกเดน็ (Charles Kay Ogden) และ ไอ.เอ.รชิาร์ดส์ (I.A.Richards) สามารถ
สรุปแนวความคดิเรื่องมโนทศัน์ ไดด้งันี้ 
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 1)  แนวความคดิของ เดอ โซซรู ์ 
 เดอ โซซูร์ อธิบายว่า สญัลกัษณ์ทางภาษา ซึ่งหมายถึงค าต่าง ๆ ในภาษานัน้ที่ม ัน
สามารถถูกน ามาใชส้ื่อสารกนัไดเ้พราะมนัช่วยสอดประสานมโนทศัน์ (Concept) กบัรปูทีป่รากฏเป็น
เสยีงในภาษาหรอืสทัภาพ (Image Acoustique) ซึง่สทัภาพนี้ ไม่ใช่เป็นเพยีงเสยีงหรอืเป็นเพยีงวตัถุ
ทางกายภาพเท่านัน้ แต่เป็นรอยประทบัของเสียงลงบนจิตของเรา ค าในภาษาซึ่งเป็นเหมือน
สญัลกัษณ์นัน้สามารถสื่อความหมายได ้เพราะมนัประสานมโนทศัน์เขา้กบัสทัภาพ เดอ โซซูร์แสดง
ใหเ้หน็เป็นรปูของเหรยีญหน้าเดยีวแต่มซีกีบนและล่าง ดงันี้ 
 
 
 
                                                                 ,F 
  
 
   
 

 
แผนภมูสิญัลกัษณ์ทางภาษาของเดอ โซซรู ์

 
  ตามรปูนี้ค าทุกค าในภาษาหนึ่ง ๆ มคีวามหมายได้ เพราะมนัเกดิการเชื่อมโยงหรอื    
สอดประสานระหว่างมโนทศัน์ซึ่งอยู่ในจติของผู้ใช้ภาษา และสทัภาพ คอื เสยีงที่เปล่งแทนค านัน้
ออกมา ลกัษณะการเชื่อมประสานเช่นนี้มคีวามแนบแน่นจนแยกไม่ออก 

 
 2)  แนวความคดิของออกเดน็และรชิารด์ส ์ไดแ้สดงเรื่องความหมายไวเ้ป็นรปูสามเหลีย่มดงันี้  
 
 

 

Thought or Reference (Concept) 
 
 
 

    
   Symbol         Referent  
 

 
แผนภมูสิามเหลีย่มมโนทศัน์ของออกเดน็และรชิารด์ส ์

มโนทัศน์ 

สัทภาพ 
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  จากรูปนี้สามารถอธิบายได้ว่า สญัลกัษณ์ (Symbol) นัน้ก็คอืรูปภาษาต่าง ๆ เช่น 
ระดบัค า ประโยค ขอ้ความต่อเนื่อง ส่วนสิง่อ้างถึง (Referent) กค็อื วตัถุ สรรพสิง่ต่าง ๆ ทัง้ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ส่วนความคดิหรอืความหมายอ้างองิ (Thought or Reference) กค็อื มโน
ทศัน์ (Concept) ซึง่มโนทศัน์ของออกเดน็และรชิาร์ดส์เป็นสิง่ที่อยู่ในความคดิ และเป็นความหมาย
อา้งองิถงึสิง่อา้งถึง ซึ่งหมายถึง สรรพสิง่ต่างๆ สญัลกัษณ์ (Symbol) หรอืรูปในภาษากบัความคดิ 
หรอืความหมายอา้งองิ (Thought or Reference) มคีวามสมัพนัธ์ที่เป็นเหตุเป็นผลต่อกนั เช่น เมื่อ
เราไดย้นิรปูภาษา เช่น ค าวา่ “แมว” เรากน็ึกถงึแมวทีเ่ราเคยพบเหน็มามอีงคป์ระกอบที่เป็นลกัษณะ
เด่นอยา่งไร ซึง่ในความคดิแต่ละคน ภาพของแมวอาจแตกต่างกนัไปบ้าง แต่ย่อมมลีกัษณะส าคญั
ร่วมกนั ความคดิต่าง ๆ ซึ่งสรุปลกัษณะเด่น หรอืส าคญัทุกอย่างของแมวกม็าปรากฏในมโนทศัน์
ของเรา หากเราพจิารณาตามแบบสามเหลี่ยมนี้จะพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างรูปภาษาคอื  ค าว่า 
“แมว” กบัสิง่อา้งถงึ (Referent) นัน้      ออกเดน็และรชิารด์สแ์สดงไวด้ว้ยจุดไขป่ลา เพื่อชีใ้หเ้หน็วา่เป็น
ความสมัพนัธท์ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้โดยตรง เป็นแต่เพยีงสิง่สมมตเิท่านัน้ เพราะถ้าเป็นความสมัพนัธ์ที่เป็น
จรงิแลว้เรากค็งไม่อาจแทนทีค่ าวา่แมวดว้ยค าอื่นในภาษาต่าง ๆ ได้ เพราะในแต่ละภาษามคี าเรยีก
แมวต่างกนัไป 

  จงึกล่าวสรุปไดว้า่ความสมัพนัธท์ีไ่ม่ไดเ้กดิขึน้โดยตรงระหว่างค าในภาษา กบัสิง่อ้าง
ถงึเกดิเป็นความหมายขึน้มาได้ กเ็พราะเกดิมโนทศัน์ขึน้ในความคดิของผู้ใช้ภาษาในแต่ละภาษา 
ออกเด็นและริชาร์ดส์อธิบายอีกว่า มโนทัศน์เป็นสิ่งที่มีอยู่ในความคิดของเรา ไม่ใช่อยู่ในโลก
ภายนอก ค าต่าง ๆ ในภาษาไม่มคีวามหมายอะไรทัง้สิ้น ความหมายที่ค าแต่ละค ามนีัน้กเ็พราะคน
เอามนัมาใชส้มมตเิรยีกสิง่ต่างๆ ทีส่มัพนัธก์บัมโนทศัน์ 

 
 2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัมโนทศัน์ 
 ชชัวดี  ศรลมัพ์ (2538) ศกึษามโนทศัน์ของค าว่า “เขา้” ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า     
ค าวา่ “เขา้” มอีงค์ประกอบพื้นฐาน 3 ประการ คอื ลกัษณะการเคลื่อนที่ (Motion) สิง่ที่เคลื่อนที ่
(Trajector) และที่หมาย (Landmark) ที่เป็นบริเวณปิดล้อม โดยสิง่ที่เคลื่อนที่ไปตามลกัษณะ       
การเคลื่อนที่จากภายนอกสู่ภายในที่เป็นที่หมายที่เป็นบรเิวณปิดล้อม นอกจากนี้พบว่าค าวา่เขา้มี
ความหมายดว้ยกนั 11 ความหมาย แต่จะแตกต่างกนัไปตามปรบิทของค าวา่ “เขา้” ทีป่รากฏร่วม 
 อุษา พฤฒชิยัวบิูลย ์(2544) ศกึษาเรื่อง “การศกึษาอุปลกัษณ์เรื่องการเมอืงในภาษาไทย
ตามแนวภาษาศาสตรป์รชิาน” ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาพบวา่ คนไทยมกีารใชอุ้ปลกัษณ์การเมอืงและม ี     
มโนทัศน์ทางการเมือง 10 ประเภท คือ สงคราม แข่งขนั พนัน ธุรกิจ การแสดงการศึกษา         
การเดนิทาง การโจรกรรม เครื่องเรอืน และ สิง่มชีวีติ ดงัตวัอย่าง อุปลกัษณ์การเมอืงเป็นสงคราม 
เช่น “พรรคความหวงัใหม่จงึกลายสภาพเป็นเหมอืนกองทพัที่มผีู้น า  แต่ก็เหมอืนไม่มีผู้น า” จาก
ตวัอย่างแสดงให้เหน็มโนทศัน์ทางการเมอืงของคนไทยว่า สถาบนัทางการเมอืงเป็นกองทพั โดย 
กองทพั หมายถึง พรรคการเมอืงซึ่งเป็นสถาบนัทางการเมอืง และการน าค าว่า “กองทพั” มาใช้ใน
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ปริบทข่าวการเมอืง เนื่องจากมีการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายต้นทางซึ่ง เป็นเรื่องที่
เกีย่วกบัสงครามไปยงัวงความหมายปลายทางซึง่เป็นเรื่องเกีย่วกบัการเมอืง เป็นตน้ 
  มรินิด้า  บูรรุ่งโรจน์ (2548) ศกึษาอุปลกัษณ์และมโนทศัน์เกี่ยวกบัผู้หญิงจากเพลงลูกทุ่ง      
ผลการศึกษามโนทศัน์พบว่าผู้ใช้ภาษามีมโนทศัน์เกี่ยวกบัผู้หญิง โดยมองว่าผู้หญิงเป็นสิง่มชีวีติ 
ผูห้ญงิเป็นสิง่ไม่มชีวีติ ผูห้ญงิเป็นธรรมชาต ิและผูห้ญงิเป็นการเดนิทาง 
  สุกญัญา  รุง้แรง้ (2548). ศกึษาอุปลกัษณ์เชงิมโนทศัน์ของการใชค้ าวา่ “ใจ” ในภาษาไทยมี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คอื เพื่อวเิคราะห์ความหมายของค าว่า “ใจ” เมื่อใช้เป็นอุปลกัษณ์เชงิมโน
ทศัน์ และเพื่อวเิคราะห์มโนทศัน์ทางความหมายที่เป็นผลมาจากการใช้ค าว่า “ใจ” เป็นอุปลกัษณ์ 
การศึกษาครัง้นี้ผู้วจิยัน าทฤษฎีอรรถศาสตร์ปริชานและแนวคิดการจ าแนกประเภทของทฤษฎี
ตน้แบบมาใชใ้นการวเิคราะหค์วามหมายของค าต่างๆ ที่เกดิจากการปรากฏของอุปลกัษณ์ “ใจ” โดย
ศกึษาค าทีป่ระกอบด้วยค าประสม 2 ส่วน ที่ประกอบด้วยค าว่า “ใจ” โดยการรวบรวมขอ้มูลจาก 3 
แหล่ง ได้แก่ พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542  หนังสอืคลงัค า และ Heat Talk ผล
การศกึษาสรุปว่าความหมายของ   อุปลกัษณ์ “ใจ” มี 5 ประเภท ได้แก่ ความหมายแสดงถึงคน 
ความหมายแสดงการกระท า ความหมายแสดงสภาพ ความหมายแสดงความรูส้กึ ความหมายแสดง
ลกัษณะนิสยั นอกจากนี้ ผลการศกึษายงัสรุปไดอ้กีวา่ อุปลกัษณ์ “ใจ” แสดงให้เหน็ถึงมโนทศัน์ของ
คนไทย คอื ใจ เป็นมนุษยแ์ละคุณสมบตัขิองมนุษย ์
 กลา่วโดยสรุป มโนทศัน์เป็นความคดิทีเ่กดิขึน้ในใจ เกดิจากกระบวนการใน การเรยีนรู้จาก

ประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย ์ซึ่งโดยธรรมชาตขิองมโนทศัน์จะมลีกัษณะที่เป็นนามธรรม และมี

ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาษา ความคดิ และประสบการณ์ต่าง ๆ ของมนุษย ์จากการศกึษางานวจิยัที่

เกี่ยวข้องกบัการศึกษามโนทศัน์ท าให้เห็นระบบคิดของไทยที่สื่อผ่านถ้อยค าต่าง ๆ ผู้วจิยัจงึใช้

แนวความคดิเรื่องการวเิคราะห์มโนทศัน์เพื่อใช้วเิคราะห์มโนทศัน์ที่สะท้อนจากอรรถลกัษณ์ในปริศนา            

ค าทายไทย 

 

3.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปริศนาค าทาย 
 3.1  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัปริศนาค าทาย 
 ปรศินาค าทาย หมายถึง การตัง้ค าถามอะไรสกัอย่างหนึ่ง ที่ผูกเป็นเค้าโครงเรื่องราวเป็น
เรื่อง ส ัน้ ๆ หรอืประโยคสัน้ ๆ ที่มสีมัผสัคล้องจองกนัแบบร้อยกรอง เป็นบท เป็นกลอน แล้วซ่อน
จุดส าคญัของเนื้อหาไวใ้นค าเหล่านัน้เรยีกวา่ “ซ่อนเงื่อนหรอืซ่อนปม” ของปญัหาทีน่ ามาทายเพื่อให้
เกดิความสนุก (ธดิา โมสกิรตัน์. 2520: 62-65) ปรศินาค าทายของไทยเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมที่มี
คุณค่ามาแต่โบราณ คนโบราณนิยมคนเฉลยีวฉลาด มสีตปิญัญา จงึคดิผูกนิทานทายปญัหาหรือ
ปริศนาให้ขบคิด เพื่อเป็นแนวทางสัง่สอนให้เกิดสตปิญัญา เช่น เรื่อง พระมโหสถ ตอนทดสอบ
สตปิญัญาของหญงิงาม เพื่อเสาะหามาเป็นคู่ครอง คอื ปรศินาอะไรเอ่ย และยงัผูกขึน้เป็นร้อยกรอง
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ลกัษณะต่าง ๆ เช่น อักษรเลข ลายแทง ปริศนาธรรม ค าทาย ผะหมี โจ๊ก เป็นต้น  ในสมัย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดท้รงน าภาษาจนีมาใช้เรยีกว่า “ผะหม”ี และในตอนหลงั 
ๆ จงึเรยีกวา่ “ทายปรศินา” (รุ่งอรุณ ทฆีชุณหเถยีร. 2532: 6-7) ปรศินาค าทายเป็นการเล่นของไทย
ทีม่มีาแต่โบราณ ซึง่ยงัหาขอ้ยตุแิน่นอนไม่ไดว้า่มมีาแต่เมื่อใด เพยีงแต่สนันิษฐานว่าเป็นการเล่นที่
ไทยไดม้าจากจนี ในสมยัพระบาทสมเดจ็  พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัในสมยัแรก ๆ กเ็ล่นกนัเฉพาะใน
นักปราชญ์ราชบัณฑิตต่อมาจึงได้น ามาแพร่หลายในหมู่ชนสามญัและได้กลายเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมอนัล ้าค่าของไทย อนัเนื่องมาจากคนไทยไดพ้ยายามคดิสรา้งปรศินาที่เกี่ยวกบัวฒันธรรม
ดา้นต่าง ๆ ของไทยขึน้ อนัเป็นผลใหส้ามารถมองเหน็ วถิชีวีติของชาวไทยในสมยัต่าง ๆ และสภาพ
ชวีติของชาวบา้นแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี(สุโข  ชยัเพชร. 2536: 22) ซึ่งโครงสร้างของปรศินา  
ค าทายมอียู ่3 ส่วน คอื 
 1.  ส่วนน า คอื ส่วนค าถามทีว่า่ อะไรเอ่ย ตอนขึน้ต้นต้องขึน้อย่างนี้ทุกครัง้เพื่อเป็นค าถาม
น าใหผู้ต้อบไดเ้ตรยีมตวั ตัง้ใจฟงัปรศินาไดช้ดัเจน 
 2. ส่วนเนื้อหา คอื ตวัปรศินา ซึ่งจะบอกถึงลกัษณะของสิง่ทาย โดยเปรยีบเน้นไปที่รูปร่าง ลกัษณะ
พเิศษ ประโยชน์การใชส้อย ความหมาย หรอืลกัษณะต่าง ๆ เช่น ขนาด ส ีนิสยั กลิน่ เสยีง หรอืกริยิาอาการ
ต่าง ๆ  ของสิง่ทีเ่ป็นตวัปรศินาทีน่ ามาเป็นค าทาย 
 3.  ส่วนลงท้าย คอื ส่วนที่ขยายความ บอกใบ้ค าตอบ เร่งเร้าให้คดิทายหรอืให้ก าลงัใจให้
รางวลัแก่ผูต้อบ เช่น 
 
  ตวัอยา่ง อะไรเอ่ย งอูยูห่นอง คาบทองเอามาให ้น ้าแหง้ทองหาย เป็นอะไรทายมา   
   เฉลย ตะเกยีง 
 
  ตวัอยา่งขา้งตน้นัน้เป็นปรศินาทีม่เีนื้อหาเปรยีบถงึไสต้ะเกยีงโบราณทีจ่ม อยูใ่นน ้ามนั 
และมสี่วนลงทา้ยบอกใบถ้งึวา่ ถ้าน ้ามนัหมดเปลวไฟหรอืตะเกยีงจะดบั 
 
  ตวัอยา่ง อะไรเอ่ย มา้สามขา เจา้พระยาขึน้ขี ่ใส่หมวกก ามะหยี ่สบูบุหรีปุ๋่ยปุ๋ย 
   เฉลย กาตม้น ้า 
 
  ตวัอย่างข้างต้นนัน้เป็นปริศนาที่มีท ัง้สามส่วน เนื้อหาเปรียบเทยีบถึงกาต้มน ้าบน       
กอ้นเสา้ และบอกใบล้กัษณะของน ้าเดอืด (วรรณา นะม.ิ 2527: 195-200) 
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 คณุค่าของปริศนาอะไรเอ่ย 
 ปรศินาค าทายที่เรยีกว่า อะไรเอ่ย ของไทย เป็นวรรณกรรมมุขปาฐะที่สนุกสนานและ    
สรา้งเสรมิปญัญาความคดิพจิารณา นิยมเล่นกนัทัง้เดก็และผูใ้หญ่ จดจ าสบืต่อกนัมาเป็นเวลาชา้นาน 
การเล่นในสมยัก่อนนิยมเล่นกนัตอนเยน็ ๆ หลงัอาหารเยน็หรอืตอนหวัค ่า ผู้ใหญ่จะทายปญัหากบั
ลูกหลานในบ้าน หรือเล่นเวลามีงานที่เด็ก ๆ มาชุมนุมกนั เช่น ท าบุญบ้าน สงกรานต์ ถือเป็น     
การเล่นสนุกอยา่งหนึ่ง ส่วนเดก็ๆ จะเล่นทายปญัหากนัเองเวลาอยูร่วม ๆ กนั เช่น ตามลานวดัในวนั
ท าบุญตามศาลา เลีย้งควายกลางทุ่ง หรอืรวมกนัอยูต่ามลานบา้นตอนเยน็ ๆ 
 รุ่งอรุณ ทฆีชุณหเถยีร (2532: 10-11) ไดก้ล่าวไวว้า่ ปรศินาค าทายมคีุณค่า ไวด้งันี้  
 1. คุณค่าในดา้นความบนัเทงิ ปรศินาเป็นการละเล่นเพื่อการพกัผ่อนในยามวา่ง ผูท้ายจะ
รูส้กึสนุกสนานทีไ่ดค้ดิตคีวามปรศินา ความตื่นเต้นจะอยู่ที่การทราบค าตอบว่าถูกหรอืผดิ ดงันัน้จะ
เหน็ไดว้า่แมใ้นปจัจุบนักม็กีารเอาปรศินามาทายกนัเล่นในหมู่เพื่อนฝงู ญาตพิี่น้อง และทางสื่อมวลชน 
ดงัทีป่รากฏในรายการแขง่ขนัทางวทิยแุละโทรทศัน์ 
  2. คุณค่าในด้านประเพณีและวฒันธรรม ปริศนามีคุณค่าในด้านวฒันธรรม คือ ช่วย
สะทอ้นสภาพความเป็นอยูเ่กีย่วกบัสงัคม เช่น อาหารการกนิสิง่ของเครื่องใช้ ศาสนาและประเพณี 
ตลอดจนความเชื่อต่าง ๆ ทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณ 
 3. คุณค่าทางดา้นภาษา ปรศินาแสดงออกถึงลกัษณะการใช้ภาษาในหลายรูปแบบ เช่น   
รอ้ยกรอง ค าผวนสองแง่สองมุม และค าเปรยีบเทยีบ นอกจากนี้หากเป็นปรศินาทอ้งถิน่ต่าง ๆ ยงัให้
ความรูใ้นเรื่องภาษาถิน่อกีดว้ย  
 4. คุณค่าทางด้านการศกึษาอบรม ปรศินาช่วยฝึกให้เป็นคนช่างคดิ และแก้ปญัหาเป็น    
การฝึกปฏภิาณไหวพรบิสตปิญัญาใหแ้ก่เดก็ อบรมให้เดก็รู้จกัสงัเกตสิง่แวดล้อมและในกรณีที่เป็น
ปรศินาธรรมจะเหน็คุณค่าทางจติใจ และเป็นเครื่องมอือบรมศลีธรรมให้แก่เดก็และบุคคลทัว่ไปได้
อยา่งแนบเนียนอกีดว้ย  
 5.  เป็นเครื่องสรา้งความสมัพนัธใ์นกลุ่มบุคคล ทีอ่ยูร่่วมกนัใหด้ยี ิง่ขึน้ 
  จากการศกึษาคุณค่าของปรศินาค าทาย ท าให้เหน็การแสดงออกถึงอจัฉริยภาพ      
ทางภาษาของคนไทย ผ่านกลวธิกีารเล่นกบัภาษาและการเล่นกบัความหมายอนัทรงคุณค่าและเป็น
สมบตัทิางวฒันธรรม ก่อให้เกดิสตปิญัญาความคดิและความสนุกสนานไปพร้อม ๆ กนั ในแง่ของ
ภาษา สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกลวธิกีารถ่ายทอดความหมายในแง่มุมต่าง ๆ การผูกโยงร้อยเรยีงถ้อยค า
อยา่งกระชบัไดใ้จความ อกีทัง้ยงัใหส้มัผสัคล้องจอง ซึ่งนับว่าเป็นมรดกด้านภาษาและวฒันธรรมที่
ควรไดร้บัการอนุรกัษ์และสบืทอดใหค้งอยูส่บืต่อไปอยา่งไม่ลมืเลอืน 
   
 
 
 



22 

 3.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปริศนาค าทาย 
 ผูว้จิยัไดศ้กึษางานวจิยัต่าง ๆ ที่เกี่ยวกบัปรศินาค าทายของไทย โดยแบ่งงานวจิยัที่ศกึษา
วเิคราะหป์รศินาค าทายออกเป็น 2 กลุ่ม คอื งานวจิยัทีศ่กึษาปรศินาค าทายตามแนวภาษาไทย และ
งานวจิยัทีศ่กึษาปรศินาค าทายตามภาษาศาสตร ์ดงัต่อไปนี้ 
 งานวจิยัทีศ่กึษาปรศินาค าทายตามแนวภาษาไทย ได้แก่ นพคุณ คุณาชวีะ (2516) ประเทอืง 
คล้ายสุบรรณ์ (2526) วรรณา นะมิ (2527) รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร ศริิพร ภกัดีผาสุก (2546)  และ
ปราณี  จงจอหอ (2551) งานวจิยัเหล่านี้ไดแ้บ่งแยกประเภท และศกึษาปรศินาค าทายในลกัษณะต่าง ๆ 
ดงันี้ 
  นพคุณ  คุณาชีวะ (2516) ศึกษาบทบาทจากปริศนาค าทายไทยด้วยการรวบรวมปริศนา
พื้นเมืองของไทยและน ามาจดัเป็น 11 ประเภทตามเกณฑ์ของ อาร์เชอร์ เทย์เลอร์ (Archer Taylor. 
1951) และ     ไดเ้พิม่ปรศินาค าทายขึน้มาอกีประเภทหนึ่ง คอื ปรศินาที่ให้รายละเอยีดเกี่ยวกบัภาษา
อนัประกอบด้วย การใช้ค าผวน การเล่นค า การใช้ไหวพริบปฏิภาณด้านภาษา ซึ่งเป็นหมวดที ่       
อารเ์ชอร ์เทยเ์ลอร์ (Archer Taylor) ไม่ได้จดัเอาไว ้รวมทัง้สิ้น 12 ประเภท นอกจากนี้ยงัได้ศกึษา
บทบาทของปรศินาค าทายพื้นเมอืงในหมู่เดก็ไทย ว่ามกีารเรยีนรู้ปรศินาค าทายจากการถ่ายทอด
ประเพณี หรอืสามารถตอบปรศินาไดด้ว้ยปฏภิาณ ผลการวจิยัปรากฏวา่จ านวนค าตอบทีถู่กตอ้งเป็น
ค าตอบทีเ่กดิจากการตอบไดด้ว้ยปฏภิาณมากกว่าการเรยีนรู้ทางประเพณี แสดงให้เหน็ว่าลกัษณะ
ของการตัง้ค าถามในปรศินา ค าทายพืน้เมอืงของไทยเป็นทีเ่ขา้ใจของเดก็พอสมควร  
  ประเทอืง คล้ายสุบรรณ (2526) ศกึษาปรศินาค าทายของไทยจากปรศินาประเภทต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ ปรศินาอะไรเอ่ย อกัษรเลข ลายแทง ภาพปรศินาธรรม ผะหม ีโจ๊ก และปรศินาค าโคลงและ
ร้อยแก้วในพระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หวั และได้แบ่งประเภทของปรศินาค าทายโดย
พจิารณาเนื้อหาจากค าตอบ มีหมวดหมู่เป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ ค าทายเกี่ยวกบัพืช ค าทาย
เกี่ยวกบัสตัว ์ค าทายเกี่ยวกบัธรรมชาต ิค าทายเกี่ยวกบัส่วนของร่างกาย ค าทายเกี่ยวกบักริิยา
อาการ และการกระท า ค าทายเกี่ยวกบัอาหารการกนิ ค าทายเกี่ยวกบัเครื่องใช้ ค าทายเกี่ยวกบั
การละเล่น ศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี และค าทายหลายค าตอบ 
 วภิา ศริสิวสัดิ ์(2526) ศกึษาววิฒันาการของปริศนาค าทายของไทยและการน ามาใช้ใน     
การเรียนการสอนระดบัประถมศกึษา โดยการศกึษาปรศินาค าทายของปรศินาค าทายตัง้แต่สมยั
สุโขทัยจนถึงปจัจุบนั รวมทัง้รวบรวมรูปแบบการจดัประเภทของปริศนาค าทายไทยตลอดจน
โครงสรา้งประโยคและการผกูประโยคในปรศินาค าทาย ผลการวจิยัพบวา่ 
 จากรูปแบบการจัดประเภทของปริศนาค าทายที่มีผู้ศึกษาเอาไว้ สามารถแบ่งการจัด
ประเภทปริศนาค าทายไทยได้เป็น 4 แนวทาง แนวทางแรกคือ ปริศนาค าทายไทยแบ่งตามคติ
ชาวบ้าน ได้แก่ ประเภทที่เป็นไปตามคตินิยม ประเภทที่มาจากวรรณคดี และประเภทเล่นค า 
แนวทางที่สอง คอื ปรศินาค าทายไทยแบ่งตามเนื้อหาของปรศินา ได้แก่ เปรียบเทียบสิง่ที่มชีวีติ 
เปรยีบเทยีบสตัวต์วัเดยีว เปรยีบเทยีบสตัวห์ลายตวั  เปรยีบเทยีบกบับุคคลคนเดยีว เปรยีบเทยีบ



23 

กบับุคคลหลายคน เปรียบเทียบกบัพืชพนัธุ์ เปรยีบเทียบกบัสิง่ที่ไม่มชีีวติ รายละเอียดเกี่ยวกบั    
การเปรียบเทยีบ รายละเอยีดเกี่ยวกบัรูปหรือรูปและอาการ รายละเอียดเกี่ยวกบัส ีรายละเอียด
เกีย่วกบัการกระท า และรายละเอยีดเกีย่วกบัภาษา แนวทางที่สาม คอื ปรศินาค าทายไทยแบ่งตาม
ลกัษณะของค าถามค าตอบ ไดแ้ก่ ปรศินาค าทายเกี่ยวกบัธรรมชาตวิทิยา ปรศินาค าทายที่สะท้อน
ชวีติความเป็นอยู่ของสงัคมชาวบ้าน ปริศนาค าทายที่ได้จาก การสงัเกตจากปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาต ิและปรศินาค าทายทีเ่กีย่วกบัขนบธรรมเนียมประเพณี แนวทางสุดทา้ย คอื ปรศินาค าทาย
ไทยแบ่งตามลกัษณะค าประพนัธไ์ทย ไดแ้ก่ ค าคลอ้งจองปรศินาค าทาย กาพยป์รศินาค าทาย โครง
ปรศินาค าทาย กลอนปรศินาค าทาย นิทานปรศินาค าทาย และอกัษรไขวป้รศินาค าทาย  
 การศกึษาโครงสร้างของประโยคในปรศินาค าทาย พบว่า มกีารใช้ประโยคบอกเล่าง่าย ๆ 
เป็นวล ีและเป็นค าส ัน้ ๆ หรอืค าเดยีว ส่วนในด้านการผูกประโยค พบว่ามกีารสสร้างขอ้ความที่ท าให้
ผู้ตอบปรศินานัน้เกิดความคดิไปไกลจากค าตอบ โดยการผูกประโยคที่มีความขดักนั มขี้อความไม่
สมัพนัธก์นัมารวมกนั เปรยีบเทยีบใหต้อบถูกหรอืเปรยีบเทยีบเพื่อใหถู้กผูท้ายฉงนมากขึน้ 
 ส าหรบัการน าปรศินาค าทายมาใช้ประกอบการเรยีนการสอน สรุปได้ว่า ปรศินาค าทายเป็น
สิง่ทีเ่หมาะสมกบันกัเรยีนประถมศกึษาและสอดคลอ้งกบัการพฒันาของเดก็วยันี้ ปรศินาค าทายจะช่วย
ใหเ้ดก็สนใจบทเรยีน เป็นการเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดค้ดิและเป็นการพฒันาทางภาษา ทัง้ยงัเป็นสิง่ที่สร้าง         
ความสนุกสนานเพลดิเพลนิใหแ้ก่เดก็ไดอ้กีดว้ย 
 วรรณา นะม ิ(2527) ศกึษาปรศินาค าทายของไทยในดา้นการผกูปรศินาและในด้านที่สะท้อน   
ใหเ้หน็วถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มของคนในสงัคมไทย โดยรวบรวมขอ้มลูปรศินาค าทายของไทยทัง้ 4 ภาค 
คอื ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ้และภาคอสีาน 
 ผลการศกึษาพบวา่ การผกูปรศินาค าทายด้านเนื้อหาค าตอบของปรศินาค าทาย แบ่งได้เป็น 
17 หมวด ไดแ้ก่ หมวดทีเ่กีย่วกบัปรากฏการณ์ธรรมชาต ิบุคคล พชื สตัว ์ที่อยู่อาศยั สิง่ของเครื่องใช้       
การประกอบอาชีพและเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ อาหารการกิน การละเล่น การแสดง ศาสนา 
วรรณคดภีาษา ตวัเลขและจ านวน จงัหวดัและสถานที ่สื่อมวลชน เบด็เตลด็ และหมวดละคน  
 ด้านวิธีการสร้างค าถามค าตอบ แบ่งออกเป็น 2 วิธี วิธีแรกคือ ค าถามและค าตอบตาม   
ความเป็นจรงิ โดยการบอกรายละเอยีดของสิง่ของที่น ามาทาย ได้แก่ การบอกรายละเอียดเกี่ยวกบั
รปูลกัษณะการบอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัสิง่ที่ถูกกระท า การบอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัรูปลกัษณะและ 
การกระท า การบอกรายละเอยีดเกีย่วกบัส ีการบอกรายละเอยีดเกี่ยวกบัการเปรยีบเทยีบ และการบอก
รายละเอยีดโดยการพลกิแพลงในเชงิภาษา วธิทีี่สอง คอื ค าถามที่ตอบโดยใช้เชาวป์ญัญาหรอืปญัหา
เชาว ์ไดแ้ก่ ค าถามเกีย่วกบัสื่อมวลชน ค าถามเกี่ยวกบัความเป็นจรงิที่คาดไม่ถึง และค าถามเกี่ยวกบั
การเล่นภาษา 
 ดา้นโครงสรา้งทางภาษา แบ่งไดเ้ป็น 4 ลกัษณะ ลกัษณะแรกคอื การใช้ค า ได้แก่ การใช้ค า
ภาษาปาก ค าสองแง่สองง่าม ค าทีไ่ม่มคีวามหมายหรอืค าแปลตามพจนานุกรม การซ ้าค าและซ ้าความ 
ค าเสรมิบทหรอืค าขยายทีช่่วยให้เหน็ภาพชดัเจน และค าเลยีนเสยีงธรรมชาต ิต่อมาคอื การใช้โวหาร 
ไดแ้กก่ารใชโ้วหารอุปมา โวหารอุปลกัษณ์ โวหารปฏภิาคพจน์ และโวหารบุคลาธษิฐาน ลกัษณะที่สาม
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คอื การเล่นภาษา มกีารเล่นภาษาในปรศินาประเภทปญัหาเชาว ์ได้แก่ ค าผวน ค าพ้องเสยีง การแปล
ความหมายจากค าถาม การตดัสระ-พยญัชนะในค าถามมาเป็นค าตอบ ส่วนลกัษณะสุดท้ายคอื การใช้
ช่วงจงัหวะของพยางคแ์ละสมัผสั แบ่งออกเป็น สองช่วงจงัหวะ สามช่วงจงัหวะ และสี่ช่วงจงัหวะ ซึ่งใน
แต่ละช่วงจงัหวะจะมพียางคท์ีเ่ท่ากนั และต่างกนัหนึ่งถงึสองพยางคเ์ป็นส่วนใหญ่ 
 ปรศินาค าทายทีส่ะทอ้นใหเ้หน็วถิชีวีติและสิง่แวดล้อมของคนในสงัคมไทยนัน้ ผลการศกึษา
พบวา่ ปรศินาค าทายสะทอ้นใหเ้หน็วถิชีวีติและสิง่แวดลอ้มของคนในสงัคมไทยสมยัก่อนที่มชีวีติความ
เป็นอยูอ่ยา่งสงบและเรยีบง่าย อาศยัปจัจยัและเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่มอียู่ในท้องถิ่นใน    
ด้านต่าง ๆ คือ ที่อยู่อาศยั สิง่ของเครื่องใช้ การประกอบอาชพีและเครื่องมอืในการประกอบอาชีพ 
อาหารการกนิ การแต่งกาย การละเล่นการแสดง ความเชื่อ ศาสนา ตลอดจนสิง่แวดล้อมในสงัคมพชื
และสตัว ์  
 รุ่งอรุณ ทฆีชุณหเถยีร (2532) ศกึษาวเิคราะหก์ลวธิใีนการใชภ้าษาในปรศินาค าทาย โดย   
การรวบรวมปรศินาค าทายทัง้ทีเ่ป็นปรศินาพืน้เมอืง และปรศินาทีเ่กดิขึน้ใหม่ จ านวน 704 ขอ้ น ามา
จดัแบ่งประเภทตามกลวธิกีารสร้างปรศินาได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื ปรศินาที่ใช้กลวธิกีารใช้
ภาษา และปรศินาค าทายทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบ จากขอ้มูลปรศินาค าทายที่ได้ศกึษาพบว่าปรศินา
พื้นเมอืง มกัใช้วธิีการเปรยีบเทยีบ ในขณะที่ปรศินาค าทายใหม่มกัใช้กลวธิีทางภาษา และเมื่อ
พจิารณาจากปริศนาค าทายที่รวบรวมได้ ปรากฏว่ามีการใช้กลวธิีทางภาษามากกว่ากลวธิีการ
เปรยีบเทยีบเกอืบเท่าตวั 
 ศิริพร ภักดีผาสุก (2546) จากบทความ “ปริศนาค าทาย:ภูมิปญัญาทางภาษาและ            
การผสมผสานทางวฒันธรรมในยคุโลกาภวิฒัน์” กล่าววา่ ปรศินาค าทายเป็นการละเล่นทางภาษาที่
เกดิจากการผสมผสานระหวา่งความใส่ใจช่างสงัเกตสิง่แวดล้อม และความเป็นคนเจ้าบทเจ้ากลอน
ของ คน ไทย  นอกจากนี้ ป ริ ศน าค า ท ายส ร้ า ง ขึ้ น แบบก าร ใ ช้ ต ร รกะ แบบนอกขนบ 
(Unconventionallogic) ทัง้ยงัเป็นการผสมผสานวฒันธรรมในยคุโลกาภวิฒัน์เขา้กบัการสรา้งปรศินา
ค าทาย เพราะปรศินาค าทายในปจัจุบนัมกัจะเกดิจากการน าเอาสิง่ที่เป็นวฒันธรรมหรอืเทคโนโลยี
ใหม่มาใชใ้นการสรา้งปรศินาค าทาย และยงัเป็นการรองรบัความตอ้งการสิง่บนัเทงิใจของคนรุ่นใหม่
ดว้ย 
 ปราณี จงจอหอ (2551)  ศกึษาปริศนาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปรศินาค าทายในด้านรูปแบบ กลวธิ ี
ทางภาษา ประเภท เนื้อหาและบทบาท หน้าที่ของปริศนาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ อ าเภอ    
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม  ผลการวจิยัพบวา่ ปรศินาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ จ าแนกไดเ้ป็น 
3 ประเภท คอื ปรศินาแท ้ปรศินาเทยีม และปรศินาผสม ส่วนเนื้อหาของปรศินาค าทาย จ าแนกได้
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ เนื้อหาเกี่ยวกบัสิ่งมีชีวติ เนื้อหาเกี่ยวกบัสิง่ไม่มีชีวติ เนื้อหาเกี่ยวกบัสงัคม      
และวฒันธรรม 
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 รูปแบบปริศนาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบมาตรฐาน        
และรปูแบบอสิระ มรีปูแบบการน าเสนอ ไดแ้ก่ รูปแบบตายตวั รูปแบบไม่ตายตวั และรูปแบบอสิระ 
กลวธิทีางภาษาในปริศนาค าทายด้านการใช้ค ามีการเล่นเสยีงมากที่สุด รองลงมาเป็นการเล่นค า   
การซ ้าค า และการหลากค า ตามล าดบั รวมทัง้มกีารใช้ภาพพจน์อุปมามากที่สุด รองลงมามกีารใช้
ภาพพจน์อุปลกัษณ์ ภาพพจน์ปฏภิาค และภาพพจน์บุคลาธษิฐานตามล าดบั 
 บทบาทหน้าทีข่องปรศินาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ ม ี3 บทบาท ได้แก่ บทบาทหน้าที่   
ดา้นสงัคมในการส่งเสรมิการเรยีนรูส้ ิง่ทีอ่ยูร่อบตวัและการส่งเสรมิการเรยีนรู้ เพื่อความอยู่รอดของ
ชวีติ บทบาทหน้าทีด่า้นวฒันธรรมภาษา ไดแ้ก่ ปรศินาค าทายทีใ่ชค้ าภาษาชาวบา้น ปรศินาค าทาย
ทีใ่ชค้ าหยาบ-ค าด่า ปรศินาค าทายที่ใช้ค าสองแง่สองง่าม ปรศินาค าทายที่ใช้ค าที่ไม่มคีวามหมาย
และปรศินาค าทายทีใ่ชค้ าผวน นอกจากนัน้ยงัพบวา่ ปรศินาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ ไดม้บีทบาท
หน้าที่ด้านการสืบทอดประเพณี ได้แก่ ประเพณีที่เกี่ยวกบัชีวติ และประเพณีเกี่ยวกบัศาสนา      
และจารตี 
 งานวจิยัที่ศกึษาปรศินาค าทายตามแนวภาษาศาสตร์ ได้แก่ น ้าทพิย ์ทมิา(2548) สุรยีา 
ทบัทนั (2551) และสุจิตรา แซ่ลิ่ม (2551) งานวจิยัเหล่านี้ได้ศึกษาปริศนาค าทายโดยใช้ทฤษฎี
ภาษาศาสตรต์ามแนววจันปฏบิตัศิาสตร ์และทฤษฎกีารสรา้งอารมณ์ขนั 
 
 น ้าทพิย ์ ทมิา (2548). ศกึษาเปรยีบเทยีบกลวธิกีารสรา้งปรศินาค าทายแบบเดมิและแบบ
ใหม่ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษากลวธิกีารสร้างปรศินาค าทายแบบเดมิ กลวธิกีารสร้างปรศินาค า
ทาย   แบบใหม่ และสภาวะเกดิก่อนตามแนววจันปฏบิตัศิาสตร์ ในปรศินาค าทายแบบเดมิและแบบ
ใหม่ ผลการวจิยัพบว่า ปรศินาค าทายแบบเดมิ สามารถแบ่งออกตามกลวธิกีารสร้างได้ 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ กลวธิีการสร้างปริศนาค าทายแบบการบรรยาย และกลวธิีการสร้างปริศนาค าทายแบบ
เปรียบเทยีบ ปรศินา ค าทายแบบใหม่ สามารถแบ่งออกตามกลวธกีารสร้างได้ 3 กลุ่มใหญ่  ได้แก่ 
กลวธิกีารสรา้งปรศินาค าทายแบบการใช้กลวธิทีางความหมาย กลวธิกีารสร้างปรศินาค าทายแบบ
ตคีวามจากปรบิท และกลวธิ ี การสรา้งปรศินาค าทายแบบค าผวน ปรศินาค าทายแบบเดมิมสีภาวะเกดิ
ก่อนตามแนววจันปฏิบตัิศาสตร์ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คอื ปริศนาค าทายที่มีสภาวะเกิดก่อนแบบ
ตรงกนั ปรศินาค าทายทีม่สีภาวะ เกดิก่อนแบบขดัแยง้ และปรศินาค าทายแบบใหม่ ทัง้หมดเป็นแบบ
ขดัแยง้  
 
 สุจติรา แซ่ลิม่ (2551) ศกึษาลกัษณะของความก ากวมอยา่งจงใจในปรศินาค าทายร่วมสมยั
ของไทย และวเิคราะห์หน้าที่ของความก ากวมอย่างจงใจในปริศนาค าทายร่วมสมัยของไทย            
โดยการศกึษาจากขอ้มูลปรศินาค าทาย ปี พ.ศ.2546-2547 ในหนังสอืรวบรวมปรศินาค าทายของ
ไทยและเวบ็ไซต ์http://joke.sanook.com/what.php   
 

http://joke.sanook.com/what.php
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 ผลการวจิยัพบว่า ความก ากวมอย่างจงใจในปรศินาค าทายของไทยแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
คือ1) ความก ากวมทางภาษาอย่างจงใจ 2) ความก ากวมทางอุปลักษณ์อย่างจงใจ และ                
3) ความก ากวม ทางภาษาร่วมกบัความก ากวมทางอุปลกัษณ์อย่างจงใจ เมื่อพจิารณาในด้านระดบั
ทางไวยากรณ์ที่ท าให้เกดิความก ากวมทางภาษา พบว่า มกีารใช้ความก ากวมทางภาษาในระดบั
เสยีง ระดบัค า และระดบัโครงสร้าง ส่วนในด้านความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยภาษาก ากวมพบว่า       
มคีวามสมัพนัธแ์บบค าหลายความหมาย แบบค าพ้องรูปพ้องเสยีง แบบค าพ้องเสยีง แบบค าเสยีง
คลา้ย และแบบหน่วยค าเทยีม ความก ากวมทางอุปลกัษณ์อยา่งจงใจ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื การใช้
อุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะ และการใช้อุปลักษณ์ที่เกี่ยวกับอากัปกิริยา ในการสร้าง      
ความก ากวมอย่างจงใจในปรศินาค าทาย ผู้ผูกปรศินายงัได้ใช้กลวธิทีางวจันปฏบิตัศิาสตร์ ได้แก่        
การละเมดิกฎความโดดเด่น การละเมดิกฎ ล าดบัชัน้ในการเขา้ถงึขอ้มลู และการละเมดิกฎการรกัษา
ความคู่ขนาน เพื่อจงใจสรา้งความก ากวมใหเ้กดิข ัน้ในปรศินาค าทาย  
 
 หน้าที่ของความก ากวมอย่างจงใจในปรศินาค าทายร่วมสมยัของไทยโดยพิจารณาจาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งต าแหน่งการเกดิความก ากวมร่วมกบัหน้าทีข่องความก ากวมในปรศินาค าทาย  
ร่วมสมยัของไทยพบว่า ความก ากวมที่อยู่ในส่วนค าทายของปรศินา มหีน้าที่ในด้านการเบี่ยงเบน  
ความเขา้ใจของผู้ตอบปรศินา ความก ากวมที่อยู่ในส่วนค าตอบและความก ากวมที่อยู่ในส่วนเสรมิ
ค าตอบ มีหน้าที่ในด้านการเชื่อมโยงความสมัพนัธ์ระหว่างค าทายและค าตอบ ส่วนหน้าที่ของ   
ความก ากวม ในด้านการสร้างความบนัเทงิให้แก่การเล่นปรศินาค าทายพบว่า ความก ากวมทัง้ใน
ส่วนค าทาย ส่วนค าตอบ และส่วนเสรมิค าตอบของปรศินาต่างกส็ามารถสร้างอารมณ์ขนัให้แก่ผู้เล่น
ปรศินาค าทายได ้
 
 สุรยีา ทบัทนั (2551)  ศกึษากลวธิกีารสร้างความขบขนัในปรศินาค าทายสมยัใหม่ โดย
วเิคราะหก์ลไกทางภาษา เนื้อหาหรอืประเดน็ทีน่ ามาสรา้งความขบขนั ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัรวบรวม
จากอนิเทอรเ์น็ต ซึง่เป็นแหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่ ไดแ้ก่ www.everykid.com  www.saranair.com  
www.narak.com และ www.kamking.net ผลการวจิยัพบวา่ กลวธิทีางภาษาทีใ่ชส้รา้งอารมณ์ขนัใน
ปรศินาค าทาย ม ี2 กลวธิ ีได้แก่ กลวธิทีี่เกี่ยวกบัรูปและเสยีง อนัประกอบด้วย การเล่นค า การใช้      
ค าผวน การใช้กลอกัษร และการใช้ภาษาต่างประเทศ กลวธิทีี่เกี่ยวกบัความหมาย ได้แก่ การพูด
สองแง่สองง่าม การพูดเกนิจรงิ การใช้ความเปรียบ การพลกิแพลง การเชื่อมโยง  และการเล่น
ส านวน เบือ้งหลงักลวธิทีางภาษาและเนื้อหาทีส่รา้งอารมณ์ขนัในปรศินาค าทาย คอื ความไม่เขา้กนั 
ซึง่ท าให ้  ผูเ้ล่นรูส้กึสนุกสนาน ขบขนั การเล่นปรศินาค าทายยงัได้สะท้อนภาพบางมุมของสงัคม 
วฒันธรรม ตลอดจนความคดิ การรบัรู ้และลกัษณะนิสยัของคนไทยไดอ้ยา่งชดัเจน 
   
 จากงานวิจ ัยต่าง ๆ ที่ศึกษาปริศนาค าทายทัง้ตามแนวภาษาไทย และตามแนว
ภาษาศาสตร ์เมื่อพจิารณาในดา้นขอ้มูลที่ใช้ในการศกึษา จะเหน็ได้ว่ามกีารศกึษาจากรูปแบบของ
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ขอ้มลูหลายลกัษณะ กล่าวคอื ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษามทีัง้ทีศ่กึษาจากปรศินาค าทายหลายประเภท 
เช่น งานวจิยัของประเทอืง คล้ายสุบรรณ์ (2526) ทัง้ปรศินา ปรศินาอะไรเอ่ย อกัษรเลข ลายแทง 
ภาพปรศินาธรรม ผะหม ีโจ๊ก และปรศินาค าโคลงและร้อยแก้วในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั งานวจิยับางเรื่องกศ็ึกษาปรศินาค าทายของหลายท้องถิ่นรวมกนั เช่น งานวจิยัของ  
วรรณา นะม ิ(2527) โดยรวบรวมข้อมูลปรศินาค าทายของไทยทัง้ 4 ภาค คอื ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคใต ้และภาคอสีาน ในขณะทีง่านวจิยับางเรื่องมุ่งศกึษาเฉพาะขอ้มูลจากปรศินาค าทายเฉพาะกลุ่ม
ชาตพินัธุ ์เช่น ปราณี จงจอหอ (2551)  ศกึษาปรศินาค าทายในชุมชนชาวไทญ้อ อ าเภอกนัทรวชิยั 
จงัหวดัมหาสารคาม ในขณะที่งานวจิยับางเรื่องเลือกเก็บข้อมูลจากทัง้ปรศินาค าทายพื้นเมืองและ
ปรศินาทีเ่กดิขึน้ใหม่ผสมกนั เช่น รุ่งอรุณ ทฆีชุณหเถยีร (2532) ศกึษาวเิคราะหก์ลวธิใีนการใชภ้าษา
ในปรศินาค าทาย โดยการรวบรวมปริศนาค าทายทัง้ที่เป็นปริศนาพื้นเมอืงและปรศินนาค าทายที่
เกดิขึน้ใหม่ 
 
 ในด้านการศึกษาวเิคราะห์ปริศนาค าทาย จะเหน็ได้ว่ามงีานวจิยับางเรื่องศกึษาวเิคราะห์
ลกัษณะหลายอยา่งร่วมกนั ทัง้โครงสรา้งของตวัปรศินา รปูแบบ เนื้อหา โครงสร้างทางภาษา ตลอดจน
หน้าที่และวฒันธรรมที่สะท้อนจากปริศนาค าทาย เช่น งานวจิยัของ วรรณา นะมิ (2527) ปราณี       
จงจอหอ (2551) งานวจิยับางเรื่องเน้นไปที่การศกึษาวเิคราะห์ในด้านเนื้อหาของปรศินาค าทาย เช่น  
สุรยีา ทบัทนั (2551)  ศึกษากลวธิีการสร้างความขบขนัในปรศินาค าทายสมยัใหม่ โดยวเิคราะห์
กลไกทางภาษา เนื้อหาหรอืประเดน็ที่น ามาสร้างความขบขนั และมีงานวจิยัที่ศึกษาเฉพาะกลวธิ ี  
การสรา้งปรศินาค าทายอยา่งใดอยา่งหนึ่ง เช่น สุจติรา แซ่ลิม่ (2551) ศกึษาลกัษณะของความก ากวม
อยา่งจงใจในปรศินาค าทาย ร่วมสมยัของไทย ซึง่เป็นการศกึษาตามแนวภาษาศาสตร ์
 
 จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัอรรถลกัษณ์ และปรศินาค าทายที่กล่าวมาทัง้หมด
ขา้งต้น ท าให้เห็นได้ว่างานวจิยัที่เกี่ยวกบัอรรถลกัษณ์มีการศึกษาในวาทกรรมต่าง ๆ มากขึ้นใน
ปจัจุบนั แต่ยงัไม่มงีานวจิยัใดที่ศกึษาอรรถลกัษณ์สิง่มชีวีติในปรศินาค าทาย ส่วนงานวจิยัที่เกี่ยวกบั
ปรศินาค าทายมกัจะเน้นไปที่การจดัประเภท จดัหมวดหมู่ ส่วนในด้านการเปรยีบเทยีบในปรศินาค า
ทายนัน้ เป็นเรื่องทีผู่ศ้กึษาปรศินาค าทายไดก้ล่าวเอาไวใ้นลกัษณะทีเ่ป็นหนึ่งในกลวธิกีารสร้างปรศินา
ค าทาย แต่ยงัคงเป็นการจดัประเภทของการเปรียบเทียบเท่านัน้ ยงัไม่มีการศึกษาอรรถลกัษณ์ที่
สะทอ้นระบบมโนทศัน์ของผูใ้ชภ้าษา นอกจากนี้ขอ้มลูปรศินาค าทายของไทยที่มกีารศกึษามานัน้ส่วน
ใหญ่เป็นการศกึษาตามแนวภาษาและวรรณคด ีซึง่ยงัมกีารศกึษาปรศินาค าทายตามแนวภาษาศาสตร์
จ านวนน้อย 
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 การวจิยัปรศินาค าทายในปรญิญานิพนธ์ ก าหนดขอบเขตการศกึษาเฉพาะปรศินาค าทาย
พื้นเมืองภาคกลาง ที่ใช้กลวธิีการสร้างแบบเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต โดยจะศึกษาวิเคราะห ์     
อรรถลกัษณ์ของค าที่เปรยีบเทยีบกบัสิ่งมีชวีติในปริศนาค าทายไทย และมโนทศัน์ที่สะท้อนจาก   
อรรถลกัษณ์ของค าทีเ่ปรยีบเทยีบกบัสิง่มชีวีติในปรศินาค าทาย ซึง่จะไดก้ล่าวถงึในบทที ่3 และบทที ่
4 ในล าดบัต่อไป 
 
  
 



 บทที่ 3 
อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งทีถู่กเปรียบของสิ่งมชีีวิต 

ในปริศนาค าทายไทย 
 

 ในบทนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตใน
ปริศนาค าทายไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นแรก คือ วิเคราะห์อรรถลักษณ์
ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดยแบ่งออกเป็น สิ่งมีชีวิต
เปรียบกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต ประเด็น
ต่อมา คือ การวิเคราะห์หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาใน
การศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.1  อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
       3.1.1  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
   3.1.2  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต 
         3.1.3  สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
 3.2  หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
       3.2.1  หน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ 
   3.2.3  หน้าที่ในด้านความบันเทิง 
 
3.1  อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนา 
      ค าทายไทย 
 อรรถลักษณ์ (Semantic Component) หมายถึง ลักษณะความหมายของค าที่น ามาแจกเป็น
ส่วนความหมายย่อย ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นความหมายของค าแต่ละค า เป็นเครื่องช่วยให้เราเห็น
ความสัมพันธ์ทางความหมายของค าต่าง ๆ (เพียรศิริ วงศ์วิภานนท์. 2548: 298) ในล าดับต่อไปนี้ 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทาย             
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
       3.1.1  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
 อรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิต หมายถึง ค าหรือข้อความในภาษาที่น ามาใช้เปรียบเทียบและมี
ความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่ง มีชีวิตประเภทต่าง ๆ ได้แก่  มนุษย์ สัตว์ และพืช มาใช้ในเชิง
เปรียบเทียบ โดยรูปภาษาที่เกิดจากการเปรียบเทียบน้ันเรียกว่า อรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิต 
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        ผลการศึกษาอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย ผู้วิจัย
พบอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่สามารถแสดงลักษณะอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อย อย่างเป็น
ระบบ โดยแบ่งตามอรรถลักษณ์ที่เป็นแบบเปรียบได้ 3 กลุ่ม ดังนี ้
 
 1)  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับมนุษย์  
 2)  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ 
 3)  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับพืช 
 
 3.1.1.1  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับมนุษย์ 
     มนุษย์ หมายถึง สัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผล, สัตว์ที่มีจิตใจสูง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
832)  
  อรรถลักษณ์มนุษย์ คือ รูปภาษาที่มีความหมายอ้างถึงมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต     
มีความสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์  ขยายพันธุ์ได้ มีกลไกของการด ารงชีวิต ในเงื่อนไข
เดียวกันที่เป็นไปตามธรรมชาติ และหมายรวมถึงส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น สรรพสิ่งเหล่านี้มี
กลไกการด ารงชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติร่วมกันคือ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และแสดงกิริยา
อาการต่าง ๆ โดยรูปภาษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถูกน ามาใช้ ในเชิงเปรียบเทียบ อรรถลักษณ์
เกี่ยวกับมนุษย์พบว่ามีการน ามาเปรียบสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช มนุษย์ และสัตว์ ซึ่งสามารถแสดง        
การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ดังนี ้
 
   1)  มนุษย์เปรียบกับพืช 
   ตัวอย่างที่ 1  อะไรเอ่ยผลไม้สุกคาต้นไม่รู้หล่นคนกินได้ 
   ค าตอบ   นมแม่ 
 
                 ผลไมสุ้กคาต้น             นมแม ่        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                    
   -ส่วนประกอบ  + ส่วนประกอบ  +เป็นอาหาร 
      ของมนุษย์   ของมนุษย ์  +กินได้ 
   +เป็นอาหาร  +เป็นอาหาร 
   +กินได้   +กินได้ 
 
 

   นม หมายถึง น. ส่วนของร่างกายอยู่บริเวณหน้าอก มี 2 เต้า ของผู้หญิงมีต่อม
ส าหรับผลิตน้ านมเป็นอาหารส าหรับลูกอ่อน ส่ วนของผู้ ชายมีขนาดเล็ กและไม่ มีน้ านม 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 561) 
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   ผล หมายถึง น. ลูกไม้ เช่น ผลมะม่วง ผลมะปราง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
726)    
   สุก หมายถึง ก. พ้นจากห่าม เช่น ผลไม้สุก, (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1200)    
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบมนุษย์กับพืช คือ 
นมแม่ กับผลไม้สุก มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ เป็นอาหาร] [+ กินได้] จากอรรถลักษณ์หลัก
ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เป็นแบบเปรียบ
ในปริศนานี้ คือ ผลไม้สุก  สิ่งที่ถูกเปรียบคือ นมแม่ โดยเปรียบระหว่างผลไม้สุกที่เป็นอาหาร กับนม
ของแม่ที่เป็นอาหารของลูก สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่งสามารถน ามาเปรียบกันได้ เพราะต่างรับประทาน
ได้เหมือนกัน ท าให้ผู้ตีความปริศนาสามารถเชื่อมโยงไปยังค าตอบได้ 
 
  ตัวอย่างที่ 2  อะไรเอ่ย กอไผ่ทั้งกอ หาข้อไม่พบ 
   ค าตอบ ผม 
 
        กอไผท่ั้งกอหาข้อไม่พบ                  เส้นผม  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน    
    -ส่วนประกอบ  +ส่วนประกอบ  +ยาว 
       ของมนุษย ์  ของมนุษย์  +ไม่มีข้อ 
    +ยาว   +ยาว   +ปริมาณมาก 
    +ไม่มีข้อ  +ไม่มีข้อ 
    +ปริมาณมาก  +ปริมาณมาก 
 

    ผม  หม ายถึ ง  น .  ข นที่ ขึ้ น อ ยู่ บ น ศี ร ษ ะ  โ ด ยปกติ เ ป็ น เ ส้ น ย า ว 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 725)    
    กอ  หมายถึง น. กลุ่มแห่งต้นไม้ที่เกิดขึ้นจากเหงาเดียวกัน เช่น กอหญ้า กอ
แขม กอไผ่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 86) 
    ไผ่  หมายถึง น. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็น
กอ ล าต้นเป็นปล้องๆ  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 745) 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์กับ
พืช คือเส้นผมกับกอไผ่ มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ยาว] [+ไม่มีข้อ] [+ปริมาณมาก] จาก   
อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบจะเห็นได้ว่า     
สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ กอไผ่ สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ผม โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณ
ของกอไผ่กับเส้นผมที่มีจ านวนมาก พร้อมทั้งยังชี้ให้เห็นด้วยว่าไม่มีข้อ เม่ือผู้ตอบปริศนาพิจารณา
จากปริบทก็สามารถตีความเปรียบได้ เพราะต่างก็มีลักษณะยาวเหมือนกัน   
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   ตัวอย่างที่ 3  อะไรเอ่ย ใบอะไรไม่มีต้น คนชอบคล า 
    ค าตอบ  ใบหู 
 
   ใบไม่มีต้น          ใบหู       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                
   -ส่วนประกอบ  + ส่วนประกอบ  +เป็นแผ่น 
       ของมนุษย ์     ของมนุษย ์  +ไม่มีต้น 
    +เป็นแผ่น  +เป็นแผ่น  +สัมผัสได้ 
    +ไม่มีต้น  +ไม่มีต้น 
     +สัมผัสได้  +สัมผัสได้ 
     
  หู หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ท าหน้าส าหรับฟังเสียง 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1298)  
  ใบ หมายถึง น.  ส่วนของพืชที่ติดอยู่กับกิ่งหรือล าต้น โดยมากมีลักษณะเป็นแผ่น
แบนๆ รูปร่างต่าง ๆ กัน มีก้านใบหรือไม่มีก็ได้ มักมีสีเขียว  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 642)    
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างมนุษย์กับพืช คือ ใบหูกับใบไม้ 
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เป็นแผ่น] [+ไม่มีต้น] [+สัมผัสได้] อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ ใบไม้ไม่มีต้น 
สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ใบหู โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะเป็นแผ่นของใบไม้กับใบหู นอกจากนี้      
ในปริบทของปริศนาค าทายยังกล่าวอีกว่าเป็นใบที่ไม่มีต้น ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นลักษณะของใบหูที่ไม่มี
ต้น และท้ังใบไม้และใบหูต่างก็สัมผัสได้ 
 

   จากตัวอย่างที่ 1 ถึง 3 แสดงการวิเคราะห์อรรถลักษณ์แบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
เปรียบ แบบเปรียบคือ อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับพืช และสิ่งที่ถูกเปรียบคืออรรถลักษณ์เกี่ยวกับมนุษย ์
พบว่าอรรถลักษณ์หลักที่ปรากฏร่วมกันระหว่างมนุษย์กับพืช คือ [+เป็นอาหาร] [+กินได้] [+ยาว]     
[+ไม่มีข้อ] [+ปริมาณมาก] [+เป็นแผ่น] [+ไม่มีต้น] [+สัมผัสได้] 
 
  2)  มนุษย์เปรียบมนุษย์ 
  ตัวอย่างที่ 4 อะไรเอ่ย พี่น้องท้องเดียวกัน  แลเหลียวไม่เห็นกัน 
  ค าตอบ  หู 
         พี่น้อง               หู    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                     
   -ส่วนของ    + ส่วนของ  +ปรากฏแยกกัน 
      ร่างกายมนุษย ์    ร่างกายมนุษย ์ +มีมากกว่าหนึ่ง 
   +ปรากฏแยกกัน    +ปรากฏแยกกัน 
   +มีมากกว่าหนึ่ง    +มีมากกว่าหนึ่ง 
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   หู หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ท าหน้าส าหรับฟังเสียง 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1298) 
   พี่ หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่;     
ค าน าหน้าชือ่คนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่ เช่น พี่นั่น พี่นี่. (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 792) 
   น้อง หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง, ลูกของอาหรือลูก
ของน้า, เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 566)      
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์กับสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับมนุษย ์คือหูกับพี่น้อง มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ปรากฏแยกกัน] [+มีมากกว่าหนึ่ง] 
จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ พี่น้อง สิ่งที่ถูกเปรียบคือ หู โดยเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องที่มองไม่เห็น
กัน ซึ่งแสดงกิริยาระหว่างพี่น้องกับหูทั้งสองข้างที่ปรากฏแยกกันเป็นสองข้างซ้ายและขวา และมี
จ านวนมากกว่าหนึ่ง และในความหมายนี้พี่น้องยังเกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันซึ่งเปรียบกับหูที่มี 
สองข้างของในคนคนเดียว  
  
 ตัวอย่างที่ 5  อะไรเอ่ย  เฒ่าสองเฒ่า  นั่งคนละฟากเขา ไม่เคยเห็นกันสักที 
   ค าตอบ  ใบหู  

 

          เฒ่าสองเฒ่า                 ใบหู       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน        
  -ส่วนหนึ่งของ     + ส่วนหนึ่ง  +จ านวนสอง 
     มนุษย ์       ของมนุษย์  +ปรากฏแยกกัน 
  +จ านวนสอง     +จ านวนสอง 
  +ปรากฏแยกกัน  +ปรากฏแยกกัน  
      
   ใบ หมายถึง น.เรียกของที่เป็นแผ่น ๆ เช่น ใบหนังสือ ใบมีด ใบหู ทองใบ ; 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 642) 
   หู หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ท าหน้าส าหรับฟังเสียง 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1298) 
   เฒ่า หมายถึง ว. แก่, มีอายุมาก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 393) 
 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบมนุษย์กับมนุษย์ 
คือใบหูกับเฒ่าสองเฒ่า มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+จ านวนสอง] [+ปรากฏแยกกัน] จาก      
อรรถลักษณ์หลักข้างต้น ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น    
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ เฒ่าสองเฒ่า สิ่งที่ถูกเปรียบคือใบหู โดยเปรียบเทียบระหว่างจ านวนของ
คนแก่ที่มีสองคนกับหูที่มีสองข้างซ้ายขวา นอกจากนี้ในปริบทของค าทายยังกล่าวอีกว่า นั่งคนละ
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ฟากเขา ไม่เคยเห็นกันสักที ซึ่งแสดงอรรถลักษณ์ร่วมกันอีกหนึ่งลักษณะ นั้นคือ [+ปรากฏแยกกัน] 
เปรียบคนแก่สองคนที่น่ังคนละฝากเขา กับใบหูข้างซ้ายและข้างขวาของมนุษย์ที่ถูกกั้นกลางระหว่าง
ใบหน้าเป็นการแยกให้เห็นลักษณะของใบที่ปรากฏบนใบหน้าของมนุษย์ 
 

 ตัวอย่างที่ 6 สองพี่น้องอยู่คนละด้านของคันนา 
ค าตอบ ตา 
 

            สองพี่น้อง             ตา                  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน             
         -ส่วนหนึ่ง  + ส่วนหนึ่งของ   +เป็นคู่ 
             ของมนุษย ์  มนุษย ์    +ปรากฏแยกกัน 
        +เป็นคู่  +เป็นคู่ 
        +ปรากฏแยกกัน +ปรากฏแยกกัน 
 

   ตา หมายถึง น. ส่วนหน่ึงของร่างกายคนและสัตว์ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
454) 
    พี่ หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่;     
ค าน าหน้าชื่อคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่ เช่น พี่นั่น พี่นี่. (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 792) 
   น้อง หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง ลูกของอาหรือ
ของน้า เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 566)      
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์กับ
มนุษย์ คือตากับสองพี่น้อง มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เป็นคู่ ] [+ปรากฏแยกกัน] จาก       
อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ  สิ่งที่เป็น     
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ สองพี่น้อง สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ตา โดยเปรียบเทียบระหว่างจ านวนของ  
พี่น้องที่มีสองคนกับตาที่มีสองข้างซ้ายขวา ซึ่งในปริบทของปริศนาค าทายยังกล่าวอีกว่า อยู่คนละ
ด้านของคันนา ปรากฏลักษณะร่วมกันระหว่าง ตาทั้งสองข้างกับพี่น้อง คือ [+ปรากฏแยกกัน] ซึ่ง
เชื่อมโยงให้เห็นลักษณะของคันนาที่มาคั่นคือ สันจมูก 
 
   จากตัวอย่างที่ 4 ถึง 6 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ มนุษย์ด้วยกันเอง อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมาย
ร่วมกัน คือ [+ปรากฏแยกกัน] [+มีมากกว่าหนึ่ง] [+จ านวนสอง] [+เป็นคู]่ 
 
   3)  มนุษย์เปรียบสัตว ์
 ตัวอย่างที่ 7  อะไรเอ่ย  ไก่ขาวจับราวเป็นแถว 

ค าตอบ  ฟัน 
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          ไก่ขาวจับราวเป็นแถว                 ฟัน                 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน  
    -ส่วนหนึ่งของมนุษย ์   +ส่วนหนึ่งของมนุษย ์         + นับจ านวนได้ 
       +นับจ านวนได้               + นับจ านวนได้          +สีขาว 
    +สีขาว    +สีขาว                    +เป็นแถว 
    +เป็นแถว    +เป็นแถว 
 
     ไก่ หมายถึง น. ชื่อสัตว์ปีกจ าพวกนก มีหลายวงศ์ บินได้ในระยะสั้น หากิน
ตามพื้นดิน ตกไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว ตัวผู้หงอนใหญ่และเดือยยาว เช่น ไก่แจ้ ไก่อู ไก่ตะเภา 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 157) 
    ฟัน  หมายถึง น. กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากส าหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 811)  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์กับ
สัตว์คือฟันกับไก่ขาว มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+นับจ านวนได้] [+สีขาว] [+เป็นแถว] จาก  
อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น     
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ ฟัน สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ไก่ขาว โดยเปรียบเทียบระหว่างไก่ที่จับราวเป็น
แถวกับฟันที่เรียงต่อกันเป็นแถว แสดงลักษณะร่วมกันระหว่างฟันกับไก่ขาว เนื่องจากในปริบท    
ยังบอกอีกว่าลักษณะเรียงเป็นแถว สีของฟันซึ่งเป็นสีขาวกับขนไก่สีขาว ซึ่งเชื่อมโยงให้ผู้ตอบ
ปริศนาสามารถตีความได้ว่าเป็นฟัน  
  
  3.1.1.2  อรรถลักษณ์เก่ียวกับสัตว์ 
   อรรถลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์ 
ซึ่งน ามาใช้กลา่วในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช มนุษย์ และสัตว์  โดยรูปภาษาที่เกิดจาก
การเปรียบเทียบน้ัน เรียกว่า อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ 
   อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ที่ใช้กล่าวเปรียบเทียบในปริศนาค าทายไทย เป็น
อรรถลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์ในด้านต่าง ๆ โดยมีการน าสัตว์หรือชื่อเรียกสัตว์ชนิด
ต่าง ๆ หรือการน าอวัยวะร่างกายของสัตว์ มาเปรียบเทียบกับอวัยวะร่างกายของมนุษย์ รวมทั้ง  
การน าลักษณะและพฤติกรรมอาการของสัตว์มาใช้กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตอื่น ได้แก่ มนุษย์ ซึ่งสามารถ
แสดง การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ ดังนี ้
 

   สัตว์เปรียบกับมนุษย์ 
   ตัวอย่างที่ 8  สาวน้อยนุ่งผ้าลาย ผูกคอตายใต้ ต้นไม้เอน 
                 ค าตอบ  ดักแด้ 
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    สาวน้อยนุ่งผ้าลาย            ดักแด้                 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน        
   +เจริญวัย  +เจริญวัย  +เจริญวัย 
   +สิ่งห่อหุ้ม           + สิ่งห่อหุ้ม  + สิ่งห่อหุ้ม 
                  ตัวเอง    ตัวเอง   ตัวเอง 
   +หลากส ี  +หลากส ี  +หลากสี 
   +เพศหญิง  +เพศหญิง   
    
  ดักแด้ หมายถึง น. ชื่อตัวอ่อนระยะสุดท้ายของแมลงหลายชนิดที่สร้างเปลือกแข็ง
หุ้มตัวเพื่อที่จะเจริญวัยเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวเต็มวัย ระยะนี้จะเป็นระยะอยู่นิ่งกับที่และไม่กินอาหาร  
มีรูปร่างต่าง ๆ กัน เช่น รูปไข่ รูปยาวรี แดกแด้ หรือ แด็กแด้ ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
400)                        
  สาวน้อย หมายถึง น. หญิงที่อยู่ในวัยรุ่น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1185) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+เจริญวัย] [+สิ่งห่อหุ้มตัวเอง] [+หลากส]ี จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “สาวน้อย” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ดักแด้” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “การเจริญวัยในช่วงแรกก่อนเป็นแมลงกับมนุษย์ในวัย
สาว” “การสร้างเปลือกห่อหุ้มกับการสวมใส่เสื้อผ้าของมนุษย์ ”  “สีของเปลือกดักแด้กับเสื้อผ้ามี
ลวดลาย” “การอยู่นิ่งในเปลือกที่เกาะกับกิ่งไม้เปรียบกับสาวน้อยที่ผู้คอตายใต้ต้นไม้”  ซึ่งเชื่อมโยง
ให้ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ว่าเป็นดักแด้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยัง
ลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้อย่างใกล้เคียง 
 
   ตัวอย่างที่ 9  อะไรเอ่ย เดินโหย่งๆ ยกธงข้างหลัง สาวน้อยร้อยชั่งนั่งสูงกว่ายืน 
                     ค าตอบ สุนัข 
 
   สาวน้อยร้อยช่าง             สุนัข                     อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   -สัตว ์  +สัตว ์   +แสดงกิริยา 
   +เพศหญิง            +เพศหญิง  +เดิน 
   -หาง   +หาง   + นั่ง 
   +แสดงกิริยา  +แสดงกิริยา  +ยืน 
                 +เดิน   +เดิน 
   +นัง่   + นั่ง 
                            +ยืน    +ยืน 
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   สุนั ข  หมายถึ ง  น .  หมา  ( มัก ใช้ เป็ นทางการ )  เช่น  สุนั ขต ารว จ
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1205)  
   สาวน้อยร้อยชั่ง หมายถึง น. หญิงที่มีค่าตัวสูง มีคุณสมบัติและรูปสมบัติ
เป็นท่ียกย่อง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1185) ในที่น้ีผู้ผูกปริศนาน่าจะต้องการเพียงเสียงสัมผัสสระ
ของร้อยชั่ง กับข้างหลัง และนั่งเพื่อให้เกิดการคล้องจองจดจ าง่าย มากกว่าจะให้น้ าหนักกับ
ความหมายของร้อยชั่ง 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แสดงกิริยา] [+เดิน] [+นั่ง] [+ยืน] จากอรรถลักษณ์หลักและ        
อรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ  สิ่งที่เป็น     
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “สาวน้อยร้อยชั่ง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “สุนัข” โดยเปรียบเทียบระหว่าง 
“สุนัขเพศเมีย” กับ”สาวน้อย” “การแสดงกิริยาเดิน นั่ง ยื่น” กับ “กิริยาของมนุษย์” จากอรรถลักษณ์
ร่วมดังกล่าวค่อนข้างตีความหมายได้ยากเนื่องจากบริบทของสุนัขกับสาวน้อยห่างไกลกัน           
ไม่เชื่อมโยงให้เห็นลักษณะอย่างชัดเจน เห็นแต่เพียงตัวปริศนาที่ว่า  สุนัขเวลานั่งจะสูงกว่าเวลายืน 
เป็นจุดเดียวที่แสดงอรรถลักษณ์ร่วม ส่วนธงเป็นการเปรียบเทียบอีกชั้นหนึ่งกับหางสุนัข จึงไม่ถือว่า
แสดงอรรถลักษณ์โดยตรง 
 

   ตัวอย่างที่ 10  อะไรเอ่ย นางอยู่ในห้อง ใครเข้าไปต้อง ขนพองวาว 
   ค าตอบ  แม่ไก่ฟักไข่ 
 
   นางอยู่ในห้อง              แม่ไก่ฟักไข่                  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   -สัตว ์ +สัตว ์   + เพศเมีย 
   +เพศเมีย +เพศเมีย   +อยู่ตามล าพัง  
  +อยู่ตามล าพัง +อยู่ตามล าพัง  +ห้ามถูกตัว  
                 -กก +กก 
   -ไข่ +ไข่ 
   +ห้ามถูกตัว +ห้ามถูกตัว     
    
   แม่ หมายถึง น. หญิงผู้ให้ก าเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, ค าที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้ 
ก าเนิดหรือเลี้ยงดูตน;...เรียกสัตว์ตัวเมียที่มีลูก เช่น แม่ม้า แม่วัว (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 876) 
   ฟัก  หมายถึ ง  ก .  กกไข่ ให้ เป็ นตั วท า ให้ ไข่ อบอุ่ น เพื่ อ ให้ เป็ นตั ว 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 811)     
   นาง  หมายถึง น. ค าประกอบหน้าค าเพื่อแสดงว่าเป็นเพศหญิง เช่น 
นางฟ้า นางบ าเรอ นางละคร นางพระก านัล (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 573) 
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   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสัตว์กับมนุษย์              
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เพศเมีย] [+อยู่ตามล าพัง] [+ห้ามถูกตัว] จากอรรถลักษณ์หลัก
ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง  ค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ 
คือ “นางอยู่ในห้อง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “แม่ไก่ฟักไข่” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “แม่ไก่” กับ”ผู้หญิง” 
“แม่ไก่ฟักไข่” กับ “นางอยู่ในห้อง”  “การอยู่ตามล าพังตัวเดียวของไก่” กับ“การอยู่ตามล าพังของ
ผู้หญิง”  ซึ่งเชื่อมโยงให้ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ว่าเป็นแม่ไก่ฟักไข่ เนื่องจากลักษณะของ
แบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียง 
  
   จากตัวอย่างที่ 8 ถึง 10 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมาย
ร่วมกัน คือ [+เจริญวัย] [+สิ่งห่อหุ้มตัวเอง] [+หลากสี]  [+แสดงกิริยา] [+เดิน] [+นั่ง] [+ยืน] [+เพศ
เมีย] [+อยู่ตามล าพัง] [+ห้ามถูกตัว] 
 

  3.1.1.3  อรรถลักษณ์เก่ียวกับพืช 
   อรรถลักษณ์เกี่ยวกับพืช หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพืชมา
เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต ได้แก่ พืช มนุษย์ และสัตว์  โดยรูปภาษาที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้น 
เรียกว่า อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับพืช 
   อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับพืชที่ใช้กล่าวเปรียบเทียบในปริศนาค าทายไทย เป็น
อรรถลักษณ์ที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพืชในด้านต่างๆ โดยมีการน าพืชหรือชื่อเรียกพืชชนิด     
ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกับมนุษย์ และสัตว์ ซึ่งสามารถแสดง การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ ดังนี ้
 

   1)  พืชเปรียบกับ มนุษย์ 
    ตัวอย่างที่ 11  เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว เมื่อแก่สิ้นแรง นุ่งแดงสีเดียว 
    ค าตอบ พริก 
 

              วัยของมนุษย์            พริก             อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน    
   +มีการเจริญเติบโต +มีการเจริญเติบโต   +มีการเจริญเติบโต 
   +อ่อน   +อ่อน       +อ่อน   
   +สาว   +สาว     +สาว  
   +แก่   +แก่     +แก่ 
   +ขาว             +ขาว       +ขาว   
   +เขียว      +เขียว      +เขียว  
   +แดง        +แดง       +แดง         
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   เด็ก หมายถึง น. คนที่มีอายุยังน้อย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 413)  
   สาว  หมายถึง น. หญิงที่มีอายุพ้นวัยเด็ก นับตามความนิยมตั้งแต่ ๑๕-๓๐ ปี
ขึ้นไป เช่น ย่างเข้าสู่วัยสาว โตเป็นสาวแล้วยังซุกซนเหมือนเด็ก ๆ ถ้ายังไม่ได้แต่งงาน ใช้ค าว่า 
นางสาว น าหน้าชื่อ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1185) 
   แก่ หมายถึง ว. มีอายุมาก เช่น แก่ไปทุกวัน ไม้แก่ เด็กคนนี้แก่กว่าเด็กคน
นั้น อยู่ในวัยชรา เช่น คนแก่ หญิงแก่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 148) 
   พริก หมายถึง น. ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรส
เผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 767) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+การเจริญเติบโต] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] จากอรรถลักษณ์
หลักและอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “วัยของมนุษย์” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “พริก” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “วัย
เด็ก” กับ “พริกสีขาว” “วัยสาว” กับ “พริกสีเขียว”  “วัยแก่” กับ“พริกสีแดง”  ซึ่งเชื่อมโยงให้ผู้ตอบ
ปริศนาสามารถตีความได้ว่า การเจริญเติบโตของพริกจะเปลี่ยนสีไปเรื่อย ๆ ดังเช่นวัยของมนุษย์
ตั้งแต่เด็ก สาว ไปจนถึงวัยแก่ เนื่องจากพริกเป็นพืชผักสวนครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารของไทยใน
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ พริกเป็นพืชผักสวนครัวที่มีกันทุกบ้าน ความเปลี่ยนแปลงของสีพริกตั้งแต่อ่อนจน
แก่จัดจึงเป็นที่สังเกตเห็นได้ 
 

    ตัวอย่างที่ 12 อะไรเอ่ย เจ้าสาวอยู่ในเรือนหนาม ไม่งามก็หอม 
   ตอบ  ทุเรียน   
 

   เจ้าสาวอยู่ในเรือนหนาม            ทุเรียน         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน              
- ผลไม ้               +ผลไม้  +หนาม 

   + หนาม +หนาม  (ส่วนปกป้อง) 
      (ส่วนปกป้อง) (ส่วนปกป้อง)  +กลิ่นหอม 
   - สุก               +สุก   
   +กลิ่นหอม +กลิ่นหอม 
       
   เจ้าสาว หมายถึง น. หญิงผู้เข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าว (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2546: 325) 
   ทุเรียน หมายถึง น. ชื่อไม้ต้นชนิด Durio zibethinus L. ในวงศ์ Bombacaceae 
ผลเป็นพู ๆ มีหนามแข็งเต็มทั่วลูก เนื้อมีรสหวานมัน มีหลายพันธุ์ เช่น กบ ก้านยาว ก าปั่น ทองย้อย 
หมอนทอง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 536) 
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   จากตั วอย่ างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่ างพืชกับมนุษย์               
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+หนาม(ส่วนปกป้อง)] [+กลิ่นหอม] จากอรรถลักษณ์หลักและ     
อรรถลักษณ์ย่อยท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบใน
ปริศนานี้ คือ “ทุเรียน” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “เจ้าสาว” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “เนื้อทุเรียน” กับ 
“เจ้าสาว” “เปลือกทุเรียน” กับ “เรือนหนาม” ทุเรียนสุกจะมีกลิ่นหอม ซึ่งเปรียบกับเจ้าสาวที่เก็บตัว
อยู่ในห้องหอ ซึ่งเป็นพฤติกรรมและความเชื่อของคนไทย 
 

    ตัวอย่างที่ 13 อะไรเอ่ย  นารีเล่นน้ า 
   ตอบ  จอกแหน 
 

            นารีเล่นน้ า             จอกแหน    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                      
       -พืช     +พืช   +ลอยน้ า 
       +เพศเมีย    +เพศเมีย   
        +ลอยน้ า     +ลอยน้ า 
 
   นารี  หมายถึง น. ผู้หญิง, นาง. (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 578) 
   จอก หมายถึง น. ชื่อไม้น้ าชนิด Pistia stratiotes L. ในวงศ์ Araceae ลอยอยู่
บนผิวน้ า ไม่มีล าต้น มีแต่รากเป็นกลุ่มใหญ่ ใบเป็นแผ่นสีเขียวสดซ้อน ๆ กันเป็นกลุ่ม ยาว ๕-๑๐ 
เซนติเมตร (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 293) 
   แหน หมายถึง [แหฺน] น. ชื่อไม้น้ าหลายชนิดในวงศ์ Lemnaceae ใบกลม
เล็กๆ ลอยอยู่ตามน้ านิ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1311) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+เมีย] [+ลอยน้ า]  จากอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “จอกแหน” 
สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “นารี” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “จอกแหนลอยอยู่ในน้ า” กับ“นารีเล่นน้ า”  ซึ่ง
เชื่อมโยงให้ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้  
 

  จากตัวอย่างที่ 11 ถึง 13 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
คือ พืช สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน คือ     
[+การเจริญเติบโต] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] [+หนาม(ส่วนปกป้อง)] [+กลิ่น
หอม] [+เพศเมีย] [+ลอยน้ า]    
 

   2)  พืชเปรียบกับสัตว์ 
    ตัวอย่างที่ 14 อะไรเอ่ย สูงเท่าวัวออกลูกทางข้าง 
    ค าตอบ  ต้นข้าวโพด 
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             วัว         ต้นข้าวโพด        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                               
    - พืช     + พืช   + สูง 
    + สูง     + สูง   + การแพร่พันธุ์ 
    + การแพร่พันธุ์    + การแพร่พันธุ์    มีผล/ลูก  
       มีผล/ลูก      มีผล/ลูก  +มีด้านข้าง  
    +มีด้านข้าง    +มีด้านข้าง 
     
    วัว หมายถึง  น. ชื่อสัตว์เคี้ยวเอื้องชนิด Bos taurus ในวงศ์ Bovidae เป็น
สัตว์กีบคู่ ล าตัวมีสีต่าง ๆ เช่น น ้าตาล นวล เขาโค้ง สั้น มีเหนียงห้อยอยู่ใต้คอถึงอก ขนปลายหาง
เป็นพู,่ โค ก็เรียก, (ปาก) งัว (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1062) 
    ข้าวโพด หมายถึง น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zea mays L. ในวงศ์ Gramineae    
ล าต้นสูงคล้ายอ้อยหรือข้าวฟ่าง เมล็ดเรียงชิดกันแน่นรอบซังเป็นฝักกลม ๆ ยาว ๆ มีกาบหุ้มหลายชั้น
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 186) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่าง ต้นข้าวโพดกับวัวมี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+สูง] [+การแพร่พันธุ์มีผล/ลูก][+มีด้านข้าง] จากอรรถลักษณ์ข้างต้น     
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ        
“ต้นข้าวโพด” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “วัว” โดยเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของวัวกับต้นข้าวโพด โดยใช้
ลักษณะความสูงของต้นข้าวโพดเปรียบเทียบกับความสูงของวัว การแพร่พันธุ์ของพืชไร่อย่างข้าวโพด 
กับการแพร่พันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวัว แต่ความแตกต่างของข้าวโพดและวัว คือ ข้าวโพดจะ
ให้ผลทางล าต้นด้านข้าง ส่วนวัวนั้นจะตกลูกทางช่องสืบพันธุ์ ซึ่งปริศนาค าทายนี้ผู้ผูกปริศนาได้
ต้องการเน้นลักษณะความสูง ส่วนท้ายของปริศนาจึงเป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความเข้าใจเพื่อไม่ให้ผู้ตอบ
ปริศนาทายได้ถูกต้อง  
  

     ตัวอย่างที่ 15 อะไรเอ่ย  กาด ากระโดดลงน้ า กลายเป็นกาขาว 
     ค าตอบ แมงลัก 
 

              กาด า กาขาว     แมงลัก         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                          
    +สัตว์   - สัตว์   +สีด า 
    -เมล็ด   + เมล็ด   + ลงน้ า   
    +สีด า   +สีด า   +สีขาว 
    +กระโดด  -กระโดด 
    +ลงน้ า   + ลงน้ า 
    +สีขาว   +สีขาว  
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  กา  หมายถึง น. ชื่อนกชนิด Corvus macrorhynchos ในวงศ์ Corvidae    
ตัวด า ร้องกา ๆ, อีกา ก็เรียก;  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 108) 
  แมงลัก หมายถึง น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Ocimum americanumL. ในวงศ์ 
Labiatae ใบคล้ายใบโหระพาแต่มีขน ใบและเมล็ดกินได้และใช้ท ายาได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
879) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างแมงลักกับกาด า กาขาว         
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+สีด า] [+ ลงน้ า] [+สีขาว] จากอรรถลักษณ์ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “กาด า กาขาว” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “แมงลัก” โดยเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะที่แมงลักที่มีลักษณะสีด า กับกาที่มีสีด า และเม่ือ
น าแมงลักไปแช่น้ าจะเปน็สีขาว ซึ่งเปรียบกับกาขาว 
 
     ตัวอย่างที่ 16 อะไรเอ่ย หัวอยู่ใต้ดิน ตัวบินบนฟ้า 
    ค าตอบ  มันนก 
  
     นก   มันนก          อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน            
    + สัตว์   - สัตว์    + หัว 
    - พืช   +พืช      
    + หัว   + หัว 
    - อยู่ใต้ดิน  + อยู่ใต้ดิน 
    +บิน   -บิน 
    +บนฟ้า   -บนฟ้า 
    
  นก หมายถึง น. ชื่อสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือดอุ่น มี ๒ เท้า ๒ ปีก และมีขน
ปกคลุมร่างกาย ออกลูกเป็นไข่ก่อนแล้วจึงฟักเป็นตัว (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 559) 
  มันนก  หมายถึง น. ชื่อมันหลายชนิดในสกุล Dioscorea วงศ์ Dioscoreaceae 
เช่น ชนิด D. inopinata Prain et Burk. หัวกินได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 852) หัวหรือรากสะสม
อาหารใต้ดิน 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบพืชกับสัตว์ คือ นกกับมันนก มี    
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+หัว] จากอรรถลักษณ์ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง  
ค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “นก” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “มันนก” เป็น      
การเปรียบโดยใช้ลักษณะของรากมันนกที่เรียกเป็นหัว ไปเปรียบกับหัวของนก และใช้ชื่อเรียกชนิด
ของมัน เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ถูกเปรียบ ท าให้ผู้ตีความปริศนาสามารถตอบค าถามได้ 
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   จากตัวอย่างที่ 14 ถึง 16 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ        
แบบเปรียบ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพืช อรรถลักษณ์หลักที่      
สื่อความหมายร่วมกัน คือ [+สูง] [+การแพรพ่ันธุ์มีผล/ลูก][+มีด้านข้าง] [+สีด า] [+ ลงน้ า] [+สีขาว] และ   
[+หัว] 
   จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าปริศนาค าทายไทย ที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้ มี
จ านวนของการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
 

สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต จ านวนปริศนา ร้อยละ 
1.  มนุษย์เปรียบกับพืช 7 8.53 
2.  มนุษย์เปรียบกับมนุษย์ 6 7.32 
3.  มนุษย์เปรียบกับสัตว์ 2 2.44 
4.  สัตว์เปรียบกับมนุษย์ 19 23.17 
5.  พืชเปรียบกับมนุษย์ 36 43.90 
6.  พืชเปรียบกับสัตว์ 12 14.60 

รวม 82 100 
 
  จากตารางที่ 2 จะเห็นได้ว่าจากจ านวนปริศนาค าทายไทย 244 ข้อ ที่น ามาวิจัยใน
ครั้งนี้ พบการเปรียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยมีจ านวนทั้งสิ้น 82 ข้อ ซึ่งสิ่งมีชีวิต   
ที่น ามาเปรียบเทียบมากที่สุด คือ พืชเปรียบกับมนุษย์ จ านวน 36 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 43.90 
รองลงมาคือ สัตว์เปรียบกับมนุษย์ จ านวน 19 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 23.17 พืชเปรียบกับสัตว์ จ านวน 
12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 14.60 มนุษย์เปรียบกับพืช จ านวน 7 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 8.53 มนุษย์เปรียบ
กับมนุษย์ จ านวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 7.32 และมนุษย์เปรียบกับสัตว์ พบน้อยที่สุด จ านวน 2 ข้อ    
คิดเป็น ร้อยละ 2.44  
 
 3.1.2  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไมม่ีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิต หมายถึง ค าหรือข้อความในภาษาที่น ามาใช้เปรียบเทียบและมีความหมาย
เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ คือ มนุษย์ สัตว์ และพืช มาใช้ในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น 
สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งในครัว ในอาชีพ อาหาร เป็นต้น โดยน ามาเปรียบเทียบกับ
สิ่งมีชีวิต คือ คน สัตว์ และพืช ซึ่งสามารถแสดง การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ ดังนี ้
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 3.1.2.1  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับพืช หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับพืช    
มาเปรียบเทียบกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งในครัว ในอาชีพ 
อาหาร เป็นต้น โดยรูปภาษาที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้น เรียกว่า อรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับพืช 
 

  1)  พืชเปรียบกับสิ่งก่อสร้าง  
    ตัวอย่างที่ 17  อะไรเอ่ย  ก าแพงสามชั้น  กั้นน้ าไม่อยู่ 
    ค าตอบ มะพร้าว 
            ก าแพง                  มะพร้าว          อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                                 
    -พืช   +พืช   +สามชั้น  
    -ผล   +ผล   +กั้นน้ าไม่อยู่ 
    +สามชั้น  +สามชั้น 
    -เปลือกนอก   +เปลือกนอก 
    กลาง ใน  กลาง ใน   
    +กั้นน้ าไม่อยู ่  +กั้นน้ าไม่อยู่ 
      
   ก าแพง หมายถึง น. เครื่องกั้น เครื่องล้อม ที่ก่อด้วยอิฐ ดิน หรือ หิน เป็นต้น.     
(ข. ก าแพง) (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 123) 
  มะพร้าว หมายถึง น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera L. ในวงศ์ Palmae ผลใช้ท า
น้ ามันและปรุงอาหารต่าง ๆ  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 847) นอกจากนี้ ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2555 : 3) ให้ค านิยามของ มะพร้าวทั้งผล 
(whole mature coconut) หมายถึง ผลมะพร้าวแก่ที่ยังไม่ปอกเปลือก โดยยังมีส่วน ของเปลือกชั้นนอก 
(exocarp) และเปลือกชั้นกลาง (mesocarp) หุ้มเปลือกชั้นในหรือกะลามะพร้าว (endocarp)   
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับพืช มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+สามชั้น] [+กั้นน้ าไม่อยู่ ] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ก าแพง” สิ่งที่        
ถูกเปรียบคือ “ผลมะพร้าว” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของก าแพงที่ใช้กั้น” กับ “เปลือกของ
ผลมะพร้าวที่ห่อหุ้ม” นอกจากนี้ยังบอกจ านวนของก าแพงว่ามี 3 ชั้นซึ่งเชื่อมโยงไปเปลือกของ
มะพร้าวที่มี 3 ชั้น เช่นกัน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบ
นั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียง  
 
   ตัวอย่างที่ 18  อะไรเอ่ย  ต้นเท่าล าเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด 
   ค าตอบ มะขาม 
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       ล าเรือ         ต้นมะขาม     อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน              
    -พืช   +พืช   +ขนาด 
    +ขนาด   +ขนาด   +ไม ้
    -ล าต้น   +ล าต้น   +ใหญ่   
    +ไม ้   +ไม ้
    +ใหญ่   +ใหญ่ 
    -ใบ   +ใบ  
    
   ล า หมายถึง ลักษณนามเรียกสิ่งเช่นนั้นหรือเรือ เช่น ไม้ไผ่ล าหนึ่ง อ้อย ๒ ล า เรือ 
๓ ล า (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1010) เรือ หมายถึง น. ยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในน้ า มักท าด้วย
วิธีขุดไม้ทั้งต้นหรือน ากระดาน สังกะสี เหล็ก เป็นต้น มาประกอบกันเข้า (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
970) 
  มะขาม  หมายถึง น. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Tamarindus indica L. ในวงศ์ 
Leguminosae ฝักมีรสเปรี้ยว ใช้ปรุงอาหารและท ายาได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 844) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับพืช มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+ขนาด] [+ไม้]   [+ใหญ่ ] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่ เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ล าเรือ” สิ่งที่ถูกเปรียบ
คือ “ต้นมะขาม” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ขนาดของล าเรือ” กับ “ขนาดของล าต้นมะขาม” 
นอกจากนี้ทั้งล าเรือและต้นมะขามต่างก็เป็นไม้เหมือนกัน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้  
 
   ตัวอย่างที่ 19  อะไรเอ่ย  ผ้าเขียวห่อผ้าขาว  ผ้าขาวห่อข้าวสาร   
   ค าตอบ  ส้มโอ 
       ผ้า         ส้มโอ  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน             
    -พืช   +พืช    +ส ี
    -เนื้อของผล  +เนื้อของผล   +เขียว  
    -เปลือก   +เปลือก   +ขาว 
    +ส ี   +ส ี
    +เขียว   +เขียว 
    +ขาว   +ขาว  
 
  ผ้า  หมายถึง น. สิ่งที่ท าด้วยเยื่อใยเช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้
เป็นผืน, มักเรียกตามลักษณะของสิ่งที่ท า เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ หรือตามลักษณะที่ใช้ เช่น 
ผ้ากราบ ผ้าอาบ ผ้าอ้อม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 731) 



 

 

46 

 

  ผลส้มโอ มีรูปร่างค่อนข้างกลมแบบผลสาลี่ ผลมีขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 10-30 เซนติเมตร มีสีเขียวอม เหลืองหรือสีเหลืองทองเมื่อแก่ เปลือกหนา 1.5-2 เซนติเมตร 
อ่อนนุ่ม สีขาวหรือสีชมพู เนื้อของแต่ละกลีบจะแยกออกจากกันได้ง่าย ภายในมีน้ าบรรจุอยู่ และมีรส
หวานหรือหวานอมเปรี้ยว 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับพืช มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+สี] [+เขียว]  [+ขาว] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ผ้า” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ผลส้มโอ” 
โดยเปรียบเทียบระหว่าง “สีของผ้า” กับ “สีของเปลือกส้มโอ” ผ้าสีเขียว เปรียบกับเปลือกส้มโอ
ชั้นนอกสีเขียว ผ้าสีขาว เปรียบกับเปลือกส้มของส้มโอชั้นใน ที่ห่อหุ้มเนื้อของส้มโอ ซึ่งเนื้อของส้มโอ
มีลักษณะคล้ายกับเมล็ดข้าวสาร 
 
  จากตัวอย่างที่ 17 ถึง 19 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ   
ที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง สิ่งที่ถูกเปรียบเกี่ยวกับพืชอรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของ
สิ่งก่อสร้างกับพืช คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น [+สามชั้น]  [+กั้นน้ าไม่อยู่] [+ขนาด] [+ไม้]  [+ใหญ่] [+สี] 
[+เขียว]  [+ขาว] ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักของสิ่งก่อสร้าง กับพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายร่วมกัน
ตามลักษณะของพืชชนิดนั้นๆ 

 
  2)  พืชเปรียบกับของใช้ 
   ตัวอย่างที่ 20  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ใบดกลูกด า 
   ค าตอบ  ต้นตาล 
   ตัวอย่างที่ 21  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ลูกดกเต็มคอ   
   ค าตอบ  มะพร้าว 
   ตัวอย่างที่ 22  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ลูกดกหมื่นแสน  
   ค าตอบ  ต้นลาน 
 
    ครก              ต้นตาล       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน              
    -พืช       +พืช   +ใหญ่ 
    +สิ่งก่อสร้าง      -สิ่งก่อสร้าง   +ไม ้   
    -ขนาดของล าต้น      +ขนาดของล าต้น 
    +ใหญ่       +ใหญ่ 
    +ไม้       +ไม ้
    -มีลูก                       +มีลูก   
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             ครก       มะพร้าว  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    -พืช   +พืช    +ใหญ่  
    -ขนาดของล าต้น +ขนาดของล าต้น  +ไม ้
    +ใหญ่   +ใหญ่ 
    +ไม ้   +ไม ้
    -มีลูก   +มีลูก 
 
          ครก        ต้นลาน  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    -ขนาดของล าต้น +พืช    +ใหญ่  
    +ใหญ่   +ขนาดของล าต้น  +ไม ้
    +ไม ้   +ใหญ่ 
    -มีลูก   +ไม ้
 
    ครก หมายถึง น. เครื่องใช้ที่มีลักษณะอย่างหลุมส าหรับต าหรือโขลกด้วย
สาก, เครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ทั้งท่อนขนาดใหญ่ ยาวประมาณ ๗๐ เซนติเมตร ขุดเนื้อในออกให้เป็น
หลุมลึก  ส าหรับต าหรือซ้อมข้ าว เป็นต้นด้วยสากหรือตะลุมพุก  เรียกว่ า  ครกซ้อมมือ 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 218) ในปริศนาค าทายน้ีน่าจะหมายถึงครกต าข้าว 
     ต้นตาล หมายถึง ล าต้นตาล ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จัดว่าล าต้นแก่
พอสมควร สามารถน าเปลือกนอก ซึ่งมีความแข็งและมีเสี้ยนตาล เป็นเส้นสีด าแทรกอยู่ในเนื้อไม้ 
หากน ามาแปรรูปแล้วจะได้ไม้กระดาน ขนาด 4-6 นิ้ว หรือน ามาประดิษฐ์เป็นเฟอร์นิเจอร์ได้หลาย
รูปแบบ 
   ต้นมะพร้าว หมายถึง น. ชื่อไม้ต้นชนิด Cocos nucifera L. ในวงศ์ Palmae 
ผลใช้ท าน้ ามันและปรุงอาหารต่าง ๆ  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 847) 
   ต้นลาน หมายถึง  น. ชื่อไม้ต้นหลายชนิดในสกุล Corypha วงศ์ Palmae 
คล้ายต้นตาล ใบใช้จารหนังสือ ท าหมวก เป็นต้น เช่น ชนิด C. umbraculifera L. ปลูกตามวัด, ชนิด 
C. lecomtei Becc  ขึ้นในป่าดิบ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1007) ล าต้น น ามาตัดเป็นท่อน ๆ 
ส าหรับนั่งเล่นหรือใช้ตกแต่งประดับสวน ท าฟืนเป็นเชื้อเพลิงหุงต้ม ภาคใต้บางแห่งใช้ท าครกและ
สาก 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างของใช้กับพืช มี       
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ไม้]  [+ใหญ่] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ครกต าข้าว” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นลาน” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ขนาดของครก” กับ “ขนาด
ของล าต้นตาล ต้นมะพร้าว และต้นลาน” นอกจากนี้ทั้งครกและต้นไม้เหล่านี้ต่างก็เป็นไม้เหมือนกัน 
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ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะ
ของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ชัดเจน 
 

  ตัวอย่างที่ 23  อะไรเอ่ย ต้นเท่าเทียน ใบเท่าถาด 
         ค าตอบ บัว 
 

     เทียน      ล าต้นบัว  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     -พืช   +พืช    +รูปทรง 
     +ของใช้             - ของใช้    +ยาว 
     +รูปทรง  +รูปทรง   +เล็ก 
     +ยาว   +ยาว    +แบน 
     +เล็ก   +เล็ก    +กลม 
            +มีขอบ 
     ถาด           ใบบัว    
     +พืช   -พืช 
     +ของใช้   -ของใช้ 
     +รูปทรง  +รูปทรง 
     +แบน   +แบน 
     +กลม   +กลม 
     +มีขอบ   +มีขอบ 
       
     ถาด หมายถึง น. ภาชนะใส่สิ่งของ ท าด้วยไม้หรือโลหะเป็นต้น รูปเตี้ย ๆ 
แบน มีขอบ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 491) 
     เทียน หมายถึง น. เครื่องตามไฟที่ฟั่นที่หล่อด้วยขี้ผึ้งหรือไขเป็นต้น มีไส้
อยู่ตรงใจกลาง, ลักษณนามว่า เล่ม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 542) 
     บัว หมายถึง น. ชื่อเรียกไม้น้ าหลายชนิดหลายสกุลและหลายวงศ์ คือ สกุล 
Nelumbo ในวงศ์ Nelumbonaceae มีเหง้ายาวทอดอยู่ในตม ใบเป็นแผ่นกลม ขอบเรียบ อยู่ห่าง ๆ 
กัน ก้านใบและก้านดอกแข็ง มีหนามสากคาย ชูใบและดอกขึ้นพ้นผิวน้ า (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
618) 
    จากตั วอย่ างปริ ศนาค าทาย เปรี ยบ เที ยบระหว่ าง ของ ใช้ กับพื ช                
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+รูปทรง]  [+เล็ก]  [+ยาว] [+แบน]  [+กลม] [+มีขอบ] จาก        
อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ  สิ่งที่เป็น      
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ล าตันของบัว” “ใบบัว” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “เทียน” “ถาด” โดย
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เปรียบเทียบระหว่าง “ขนาดของแท่งเทียน” กับ “ขนาดของล าต้นบัว ลักษณะของถาด กับลักษณะ
ของใบบัว ที่มีลักษณะเหมือนกัน  
 

    ตัวอย่างที่ 24  อะไรเอ่ย ต้นเท่าสาก  ใบลากดิน 
    ค าตอบ  กล้วย 
 
       สาก   ต้นกล้วย อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                  
    -พืช   +พืช   +รูปทรง 
    +ของใช้   -ของใช้   +ใหญ่   
    +รูปทรง  +รูปทรง 
    +ใหญ่   +ใหญ่ 
    -ใบ   +ใบ 
  
   สาก หมายถึง น. เครื่องมือส าหรับต าอย่างหนึ่ง  คู่กับ ครก (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2546: 1172) ในที่นี้น่าจะหมายถึงสากที่ใช้กับครกต าข้าว 
   กล้วย น. ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดในสกุล Musa วงศ์ Musaceae จัดแยกออกได้
เป็น ๒ จ าพวก จ าพวกที่แตกหน่อเป็นกอ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 75) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างของใช้กับพืช มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+รูปทรง] [+ใหญ่] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “สาก” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ต้นกล้วย” 
โดยเปรียบเทียบระหว่าง “รูปทรงของสาก” กับ “รูปทรงของล าต้นกล้วย” ดังนั้นผู้ตอบปริศนา
สามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
   จากตัวอย่างที่ 20 ถึง 24 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ        
แบบเปรียบ คือ ครก เทียน ถาด และสากซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ต้นตาล ต้นมะพร้าว ต้นลาน ล าต้น
ของบัว ใบบัว และต้นกล้วยอรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันพืชกับของใช้นั้น ได้แก่ [+ไม้]      
[+ใหญ่]  [+รูปทรง]  [+เล็ก]  [+ยาว] [+แบน]  [+กลม] [+มีขอบ]  ซึ่งเป็นลักษณะของพืชชนิดต่าง ๆ 
ของใช้ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถเทียบเคียงกับลักษณะของใช้ 
 

 3.1.2.2  อรรถลักษณ์เก่ียวกับสัตว์ 
    อรรถลักษณ์เกี่ยวกับสัตว์ หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับสัตว์ 
ซึ่งน ามาใช้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งใน
ครัว ในอาชีพ อาหาร เป็นต้น โดยรูปภาษาที่เกิดจากการเปรียบเทียบนั้น เรียกว่า อรรถลักษณ์      
ที่เกี่ยวกับสัตว์ 
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   1)  สัตว์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง 
    ตัวอย่างที่ 25  อะไรเอ่ย สี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง 
 ค าตอบ  เต่า 
    หลังคากระเบื้อง         เต่า                  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                    
    -สัตว์   +สัตว์   +ส่วนบน 
    +สิ่งก่อสร้าง  -สิ่งก่อสร้าง  +บัง   
    +ส่วนบน  +ส่วนบน  +แข็ง 
    +บัง   +บัง  
    +แข็ง   +แข็ง 
    -สี่ตีน   +สี่ตีน 
 

    หลังคา หมายถึง น. ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น ส าหรับบังแดดและฝน 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1272) กระเบื้อง หมายถึง น. เครื่องมุงหลังคาหรือปูพื้นเป็นต้น ท าด้วยดิน 
หรือวัสดุอย่างอื่น โดยปรกติเป็นแผ่น (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 48) 
    เต่า หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Chelonia ตัวมีกระดองหุ้มมีหลาย
ชนิดและหลายวงศ์ ที่อยู่บนบก เช่น เต่าแขนง ที่อยู่ในน้ าจืด เช่น เต่านา ที่อยู่ในทะเล เช่น เต่ากระ      
บางชนิดกระดองอ่อน เช่น ตะพาบ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 467) 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ มี  
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ส่วนบน] [+บัง]  [+แข็ง] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “หลังคา
กระเบื้อง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “กระดองเต่า” โดยเปรียบเทยีบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” 
กับ “กระดองของเต่า” ซึ่งทั้งสองต่างก็ท าหน้าที่ บังแดด บังฝนเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะ
แข็งของกระดองเต่ากับกระเบื้องที่เหมือนกัน และลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมของกระเบื้องกับลวดลาย 
ที่อยู่บนหลังเต่า เปรียบสี่ตีนของเตากับเสาบ้านสี่เสาที่ยึดติดกับโครงสร้างของตัวบ้าน 
   

    ตัวอย่างที่ 26  อะไรเอ่ย  สิบตีนเดินมา  หลังคามุงสังกะสี 
    ค าตอบ  ปู 
 

    หลังคาสังกะสี             ปู                   อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                       
    - สัตว์   +สัตว์   +ส่วนบน 
    -สิบตีน   +สิบตีน   +บัง   
    +ส่วนบน  +ส่วนบน  +แผ่น 
    +บัง   +บัง    +บาง 
    +แผ่น   +แผ่น 
    +บาง   +บาง 
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    หลังคา หมายถึง น. ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น ส าหรับบังแดดและฝน 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1272) สังกะสี หมายถึง น. เหล็กชุบสังกะสีบาง ๆ เป็นแผ่นเรียบหรือเป็น
ลอนอย่างลูกฟูก ใช้มุงหลังคาเป็นต้น เช่น หลังคาสังกะสี รั้วสังกะสี  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1158) 
       ปู หมายถึง สัตว์น้ าชนิดหนึ่งที่มีกระดองเป็นเปลือกแข็งหุ้มล าตัว ตามหลัก
ชีววิทยาจัดเป็นสัตว์น้ าจ าพวกที่มี 10 ขา นอกจากปูแล้วก็ยังมีกุ้งก้ามกราม 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ มี  
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ส่วนบน] [+บัง]  [+แผ่น] [+บาง] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท า
หน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “หลังคา
สังกะสี” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “กระดองปู” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” กับ 
“กระดองป”ู ซึ่งท้ังสองต่างก็ท าหน้าที่ บัง เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเป็นแผ่นบางเหมือนกัน
อีกด้วย ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ ายโยงไปยัง
ลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
    ตัวอย่างที่ 27  อะไรเอ่ย  สี่ตีนเดินมา หลังคามุงแฝก 
      ค าตอบ หมา แมว 
 
    หลังคามุงแฝก  หมา แมว  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                   
    -สัตว์   +สัตว์    +ส่วนบน 
    +สิ่งก่อสร้าง  -สิ่งก่อสร้าง   +บัง  
    +ส่วนบน  +ส่วนบน   +เส้น 
    +บัง   +บัง     +สีน้ าตาล 
    +เส้น   +เส้น 
    +สีน้ าตาล  +สีน้ าตาล 
    -สี่ตีน   +สี่ตีน 
  
    หลังคา หมายถึง น. ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น ส าหรับบังแดดและฝน 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1272) แฝก หมายถึง น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Vetiveria zizanioides (L.) Nash 
ในวงศ์ Gramineae ใบใช้มุงหลังคา รากใช้ท ายาได้   (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 752) 
       หมา หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ 
Canidae ล าตัวมีขนปกคลุม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1257) 
       แมว หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Felis catus ในวงศ์ Felidae 
ซึ่งเป็นวงศ์เดียวกับเสือ ขนยาวนุ่มมีหลายสี เช่น ด า ขาว น้ าตาล (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 880) 
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    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ มี
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ส่วนบน] [+บัง]  [+เส้น] [+สีน้ าตาล] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท า
หน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “หลังคา
แฝก” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ขนหมา ขนแมว” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” 
กับ “ขนของหมาและแมว” ซึ่งทั้งสองต่างก็ท าหน้าที่ บังเหมือนกัน นอกจากนี้ เส้นขนของหมาและ
แมวยังมีลักษณะเป็นเส้น มีสีเป็นสีน้ าตาลเหมือนกันระหว่างหญ้าแฝก ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถ
ตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
     

    จากตัวอย่างที่ 25 ถึง 27 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ    
แบบเปรียบ คือ หลังคากระเบื้อง หลังคาสังกะสี และหลังคาแฝก ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ เต่า ปู และ 
หมา แมวตามล าดับ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของสัตว์และสิ่งก่อสร้างนั้น คือ        
[+ส่วนบน] [+บัง]  [+แข็ง]  [+แผ่น] [+บาง]  [+เส้น] [+สีน้ าตาล]   
 
    1)  สัตว์เปรียบกับของใช้ 
      ตัวอย่างที่ 28  อะไรเอ่ย  หีบน้อยใส่ผ้าเหลือง  กุญแจทั้งเมืองไขไม่ออก 
     ค าตอบ  ไข่ 
 

        หีบน้อยใส่ผ้าเหลือง                           ไข่                อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                                     
    -สัตว์    +สัตว์   +ขนาด 
    +ของใช้    - ของใช้   +เล็ก  
    +ขนาด    +ขนาด   +สีเหลือง 
    +เล็ก    +เล็ก   +สิ่งห่อหุ้ม 
    +สีเหลือง   +สีเหลือง 
    +สิ่งห่อหุ้ม   +สิ่งห่อหุ้ม 
  

   หีบ หมายถึง  น.  ภาชนะใส่สิ่ งของ รูปทรงสี่ เหลี่ ยมเป็นต้น มีฝา 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1296) 
   ไข่ หมายถึง น. ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อาหาร และสิ่ง
ห่อหุ้มซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือก ส่วนมากมีรูปร่างกลม จะมีตัวอ่อนภายในหรือไม่
ก็ได้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 209)  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับสัตว์  มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขนาด] [+เล็ก] [+สีเหลือง]  [+สิ่งห่อหุ้ม] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้น
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “หีบ
น้อยใส่ผ้าเหลือง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ไข่” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “สีของผ้าเหลือง” กับ “สีของไข่
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แดง” นอกจากนี้ในปริบทของปริศนาค าทายยังกล่าวอีกว่า กุญแจทั้งเมืองไขไม่ออก เป็นการอธิบาย
เพื่อให้ผู้ตอบปริศนาได้ตีความได้ว่า หีบน้อยใบนี้ไม่สามารถใช้กุญแจเปิดได ้
 

    ตัวอย่างที่ 29  อะไรเอ่ย  เหล็กแดงแทงดิน บางคนกิน บางคนไม่กิน 
    ค าตอบ ปลาไหล 
 

    เหล็กแดง  ปลาไหล  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                
    -สัตว์   +สัตว์    +ยาว 
    +โลหะ   - โลหะ    +สีแดง  
    +ยาว   +ยาว    +อยู่ใต้ดิน 
    +สีแดง   +สีแดง 
    +อยู่ใต้ดิน  +อยู่ใต้ดิน 
 

   เหล็ก หมายถึง น. เป็นโลหะลักษณะเป็นของแข็งสีขาวเป็นเงาคล้ายเงิน 
หลอมละลายที่ ๑๕๓๖°ซ. ใช้ประโยชน์ได้มากมาย เช่น ท าเหล็กหล่อ เหล็กพืด เหล็กกล้า 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1305) 
   ปลาไหล หมายถึง น. (๑) ชื่อปลารูปร่างกลมยาวคล้ายงู มีหลายวงศ์ในหลาย
อันดับ เช่น ไหลนา หรือ ไหลบึง  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1317)  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับสัตว์  มี       
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ยาว] [+สีแดง]  [+ อยู่ใต้ดิน] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “เหล็กแดง” 
สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ปลาไหล” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “รูปร่างของเหล็ก” กับ “รูปร่างของปลาไหล” 
สีของเหล็กและปลาไหล นอกจากนี้ยังอธิบายไว้ชัดเจนว่าเหล็กแดงแท่งดินซึ่งเชื่อมโยงถึงปลาไหลที่
อาศัยอยู่ใต้ดิน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยง
ไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ชัดเจน 
 

   ตัวอย่างที่ 30 อะไรเอ่ย ข้างหัวเหน็บกริช  ข้างท้ายติดหางเสือ 
   ค าตอบ  กุ้ง 
 

          กริช     หัวกุ้ง                        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน             
    -สัตว์   +สัตว์        +แข็ง 
    +โลหะ   - โลหะ        +ปลายแหลม 
    +แข็ง   +แข็ง        +ป้องกันตัว 
    +ปลายแหลม  +ปลายแหลม 
    +ป้องกันตัว  +ป้องกันตัว 
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          หางเสือ       หางกุ้ง         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                               
    +สัตว์   -สัตว์   +ลักษณะยาว 
    - เครือ่งมือ  +เครื่องมือ  +ส่วนท้าย  
    +ลักษณะยาว  +ลักษณะยาว  +ว่ายน้ า 
    +ส่วนท้าย  +ส่วนท้าย 
    +ว่ายน้ า  +ว่ายน้ า 
 

   กุ้ง หมายถึง น. ชื่อสัตว์น ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ 
Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ล าตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้ม
ท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๘ ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและ
อก มี ๑๐ ขา มีทั้งในน ้าจืดและน ้าเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งตะกาด กุ้ง
ตะเข็บ กุ้งนาง กุ้งฝอย กุ้งหลวง กุ้งหัวแข็ง กุ้งหัวโขน  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 131) 
   กริช หมายถึง  น. อาวุธชนิดหนึ่ง คล้ายมีด ๒ คม ปลายแหลม ใบมีดตรงก็มี
คดก็มี เป็นของชาวมลายู (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 :68)  
   หางเสือ หมายถึง น. เครื่องถือท้ายเรือ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 :1290) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับสัตว์  มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แข็ง] [+ปลายแหลม] [+ป้องกันตัว] [+ลักษณะยาว] [+ส่วนท้าย] [+ว่าย
น้ า] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “กริช” และ “หางเสือ”  สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “หัวกุ้ง” “หางกุ้ง” โดย
เปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของกริช” กับ “ลักษณะของหัวกุ้ง” ที่มีปลายแหลม และเปรียบ 
“ลักษณะของหางเสือ” กับ “หางของกุ้ง”  ส่วนที่ท าหน้าที่พายน้ าให้เรือแล่นไป เช่นเดียวกับหางของ
กุ้งที่ท าหน้าที่ว่ายน้ าเช่นกัน 
 

   จากตัวอย่างที่ 27 ถึง 30 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ      
แบบเปรียบของใช้ คือ หลังคาแฝง หีบน้อยใส่ผ่าเหลือ เหล็กแดง กริช และหางเสือ ซึ่งสิ่งที่ถูก
เปรียบ คือ สุนัข  ไข่  ปลาไหล และกุ้ง อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของสัตว์และของใช้
นั้น คือ [+ขนาด][+เล็ก] [+สีเหลือง] [+สิ่งห่อหุ้ม] [+ยาว] [+สีแดง] [+อยู่ใต้ดิน] [+แข็ง] [+ปลายแหลม] 
[+ป้องกันตัว] [+ลักษณะยาว] [+ส่วนท้าย] [+ว่ายน้ า] นอกจากนี้ ยังปรากฏอรรถลักษณ์หลักของสัตว์
ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความร่วมกันตามลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นอีกด้วย 
    

 3.1.2.3  อรรถลักษณ์เกี่ยวกับมนุษย์  
    อรรถลักษณ์มนุษย์ คือ รูปภาษาที่มีความหมายอ้างถึงมนุษย์ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตมี
ความสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้ มีกลไกของการด าลงชีวิต ในเงื่อนไข
เดียวกันที่เป็นไปตามธรรมชาติ และหมายรวมถึงส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น สรรพสิ่งเหล่านี้มี
กลไกการด าลงชีวิตอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติร่วมกันคือ มีการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และแสดงกิริยา
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อาการต่าง ๆ โดยรูปภาษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ถูกน ามาใช้ ในเชิงเปรียบเทียบ อรรถลักษณ์
เกี่ยวกับมนุษย์พบว่ามีการน ามาเปรียบสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ทั้ง   
ในครัว ในอาชีพ อาหาร เป็นต้น ซึ่งสามารถแสดง การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ดังนี ้
 

     1)  มนุษย์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง 
ตัวอย่างที่ 31  อะไรเอ่ย  ข้างนอกประตูไม ้ ข้างในประตูเหล็ก  ผ้าผืน    
                        เล็กตากไม่แห้ง 

 ค าตอบ  ปาก  ฟัน  ลิ้น 
 

         ประตูไม้                                ปาก               อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน          
    -ส่วนหน่ึง       +ส่วนหน่ึง  +บน ล่าง 
    ของมนุษย ์          ของมนุษย ์  +เปิด ปิด 
    +สิ่งก่อสร้าง      -สิ่งก่อสร้าง  +ด้านหน้า 
    +บน ล่าง      +บน ล่าง 
    +เปิด ปิด      +เปิด ปิด 
    +ด้านหน้า      +ด้านหน้า 
    +ไม ้    -ไม้   
 

     ประตูเหล็ก        ฟัน                อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน         
    -ส่วนหน่ึง   +ส่วนหน่ึง  +บน ล่าง 
    ของมนุษย ์   ของมนุษย ์  +เปิด ปิด 
    +สิ่งก่อสร้าง   -สิ่งก่อสร้าง  +แข็ง 
    +บน ล่าง   +บน ล่าง  
    +เปิด ปิด   +เปิด ปิด 
    -กระดูก    +กระดูก 
    +แข็ง    +แข็ง 
     

            ผ้าเปียก        ล้ิน                อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน          
    -ส่วนหน่ึง   +ส่วนหน่ึง  +แบน 
    ของมนุษย ์   ของมนุษย ์  +เล็ก 
    +สิ่งก่อสร้าง   -สิ่งก่อสร้าง  +เปียกน้ า 
    +แบน    +แบน 
    +เล็ก    +เล็ก 
    +เปียกน้ า   +เปียกน้ า 
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   ประตู หมายถึง น. ช่องทางเข้าออกของบ้านเรือนเป็นต้น มีบานเปิดปิดได้ 
เช่น ประตูบ้าน ประตูเมือง, ช่อง, ทาง, เช่น ไม่มีประตูสู้ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 659) 
   ผ้า  หมายถึง น. สิ่งที่ท าด้วยเยื่อใยเช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรืออัดให้
เป็นผืน, (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 731) 
   ปาก หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มี
ลักษณะเป็นช่องส าหรับกินอาหารและใช้ส าหรับเปล่งเสียงได้ด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 691) 
   ฟัน หมายถึง น. กระดูกเป็นซี่  ๆ อยู่ในปากส าหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 811) 
   ลิ้น หมายถึง น. อวัยวะที่อยู่ในปาก มีหน้าที่ ๑. กลั้วอาหารให้เข้ากันแล้วส่งลง
ในล าคอ ๒. ช่วยในการออกเสียง ๓. ให้รู้รส (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1014) 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์มี 
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+บน ล่าง]  [+เปิด ปิด] [+ด้านหน้า] [+แข็ง] [+แบน] [+เล็ก] [+เปียกน้ า]  
จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็น
แบบเปรียบในปริศนานี ้มี  3 อย่าง คือ “ประตูไม้” “ประตูเหล็ก” “ผ้าเปียก” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ปาก” 
“ฟัน” “ลิ้น”  โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของประตูไม้” กับ “ปาก” ที่อยู่ด้านหน้าและเปิดปิดได้
เหมือนกัน ลักษณะของประตูเหล็กกับฟันที่มีความแข็งเหมือนกัน ลักษณะของผ้าที่เปียกน้ ากับลิ้น  
ที่เปียกน้ าลายตลอดเวลาเหมือนกัน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของ
แบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียง 
 

  ตัวอย่างที่ 32  อะไรเอ่ย  บ้านน้อยสีแดง แข็งแรงรั้วขาว  

 ค าตอบ  ปาก ฟัน 
 

บ้านน้อยสีแดง                ปาก  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน  
-ส่วนหน่ึง   +ส่วนหน่ึง   +ขนาดเล็ก  

        ของมนุษย์     ของมนุษย์   +สีแดง  
    +สิ่งก่อสร้าง  -สิ่งก่อสร้าง    
    +ขนาดเล็ก   +ขนาดเล็ก 
         +สีแดง   +สีแดง  
 

             รั้ว                             ฟัน  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +สิ่งก่อสร้าง  -สิ่งก่อสร้าง   +แถว  
    +ส่วนหน่ึงของบ้าน  -ส่วนหน่ึงของบ้าน  +แข็ง 
    +ล้อม กัน   -ล้อม กัน     
    +แถว   +แถว 
    +แข็ง   +แข็ง 
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   บ้าน หมายถึง สิ่งปลูกสร้างส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้านพักตากอากาศ 
บ้านเช่า (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 623) 
   รั้ว หมายถึง น. เครื่องล้อมกันเป็นเขตของบ้านเป็นต้น มักท าด้วยเรียวไผ่ 
ต้นไม้ขนาดเล็ก หรือสังกะสี เช่น รั้วมะขามเทศ รั้วสังกะสี (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 945) 
   ปาก หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ อยู่ที่บริเวณใบหน้า มี
ลักษณะเป็นช่องส าหรับกินอาหารและใช้ส าหรับเปล่งเสียงได้ด้วย (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 691) 
   ฟัน หมายถึง น. กระดูกเป็นซี่  ๆ อยู่ในปากส าหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 811) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์มี 
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขนาดเล็ก]  [+สีแดง]  [+แถว]   [+แข็ง] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้น
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้           
มี 2 อย่าง คือ “บ้านน้อยสีแดง” “รั้ว” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ปาก” “ฟัน” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “บ้าน
น้อยสีแดง” กับ “ปาก” ที่มีลักษณะสีแดงเหมือนกัน ลักษณะของรั้วบ้านท่ีเป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับ
ฟัน ทั้งร้ัวบ้านและฟันต่างก็แข็งเหมือนกัน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะ
ของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
  ตัวอย่างที่ 33  อะไรเอ่ย  ผ้าผืนน้อย  คนตั้งร้อย  ตากไม่แห้ง 
  ค าตอบ  ลิ้น 
    
     ผ้าผืนน้อย                       ล้ิน               อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +สิ่งก่อสร้าง  -สิ่งก่อสร้าง   +แผ่น  
    -ส่วนหน่ึงของมนุษย์ +ส่วนหน่ึงของมนุษย ์  +เล็ก 
    +แผ่น   +แผ่น 
    +เล็ก   +เล็ก 
 
    ผ้า  หมายถึง น. สิ่งที่ท าด้วยเยื่อใยเช่น ฝ้าย ไหม ขนสัตว์ โดยวิธีทอหรือ
อัดให้เป็นผืน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 731) 
      ลิ้น หมายถึง น. อวัยวะที่อยู่ในปาก มีหน้าที่ ๑. กลั้วอาหารให้เข้ากันแล้วส่ง
ลงในล าคอ ๒. ช่วยในการออกเสียง ๓. ให้รู้รส (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1014) 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์มี
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แผ่น]  [+เล็ก]   จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ผ้าผืนน้อย” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ลิ้น” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ผ้าผืนน้อย” กับ “ลิ้น” ที่มีลักษณะเป็นแผ่นเล็ก ๆ 
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เหมือนกัน นอกจากนี้ในโครงสร้างของปริศนาค าทายนี้ยังอธิบายต่ออีกว่า “คนตั้งร้อยตากไม่แห้ง”
ท าให้เห็นลักษณะที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ว่าเป็นลิ้น เนื่องจากลักษณะ
ของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
   จากตัวอย่างที่ 31 ถึง 33 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
ของใช้ คือ ประตูไม้ บ้านสีแดง และผ้าพื้นน้อย ซึ่งสิ่ งที่ถูกเปรียบ คือ ฟัน ลิ้น และปาก             
อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งก่อสร้างนั้น คือ [+บน ล่าง] [+เปิด ปิด]    
[+ด้านหน้า] [+แข็ง] [+แบน] [+เล็ก] [+เปียกน้ า] [+ขนาดเล็ก]  [+สีแดง] [+แถว] [+แข็ง] [+แผ่น]  
นอกจากนี้  ยังปรากฏอรรถลักษณ์หลักของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความร่วมกัน
ตามลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นอีกด้วย 

 
     2)  มนุษย์เปรียบกับของใช้ 
  ตัวอย่างที่ 34  อะไรเอ่ย  กระทะน้อยแขวนอยู่ มองดูไม่เห็น 
  ค าตอบ  ใบหู 
            กระทะ                      ใบหู    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +ภาชนะ  -ภาชนะ   +ขอบ 
     -ส่วนประกอบ  +ส่วนประกอบ  +แบน 
        ของมนุษย ์            ของมนุษย ์  +เล็ก  
     +ขอบ   +ขอบ 
     +แบน   +แบน 
     +เล็ก   +เล็ก 
      
   กระทะ  หมายถึง น. ภาชนะก้นตื้นปากผาย ใช้ส าหรับหุงต้มเป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 41) 
   หู หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ท าหน้าส าหรับฟังเสียง 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1298) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างของใช้กับมนุษย์มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขอบ] [+แบน] [+เล็ก] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “กระทะ” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ใบหู” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “กระทะใบน้อย” กับ “ใบหู” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน 
ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะ
ของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 



 

 

59 

 

   ตัวอย่างที่ 35  อะไรเอ่ย  กะโล่เล็กกะโล่น้อย ห้อยข้างฝาหาไม่พบ 
   ค าตอบ  ใบหู  
 
           กะโล่                      ใบหู   อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +ภาชนะ  -ภาชนะ   +ขอบ 
     -ส่วนประกอบ  +ส่วนประกอบ  +แบน 
        ของมนุษย ์            ของมนุษย ์  +เล็ก   
     +ขอบ   +ขอบ 
     +แบน   +แบน 
     +เล็ก   +เล็ก 
        
   กะโล่ หมายถึง น. ภาชนะสานของโบราณ ทารัก รูปแป้น ปากคลุ่ม ใช้ใส่ของ
มีเครื่องตัดผมเป็นต้น; ภาชนะสานคล้ายกระด้ง มีหลายขนาด แต่ชนิดที่ทาชันเพื่อไม่ให้น้ ารั่วออก 
ส าหรับหมักขี้ไต้นั้น มีขนาดใหญ่กว่ากระด้งมาก; เรียกสีหน้าที่แสดงความดีใจหรือภาคภูมิใจมากว่า 
หน้าบานเป็นกะโล่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 99) 
   หู หมายถึง น. ส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ ท าหน้าส าหรับฟังเสียง 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1298) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบ เทียบ ระหว่างของใช้กับมนุษย์ มี       
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขอบ] [+แบน] [+เล็ก] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “กะโล่” สิ่งที่ถูกเปรียบ
คือ “ใบหู” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของกะโล่” กับ “ใบหู” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน 
ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะ
ของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
   จากตัวอย่างที่ 34 และ 35 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ     
แบบเปรียบของใช้ คือ กระทะ และกะโล่  ซึ่งสิ่ งที่ถูกเปรียบ คือ ใบหู อรรถลักษณ์หลักที่             
สื่อความหมายร่วมกันของมนุษยแ์ละของใช้น้ัน คือ [+ขอบ] [+แบน] [+เล็ก] 
   จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าปริศนาค าทายไทย ที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้      
มีจ านวนของการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่แตกต่างกันดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
 

สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต จ านวนปริศนา ร้อยละ 
1.  พืชเปรียบกับสิ่งก่อสร้าง 5 14.71 
2.  พืชเปรียบกับของใช้ 8 23.53 
3.  สัตว์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง 6 17.65 
4.  สัตว์เปรียบกับของใช้ 8 23.53 
5.  มนุษย์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง 3 8.82 
6.  มนุษย์เปรียบกับของใช้ 4 11.76 

รวม 34 100 
 
  จากตาราง  จะเห็นได้ว่าจากจ านวนปริศนาค าทายไทย 244 ข้อ ที่น ามาวิจัยในครั้ง
นี้ พบการเปรียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในปริศนาค าทายไทยจ านวนทั้งสิ้น 34 ข้อ ซึ่งสิ่งมีชีวิตที่
น ามาเปรียบเทียบมากที่สุดพบว่ามีจ านวนเท่ากัน คือ พืชเปรียบกับของใช้ จ านวน 8 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 23.53 และสัตว์เปรียบกับของใช้ จ านวน 8 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 23.53 รองลงมาคือสัตว์เปรียบ
กับสิ่งก่อสร้าง จ านวน 6 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 17.65 พืชเปรียบกับสิ่งก่อสร้าง จ านวน 5 ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 14.71 มนุษย์เปรียบกับของใช้ จ านวน 4 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 11.76 และมนุษย์เปรียบกับ
สิ่งก่อสร้าง พบน้อยที่สุด จ านวน 3 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 8.82  
 
 3.1.3 สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
 สิ่งไม่มีชีวิต หมายถึง ค าหรือข้อความในภาษาที่น ามาใช้ในเชิงเปรียบเทียบ และ         
มีความหมายเกี่ยวข้องกับสิ่งไม่มีชีวิต เช่น สิ่งก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งในครัว ในอาชีพ 
อาหาร เป็นต้น โดยน ามาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต คือ คน สัตว์ และพืช ซึ่งสามารถแสดง          
การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ได้ ดังนี้ 
  จากการศึกษาอรรถลักษณ์ของสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
ผู้วิจัยพบอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตที่สามารถแสดงลักษณะอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อย 
อย่างเป็นระบบ 3 กลุ่ม โดยแบ่งตามอรรถลักษณ์ที่เป็นแบบเปรียบ ดังนี้ 
  1)  อรรถลักษณ์ของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ 
  2)  อรรถลักษณ์ของใช้ 
  3)  อรรถลักษณ์อาหาร 
 
 3.1.3.1 อรรถลักษณ์สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมาย
เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งน ามาใช้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ใน
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ปริศนาค าทาย สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้กล่าวเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทาย 
เป็นอรรถลักษณ์ของสิ่งไม่มีชีวิต เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่าง ๆ ที่มนุษย์
สร้างขึ้นน ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
เปรียบได้ ดังต่อไปนี้ 
 
   1) สิ่งก่อสร้างเปรียบกับมนุษย์ 
   ตัวอย่างที่ 36  อะไรเอ่ย หลังตากฟ้า หน้ารอบตัว 
   ค าตอบ บ้าน   
   
        หลังตากฟ้า                หลังคาบ้าน   อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +ซีกของร่างกาย  -ซีกของร่างกาย       +ส่วนเบื้องบน 
    -สิ่งก่อสร้าง  +สิ่งก่อสร้าง       +ตากแดด 
       +ส่วนเบื้องบน            +ส่วนเบื้องบน 
    +ตากแดด  +ตากแดด 
      
    หน้ารอบตัว                หน้าต่างบ้าน  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +ซีกของร่างกาย  -ซีกของร่างกาย  +ด้านที่เผชิญหน้า 
    ตรงข้ามกับหลัง  ตรงข้ามกับหลัง  กับสายตา 
       +ด้านที่เผชิญหน้า +ด้านที่เผชิญหน้า +เปิดปิด 
    กับสายตา  กับสายตา 
    -ช่องฝาบ้าน  +ช่องฝาบ้าน 
    -เปิดปิด   +เปิดปิด 
 
   หน้า หมายถึง น. ส่วนของศีรษะตั้งแต่หน้าผากลงมาจดคาง; ซีกของกายที่ตรง
ข้ามกับหลัง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1245) 
   หลัง  หมายถึง น. ซีกของกายที่ตรงข้ามกับหน้าอก; ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับ
ด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง; ส่วนเบื้องบน เช่น หลังมือ หลังเท้า (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1272) 
   หลังคา  หมายถึง น. ส่วนเบื้องบนของเรือนเป็นต้น ตากแดดและฝน 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1272) 
   หน้าต่าง หมายถึง น. ช่องฝาบ้านหรือเรือนเป็นต้นท่ีเปิดปิดได้ส าหรับรับแสง
สว่างหรือให้อากาศถ่ายเทได้ แต่มิใช่ทางส าหรับเข้าออก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1247) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์มี 
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ส่วนเบื้องบน ]  [+ตากแดด] [+ด้านที่ เผชิญหน้ากับสายตา]  จาก     
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อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ  สิ่งที่เป็น     
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “หลัง หน้า” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “บ้าน” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วน
หลังของมนุษย์” กับ “หลังคาบ้าน” กับโครงสร้างของบ้าน ที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ โดยเชื่อมจาก 
ส่วนบนสุดของมนุษย์กับหลังคาบ้าน และเชื่อมโยงค าว่า หน้ากับหน้าต่างบ้าน ดังนั้นผู้ตอบปริศนา
อาจตีความได้ไม่ยากเนื่องจากรูปภาษาที่ใช้สามารถตีความได้ทันที 
   
  ตัวอย่างที่ 37  เหยียบลูก จับแม่ 
    ค าตอบ บันได 
 

                ลูก                              ขั้นบันได    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +มนุษย ์  -มนุษย ์   +เล็ก 
     -สิ่งก่อสร้าง  +สิ่งก่อสร้าง 
        +ชายหญิง            -ชายหญิง 
     +เล็ก   +เล็ก 
      
              แม ่                               ราวบันได    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +มนุษย ์  -มนุษย ์   +ใหญ่ 
     -สิ่งก่อสร้าง  +สิ่งก่อสร้าง 
        +หญิง               -หญิง 
     +เลี้ยงดูลูก  -เลี้ยงดูลูก 
     +ใหญ่   +ใหญ่ 
 
   ลูก หมายถึง  น. ผู้มีก าเนิดจากพ่อแม่ หรือโดยปริยายถือว่ามีฐานะเสมือนลูก
ค าที่พ่อแม่เรียกลูกของตนโดยตรง หรือเรียกเด็กอื่นหรือผู้เยาว์กว่าผู้พูดหลายปีด้วยความรู้สึกรักและ
เอ็นดู เช่น ลูกกินยาเสียซ ิ(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1020) 
   แม่ หมายถึง น. หญิงผู้ให้ก าเนิดหรือเลี้ยงดูลูก, ค าที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้ก าเนิด
หรือเลี้ยงดูตน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 876) 
   ลูกบันได หมายถึง น. ขั้นบันไดชนิดที่ชักขึ้นลงหรือยกไปมาได้ ลูกกระไดก็ว่า 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1024) 
   แม่บันได หมายถึง น. ไม้ยาว ๒ อันที่ขนาบส าหรับสอดใส่หรือตีลูกบันได    
แม่กระได ก็เรียก (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 877) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์มี   
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เล็ก] [+ใหญ่] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “บันได” สิ่งที่ถูกเปรียบ
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คือ “ลูก แม่” โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของบันได แผ่นไม้ที่ใช้เป็นขั้นบันไดเรียกว่าลูก ส่วน
ไม้ยาว 2 ข้างที่ยึดติดกับขั้นบันไดทั้งสองข้างส าหรับสอดใส่หรือตีลูกบันไดเรียกว่าแม่บันได ซึ่งท า
หน้าเหมือนกับมนุษย์ที่คอยอุ้มลูก ดังนั้นผู้ตอบปริศนาจะตีความได้ต่อเม่ือเข้าใจค าว่าแม่บันไดกับ
ลูกบันได และใช้ในชีวิตประจ าวัน  
   จากตัวอย่างที่ 36 และ 37 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ       
แบบเปรียบสิ่งก่อสร้าง คือ บ้าน และบันได ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ มนุษย์ อรรถลักษณ์หลักที ่      
สื่อความหมายร่วมกันของสิ่งก่อสร้างและมนุษย์นั้น คือ [+ส่วนเบื้องบน] [+ตากแดด] [+ด้านที่
เผชิญหน้ากับสายตา] [+เล็ก] [+ใหญ่]  ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นอรรถลักษณ์นี้จะเชื่อมโยงโดยใช้
รูปภาษาเดียวกัน 
 
 2) สิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์   
   ตัวอย่างที่ 38  อะไรเอ่ย สองปีกฉีกอก จะว่านกก็ไม่ใช่ 
   ค าตอบ  เสื้อ 
 
                  ปีก                         เสื้อ  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +ส่วนหนึ่งของสัตว์ -ส่วนหนึ่งของสัตว์ +ต้นแขนสองข้าง 
    -สิ่งก่อสร้าง  +สิ่งก่อสร้าง  +ซ้าย ขวา 
       +ต้นแขนสองข้าง +ต้นแขนสองข้าง 
    +นก   -นก 
    +แมลง   -แมลง 
    +ซ้าย ขวา  +ซ้าย ขวา 
 
    ปีก  หมายถึง อวัยวะส าหรับบินของนกหรือแมลงเป็นต้น, อวัยวะเช่นนั้นของ
สัตว์บางชนิด แต่ใช้บินไม่ได้, ส่วนของสิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น ปีกตะไล ปีกเครื่องบิน; โดย
ปริยายหมายถึงต้นแขนทั้ง ๒ ข้างในบางลักษณะ เช่น เข้าปีก ตีปีก พยุงปีก หิ้วปีก; ข้าง เช่น ปีกซ้าย 
ปีกขวา (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 700)  
    เสื้อ หมายถึง น. เครื่องสวมกายท่อนบนท าด้วยผ้าเป็นต้น เรียกชื่อต่าง ๆ กัน 
เช่น เสื้อกั๊ก เสื้อเชิ้ต (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1229)  
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างสิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์มี
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ต้นแขนสองข้าง]  [+ซ้าย ขวา] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ปีก” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “เสื้อ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “จ านวนปีกทั้งสองข้างซ้ายขวา” กับ “ส่วนประกอบของ
เสื้อที่เรียกว่าแขนซ้ายขวา” มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน นอกจากนี้ยังขยายรายละเอียดว่า ปีกนั้น
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ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นปีกที่เป็นอวัยวะส าหรับบินของนก ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ 
จากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ ในความหมายของปีกที่
หมายถึงต้นแขนสองข้างเท่าน้ัน 
 
  3.1.3.2 อรรถลักษณ์เกี่ยวกับของใช้ หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ ทั้งในครัว ในอาชีพ ซึ่งน ามาใช้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต 
ในปริศนาค าทาย ของใช้ ที่ใช้กล่าวเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทาย เป็นอรรถลักษณ์
ของสิ่งไม่มีชีวิต น ามาใช้กล่าวเปรียบเทียบ ซึ่งสามารถวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและ   
สิ่งที่ถูกเปรียบได้ ดังต่อไปนี้ 
    
    1)  ของใช้เปรียบกับมนุษย์ 

     ตัวอย่างที่ 39  อะไรเอ่ย ขาเรียวเล็ก เจ๊กชอบใช้ 
   ค าตอบ  ตะเกียบ 
     
                  ขาเรียวเล็ก                    ตะเกียบ           อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   +ส่วนหนึ่งของมนุษย ์  -ส่วนหนึ่งของมนุษย ์ +เป็นคู่ 
   -ของใช้ +ของใช ้   +โคนโต 
      +เป็นคู่ +เป็นคู่    +ปลายเล็ก 
   +โคนโต        +โคนโต 
   +ปลายเล็ก       +ปลายเล็ก 
      

 ขา  หมายถึง น. อวัยวะตั้งแต่ตะโพกถึงข้อเท้า ส าหรับยันกายและเดินเป็นต้น 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 179) เรียว หมายถึง  ว. เล็กลงไปตามล าดับอย่างล าไม้ไผ่ เช่น นิ้วเรียว 
ขาเรียว (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 969) 

 ตะเกียบ  หมายถึง น. เครื่องใช้ส าหรับคีบอาหารท าด้วยไม้หรืองาเป็นต้นเป็นคู่ๆ
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 439) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับมนุษย์มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+เป็นคู่]  [+โคนโต] [+ปลายเล็ก] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ขาของคน” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ตะเกียบ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของขาคนที่มีสองข้างเรียวเล็ก” กับ 
“ตะเกียบคู่หนึ่ง” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกันโคนโตปลายเล็ก ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความ
ได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียง 
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     ตัวอย่างที่ 40  อะไรเอ่ย ตาแก่หลังโกง เดินโทงๆกินข้าวหมดทุ่ง 
 ค าตอบ  เคียว 
 

                ตาแก่หลังโกง               เคียวเกี่ยวข้าว    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +มนุษย ์  -มนุษย ์   +โค้ง  
     -ของใช ้   +ของใช ้  +กินข้าว 
        +ชาย             -ชาย  
     +แก่   -แก่ 
     +หลัง   -หลัง 
     +โค้ง   +โค้ง 
     +กินข้าว  +กินข้าว(เกี่ยวข้าว)    

 ตาแก่ หมายถึง  น. พ่อของแม่, ผัวของยาย, ชายที่เป็นญาติชั้นเดียวกับพ่อ
ของแม่หรือที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับตา (ปาก) ค าเรียกชายสูงอายุที่ตนไม่ค่อยเคารพนับถือ เช่น 
ตาเถร ตาแก่ หรือเรียกชายรุ่นราวคราวเดียวกันอย่างเป็นกันเอง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 454)  

 เคียว  หมายถึง  น. เครื่องมือเกี่ยวข้าวและหญ้าเป็นต้น ท าด้วยเหล็ก รูปโค้ง มี
คม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 264) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับมนุษย์ มี         
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+โค้ง]  [+กินข้าว] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ตาแก่หลังโก่ง” สิ่งที่
ถูกเปรียบคือ “เคียว” โดยเปรียบเทียบลักษณะที่โก่งงอของคนชรากับลักษณะที่โค้งงอของเคียวเกี่ยว
ข้าว และค าว่ากินข้าวยังมีความหมายได้สองแบบ คือ กินข้าวที่หุงเพื่อเป็นอาหาร หรือเกี่ยวต้นข้าว
ที่ออกรวงเป็นเมล็ดข้าว ความหมายแรกใช้กับ “ตาแก่” ส่วนความหมายที่สองใช้กับ “เคียว” สังเกต
ได้ว่าทั้งสองสิ่งสามารถน ามาเปรียบกันได้ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะ
ของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียง 

 

     ตัวอย่างที่ 41  อะไรเอ่ย มาจากเมืองเจ๊ก ตัวเล็กๆมีฟันซ่ีเดียว 
    ค าตอบ  จอบ 
 

                         ฟัน                                    จอบ                 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +ส่วนหนึ่งของมนุษย ์     -ส่วนหนึ่งของมนุษย ์  +แบน 
    -ของใช ้       +ของใช ้   +ใหญ่ 
       +ในปาก                   -ในปาก  
    +แบน       +แบน 
    +ใหญ่       +ใหญ่ 
    +หนึ่งเดียว      +หนึ่งเดียว 
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 ฟัน  หมายถึง น. กระดูกเป็นซี่ ๆ อยู่ในปากส าหรับกัด ฉีกเคี้ยวอาหาร, โดย
ปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ฟันเลื่อย ฟันจักร (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 
811) 

 จอบ  หมายถึง น. เครื่องมือส าหรับขุด พรวน หรือถากดิน ท าด้วยเหล็กหน้า
แบนกว้าง มีด้ามยาว; เรียกฟันหน้าบนที่ใหญ่กว่าปรกติ ว่า ฟันจอบ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 294) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างของใช้กับมนุษย์ มี         
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แบน]  [+ใหญ่] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ฟัน” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ 
“จอบ” โดยเปรียบเทียบลักษณะของฟันที่เป็นซี่ ๆ กับลักษณะของจอบแบน ที่รูปทรงเหมือนกับฟัน
ซี่หน้าของมนุษย์ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้น    
ถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ใกล้เคียงกัน 
   จากตัวอย่างที่ 39 ถึง 41 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ
มนุษย์ คือ ขา ตาแก่ และฟัน ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ตะเกียบ เคียว และจอบ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อ
ความหมายร่วมกันของสัตว์และของใช้นั้น คือ [+เป็นคู่] [+โคนโต] [+ปลายเล็ก] [+โค้ง] [+กินข้าว]   
[+แบน] [+ใหญ่]    
 

 2)  ของใช้เปรียบกับสัตว์ 
      ตัวอย่างที่ 42  อะไรเอ่ย ขาวเหมือนนกยาง มีแต่รังไม่มีไข่ 
       ค าตอบ  งอบ  
 
              นกยาง                          งอบ  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +สัตว์   -สัตว์   +สีขาว 
    -ของใช ้   +ของใช้   +รัง 
       +สีขาว             +สีขาว  
    +รัง   +รัง 
      

 นกยาง หมายถึง น. ชื่อนกในวงศ์ Ardeidae ปากแหลม ขายาว ตัวสีขาว บาง
ชนิดตัวสีด า น้ าตาล หรือเขียว หากินตามชายน้ าและทุ่งนา กินปลา แมลง และสัตว์น้ าขนาดเล็ก
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 901) 
   งอบ  หมายถึง น. เครื่องสวมหัวส าหรับกันแดดและฝน สานด้วยตอกไม้ไผ่ กรุ
ด้านนอกด้วยใบลาน รูปคล้ายกระจาดคว่ า มีรังส าหรับสวม (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 276) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับสัตว์มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+รัง] [+สีขาว] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง



 

 

67 

 

ค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “นกยาง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “งอบ” โดย
เปรียบเทียบระหว่าง “นกยางที่มีสีขาว มีรังเป็นที่อยู่อาศัย” กับ “งอบเครื่องสวมหัวที่ท าจากไม้ไผ่
สานกรุด้วยใบลานสีขาว มีรังส าหรับสวมหัว” สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่ง สามารถน ามาเปรียบเทียบกัน
ได้เนื่องจาก มีลักษณะที่คล้ายกัน นอกจากนี้รูปภาษาที่ใช้เรียกระหว่างรังนกกับรังสวมหัวของงอบ
ยังใช้ชื่อเดียวกัน ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความและเชื่อมโยงไปยังค าตอบได้ เนื่องจากลักษณะ
ของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้  
 
    ตัวอย่างที่ 43  อะไรเอ่ย งูอยู่ในหนอง คาบทองถวายพระ 
       ค าตอบ  ตะเกียง 
         งู                       ตะเกียง  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +สัตว์   -สัตว์    +ยาว 
    -ของใช ้   +ของใช้    +อยู่ในน้ า 
       +ยาว             +ยาว  
    +คาบทอง  -คาบทอง 
    +อยู่ในน้ า  +อยู่ในน้ า 
         
   งู  หมายถึง  น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานในอันดับ Squamata อันดับย่อยSerpentes 
ล าตัวเรียวยาว มีเกล็ด ไม่มีขา ที่มีพิษ เช่น งูเห่าไทย (Naja kaouthia) ที่ไม่มีพิษ เช่น งูเหลือม 
(Python reticulatus) (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 279) 
   ตะเกียง  หมายถึง  น. เครื่องใช้ส าหรับตามไฟ มีรูปต่าง ๆ บางชนิดมีหลอดบัง
ลม, ลักษณนามว่า ดวง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 439) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับสัตว์มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+ยาว] [+อยู่ในน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “งู” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ตะเกียง” โดย
เปรียบเทียบระหว่าง “งูที่นอนอยู่ในหนองน้ า” กับ “ไส้ตะเกียงอยู่ในน้ ามันส าหรับติดไฟ”  ทั้งสองสิ่งนี้
น ามาเปรียบเทียบลักษณะรูปทรง นอกจากนั้นค าว่า “คาบทอง” ยังมีความหมายเชิงเปรียบเทียบได้
กับไส้ตะเกียงที่จุดไฟอยู่ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบ
นั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
    ตัวอย่างที่ 44  อะไรเอ่ย ช้างน้อยลอยน้ ามา มีงาในท้อง 
       ค าตอบ  ลอบ ไซ 
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         ช้างน้อย                  ลอบ ไซ              อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +สัตว์   -สัตว์   +งา 
    -ของใช ้   +ของใช้   +เล็ก 
       +งา             +งา    +ลอยน้ า 
    +เล็ก   +เล็ก 
       +ลอยน้ า   +ลอยน้ า 
       -จับสัตว์น้ า  +จับสัตว์น้ า 
      
   ช้าง หมายถึง น. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิด Elephas maximus ในวงศ์ 
Elephantidae ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง ตัวผู้มีงายาวเรียก ช้างพลาย ถ้ามีงาสั้นเรียก ช้างสีดอ 
ตัวผู้เมื่อตกมันมีความดุร้ายมาก ตัวเมียเรียก ช้างพัง ส่วนใหญ่ไม่มีงาปรากฏให้เห็น แต่บางตัวมีงา  
สั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า ขนาย โผล่ออกมา กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง มีช้างพังอายุมากเป็นจ่าโขลง
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 357) 
   ลอบ หมายถึง  น. ชื่อเครื่องสานส าหรับดักปลาดักกุ้ง มีหลายชนิด เช่น ลอบ
นอน ลอบตั้ง ลอบประทุน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 994) 
   ไซ หมายถึง น. เครื่องสานส าหรับดักปลา มีหลายชนิด เช่น ไซมาน ไซตั้ง ไซ
นอน (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 387) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่าง ของใช้กับมนุษย์ มี         
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+งา] [+เล็ก] [+ลอยน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ช้างน้อย” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ลอบ ไซ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ช้างน้อยตัวผู้มีงายาวลอยน้ า” กับ “ลอบและไซที่ดัก
จับสัตว์น้ าอยู่ในน้ า ช่องทางที่ปลาเข้าเรียกว่า งาลอบ งาไซ” ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบลักษณะช้าง
น้อยที่ลอยน้ ากับลอบและไซที่ดักปลาอยู่ในน้ า นอกจากนี้รูปภาษายังแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค า
ที่ใช้เรียกส่วนประกอบของช้างว่างา กับช่องทางที่ปลาเข้าไปในลอบและไซว่า งาลอบ งาไซ ดังนั้น
ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบนั้นถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่
ถูกเปรียบได้ และผู้ตอบปริศนาจะต้องเคยเห็นลอบไซ และเข้าใจค าว่า “งา” ที่หมายถึงช่องที่ปล่อย
ปลาเข้าไปแล้วออกไม่ได้ด้วย 
   จากตัวอย่างที่ 42 ถึง 44 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบ
เปรียบของใช้ คือ งอบ ตะเกียง ไซ และลอบ ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ นกยาง งูและช้าง อรรถลักษณ์
หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของใช้และสัตว์นั้น คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น [+ยาว] [+อยู่ในน้ า] [+รัง]   
[+สีขาว] [+งา] [+เล็ก] [+ลอยน้ า] ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ 
ซึ่งมีความหมายร่วมกันตามลักษณะของสัตว์ชนิดนั้น 
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  3.1.3.3 อรรถลักษณ์เกี่ยวกับอาหาร หมายถึง รูปภาษาที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับ
อาหาร ซึ่งน ามาใช้กล่าวในเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทาย ได้แก่ มนุษย์ ที่เป็น
อรรถลักษณ์ของสิ่งไม่มีชีวิต ซึ่งสามารถวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
ดังต่อไปนี ้

  อาหารเปรียบกับมนุษย์ 
    ตัวอย่างที่ 45  อะไรเอ่ย นารีจ าศีล 
     ค าตอบ กลว้ยบวชชี 
    

             นารีจ าศีล             กล้วยบวชชี  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +มนุษย ์  -มนุษย ์    +สีขาว 
    -อาหารหวาน  +อาหารหวาน 
       +ผู้หญิง             -ผู้หญิง  
    +สวมเสื้อผ้า  -สวมเสื้อผ้า 
    +สีขาว   +สีขาว 
      
   นารี หมายถึง น. ผู้หญิง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 578) จ าศีล หมายถึง ก. 
ถือศีล, รักษาศีล  (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 307)  
   กล้วยบวชชี หมายถึง น. ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ท าด้วยกล้วย ต้มกับกะทิ 
(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 610) 

 จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่าง อาหารกับมนุษย์ มี        
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+สีขาว]  จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “นารีจ าศีล” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ขนม
กล้วยบวชชี ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ผู้หญิงที่ถือศีลจะนุ่งขาวห่มขาว” กับ “กล้วยน้ าหว้าสุกที่ต้ม
กับน้ ากะทิซึ่งมีลักษณะสีขาว” จะเห็นได้ว่าทั้งสองสิ่งมีลักษณะที่เหมือนกันสามารถน ามาเปรียบกัน
ได้ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้  

 

    ตัวอย่างที่ 46  อะไรเอ่ย พระรามลงสรง 
     ค าตอบ  ลอดช่องน้ ากะทิ 
   พระรามลงสรง           ลอดช่องน้ ากะทิ  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +มนุษย ์  -มนุษย ์           +สีเขียว 
    -อาหารหวาน  +อาหารหวาน          +แช่ในน้ า 
    +ผู้ชาย   -ผู้ชาย 
       +สีเขียว             +สีเขียว  
    +แช่ในน้ า  +แช่ในน้ า 
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   พระรามนั้นมีรูปกายสีเขียว ลงสรง หมายถึง ก. อาบน้ า (ใช้กับบรรพชิตและ
เจ้านาย) (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 1133) 
   ลอดช่อง หมายถึง น. ชื่อขนมอย่างหนึ่งท าด้วยแป้งข้าวเจ้ากวนพอสุก กดลงใน
กะโหลกที่มีรูให้ไหลออกเป็นตัว ๆ หัวท้ายแหลม กินกับน้ ากะทิ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 994) 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่าง อาหารกับมนุษย์ มี        
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+สีเขียว]  [+แช่ในน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “พระราม” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ขนมลอดช่องน้ ากะทิ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “พระรามนั้นมีรูปกายสีเขียวลงอาบน้ า” 
กับ “ลอดช่องน้ ากะทิที่ท าจากแป้งมีสีเขียวใบเตยเม่ือเวลาจะรับประทานจะน าไปผสมกับน้ ากะทิ ” 
สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่งมีลักษณะที่เหมือนกันสามารถน ามาเปรียบกันได้ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถ
ตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
    
   ตัวอย่างที่ 47  อะไรเอ่ย สองพี่น้อง ประคองกอดกัน กระโจนลงน้ า 
     ค าตอบ  ข้าวต้มมัด 
 

    พี่น้อง                           ข้าวต้มมัด  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +มนุษย ์  -มนุษย ์         +จ านวนสอง 
       -อาหารหวาน            +อาหารหวาน         +กอดกัน 
        +จ านวนสอง  +จ านวนสอง        +ลงน้ า 
       +กอดกัน  +กอดกัน 
       +ลงน้ า   +ลงน้ า 
 

    พี่ หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดก่อน, ผู้ที่มีศักดิ์เสมอพี่;     
ค าน าหน้าชื่อคนที่มีอายุคราวพี่หรือมีศักดิ์เสมอพี่ เช่น พี่นั่น พี่นี่ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 792) 
    น้อง หมายถึง น. ผู้ร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันและเกิดทีหลัง ลูกของอาหรือ
ของน้า เรียกคนที่มีอายุคราวน้อง (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 566)  
    ข้าวต้มมัด หมายถึง  ข้าวเหนียวที่ห่อด้วยใบไม้เช่นใบตองหรือใบมะพร้าวอ่อน 
แล้วต้มหรือนึ่งให้สุก อยู่ในจ าพวกขนม มีชื่อต่าง ๆ เช่น ข้าวต้มมัด (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546: 185) 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างอาหารกับมนุษย์ มี        
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+จ านวนสอง] [+กอดกัน] [+ลงน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้น       
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “สอง
พี่น้อง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ขนมข้าวต้มมัด” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “สองพี่น้องที่ประคองกอดกัน
กระโจนลงน้ า” กับ “ข้าวต้มมัดที่มีลักษณะเป็นกลีบสองกลีบมัดติดกันด้วยตอกไม้ไผ่แล้วน้ าไปต้มใน
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น้ า” สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่งมีลักษณะที่เหมือนกันสามารถน ามาเปรียบกันได้ ดังนั้นผู้ตอบปริศนา
สามารถตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
   จากตัวอย่างที่ 45 ถึง 47 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ        
แบบเปรียบอาหาร คือ นารีจ าศีล พระรามลงสรง และสองพี่น้อง ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ กล้วยบวชชี 
ขนมลอดช่องน้ ากะทิ และข้าวต้มมัด อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันอาหารกับมนุษย์นั้น 
คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น [+สีขาว]  [+สีเขียว]  [+แช่ในน้ า]  [+จ านวนสอง]  [+กอดกัน] [+ลงน้ า] ซึ่ง
เป็นอรรถลักษณ์หลักของขนมชนิดต่าง ๆ กับสีของเสื้อผ้า ร่างกาย และจ านวนของมนุษย์ ซึ่งมี
ความหมายร่วมกันตามลักษณะ 

   จากการศึกษา ผู้วิจัยพบว่าปริศนาค าทายไทยที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้       
มีจ านวนของการเปรียบเทียบสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
 

สิ่งไมม่ีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต จ านวนปริศนา ร้อยละ 
1.  สิ่งก่อสร้างเปรียบกับมนุษย์ 5 3.91 
2.  สิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์ 1 0.78 
3.  ของใช้เปรียบกับมนุษย์ 67 52.34 
4.  ของใช้เปรียบกับสัตว์ 46 35.94 
5.  อาหารเปรียบกับมนุษย์ 9 7.03 

รวม 128 100.00 
 
   จากตารางที่ 4 จะเห็นได้ว่าจากจ านวนปริศนาค าทายไทย  244 ข้อ ที่น ามาวิจัยใน
ครั้งนี้พบการเปรียบสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยจ านวนทั้งสิ้น 128 ข้อ ซึ่ง
สิ่งไม่มีชีวิตที่น ามาเปรียบเทียบมากที่สุด คือ ของใช้เปรียบกับมนุษย์ จ านวน 67 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
52.34 รองลงมาของใช้เปรียบกับสัตว์ จ านวน 46 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 35.94 อาหารเปรียบกับมนุษย์ 
จ านวน 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 7.03 สิ่งก่อสร้างเปรียบกับมนุษย์ จ านวน 5 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 3.91 
และสิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์พบน้อยที่สุด จ านวน 1 ข้อ คิดเป็น ร้อยละ 0.78 ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า  
เม่ือพิจารณาในด้านปริมาณดังแสดงในตารางที่ 2 ถึง 4 สิ่งไม่มีชีวิตถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
สิ่งมีชีวิตมากที่สุด โดยเฉพาะการน าข้าวของเครื่องใช้ไปเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า
ข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้น สามารถน ามาเปรียบกับสิ่งที่อยู่บนร่างกายของมนุษย์ได้ทั้งกิริยาอาการ 
ส่วนประกอบทางกายภาพ จึงอาจกล่าวได้ว่าการน าสิ่งไม่มีชีวิตมาเปรียบกับสิ่งมีชีวิตเป็นลักษณะ
เด่นของปริศนาค าทายไทย 
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   จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอในหัวข้อที่ว่าด้วยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยนั้น สามารถ จัดกลุ่ม        
อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ เป็น 3 กลุ่ม คือ สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
   หากพิจารณาลักษณะของอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบใน
ปริศนาค าทายไทย จะเห็นได้ว่าสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกันจะมีอรรถลักษณ์หลักบางประการ
ร่วมกันมีความสัมพันธ์กัน เชื่อมโยงค าถามกับค าตอบ ความสัมพันธ์ดังกล่าว ก็คือลักษณะร่วมที่  
ทั้งสองสิ่งมีร่วมกัน ดังที่ปรากฏให้เห็นผ่านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์เบื้องต้น จึงส่งผลให้ผู้ตอบ
ปริศนามุ่งพิจารณาไปที่ส่วนประกอบ ลักษณะต่าง ๆ โดยอาศัยการตีความจากความเปรียบของตัว
ปริศนาค าทาย ไปยังค าตอบ  
    จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าปริศนาค าทายไทยที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี้      
มีปริมาณการเปรียบเทียบที่แตกต่างกัน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5  อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิต 
 ในปริศนาค าทายไทย 
 

อรรถลักษณ์ จ านวนปริศนา ร้อยละ 
1.  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 82 33.61 
2.  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต 34 13.93 
3.  สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 128 52.46 

รวม 244 100 
 

 จากตารางที่ 5  จะเห็นได้ว่าจากจ านวนปริศนาค าทายไทย 244 ข้อที่น ามาศึกษาในงาน
นี้  พบว่าปริศนาค าทายไทยที่ใช้กลวิธีเปรียบเทียบ สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุด จ านวน 
128 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 52.46 รองลงมา สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต จ านวน 82 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
33.61 และสิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต จ านวน 34 คิดเป็นร้อยละ13.93 ทั้งนี้สังเกตได้ว่าผู้ผูก
ปริศนาค าทายนิยมใช้กลวิธีการเปรียบสิ่งไม่มีชีวิต เปรียบกับสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะร่วมกัน        
บางประการของทั้งสองสิ่งมาเปรียบเทียบกัน  
   จากค่าสถิติข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิต
ในปริศนาค าทายไทย โดยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ทั้งแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิต 
ได้แก่ คน พืช และสัตว์ ที่น ามาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยถ่ายโยงให้เห็นสิ่งที่
คล้ายคลึงกัน ท าให้ผู้ทายปริศนาสามารถตีความค าทายกับค าตอบได้ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทาง
ภาษา (ศิริพร ภักดีภาสุข. 2546: 187) ของผู้ผูกปริศนาได้ชัดเจน ดังนั้นจากการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
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ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ จึงท าให้เห็นอรรถลักษณ์ร่วมที่กันของสิ่งสองสิ่งที่น ามา
เปรียบเทียบกัน จากอรรถลักษณ์เหล่านั้น ผู้วิจัยจะน าศึกษาวิเคราะห์หน้าที่อรรถลักษณ์ของ     
แบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบกับสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายในประเด็นต่อไป 
 
3.2  หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
 ผลการวิเคราะห์ปริศนาค าทายไทยที่ใช้กลวิธีการเปรียบสิ่งมีชีวิต โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์
อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย พบว่าหน้าที่ของ  
อรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิต สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ดังนี ้
 
 3.2.1  หน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ 
   การถ่ายโยงอรรถลักษณ์ของสิ่งสองสิ่ง เพื่อให้เห็นลักษณะร่วมกันบางประการของ
แบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายไทย เพื่อให้ผู้ตอบปริศนาสามารถเข้าใจปริศนา
ดังกล่าวว่าค าตอบมีความสัมพันธ์กับค าทายอย่างไร ซึ่งปรากฏในเห็นในอรรถลักษณ์ร่วมกันบาง
ประการ เม่ือพิจารณาด้านหน้าที่ของอรรถลักษณ์ร่วมกันพบว่า มีหน้าที่แตกต่างกัน และเม่ือ
พิจารณาหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบในปริศนาค าทายไทย ผู้วิจัยได้พบหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ 2 ลักษณะ คือ หน้าที่ในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ เพื่อเชื่อมโยงค าตอบมาสู่ค าทายให้ผู้ตอบปริศนาสามารถ
เข้าใจได้ว่าค าตอบกับค าทายในปริศนาค าทายมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และหน้าที่ในการเบี่ยงเบน
ความเข้าใจในส่วนของค าทายเพื่อให้ผู้ตอบปริศนาไม่สามารถไขปริศนาในปริศนาค าทายและไปถึง
ตัวค าตอบได้ ดังต่อไปนี้ 
  3.2.1.1  หน้าที่ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ 
      เม่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบของปริศนาค าทาย
ไทย ผู้วิจัยพบว่าอรรถลักษณ์ร่วมกันที่ปรากฏในแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ ท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สามารถอธิบายถึงหน้าที่ดังกล่าวของอรรถลักษณ์หลักและ
อรรถลักษณ์ย่อยของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย ได้ดังต่อไปนี ้
      สุจิตรา แซ่ลิ่ม (2549: 117) กล่าวว่า ปริศนาค าทายมีองค์ประกอบของ  
การตีความ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ “การตีความตามขนบ” และ “การตีความแหวกขนบ” ตามธรรมดาของ
ผู้ตอบปริศนาค าทายมักจะตีความตามขนบ ในขณะที่การตีความแหวกขนบนั้น ผู้ตอบปริศนา
สามารถตีความตามนี้ได้ก็ต่อเม่ือมองเห็นความก ากวมที่ปรากฏอยู่ในส่วนที่เป็นค าตอบในปริศนา 
การที่ผู้ทายปริศนาน าลักษณะที่คล้ายกันบางประการมีเชื่อมโยงค าตอบกับค าทาย ก็เพื่อให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ทางความหมายระหว่างค าทายกับค าตอบที่ได้จากการตีความ ดังต่อไปนี้ 
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   ตัวอย่างที่ 48  เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว เมื่อแก่สิ้นแรง นุ่งแดงสีเดียว 
   ค าตอบ พริก 
 
           

              วัยของมนุษย์            พริก             อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน    
   +มีการเจริญเติบโต +มีการเจริญเติบโต   +มีการเจริญเติบโต 
   +อ่อน   +อ่อน       +อ่อน   
   +สาว   +สาว     +สาว  
   +แก่   +แก่     +แก่ 
   +ขาว             +ขาว       +ขาว   
   +เขียว      +เขียว      +เขียว  
   +แดง   +แดง      +แดง         
   
  จากตัวอย่างข้างต้น อรรถลักษณ์หลังระหว่างพืชกับมนุษย์คือ [+การเจริญเติบโต] 
[+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] ซึ่งท าหน้าที่ถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย 
ต้นทางคือ เป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตจะต้องมีการเจริญเติมโตตามวัย ไปยังวงความหมายปลายทาง
คือ พริก ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตเช่นเดียวกับคน สังเกตได้ว่า     
อรรถลักษณ์หลักสามารถแสดงความหมายของสิ่งสองสิ่งร่วมกันได้ และการนุ่งผ้าของมนุษย์กับ    
การเปลี่ยนสีของพริก จะเห็นได้ว่าการถ่ายโยงความหมายเป็นการตีความตามขนบ (สุจิตรา แซ่ลิ่ม. 
2549: 112) ผู้ทายและผู้ตอบปริศนาสามารถรับรู้ได้เพราะเกิดความหมายที่โดดเด่น (Salient) ของ
หน่วยภาษาซึ่งเป็นที่เข้าใจและรับรู้ของผู้ใช้ภาษาทุกคน  
 

   ตัวอย่าง 49  อะไรเอ่ยผลไม้สุกคาต้นไม่รู้หล่นคนกินได้ 
   ค าตอบ   นมแม่ 
 
                 ผลไมสุ้กคาต้น             นมแม ่        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                    
   -ส่วนประกอบ  + ส่วนประกอบ  +เป็นอาหาร 
      ของมนุษย์   ของมนุษย ์  +กินได้ 
   +เป็นอาหาร  +เป็นอาหาร 
   +กินได้   +กินได้ 
 
  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงอรรถลักษณ์ระหว่าง มนุษย์กับพืช อรรถลักษณ์หลักที่
ปรากฏความหมายหลักร่วมกันคือ [+เป็นอาหาร] [+กินได้] ซึ่งแสดงทั้งวงความหมายต้นทางและ   
วงความหมายปลายทาง นอกจากนี้อรรถลักษณ์ย่อยที่แสดงคุณสมบัติของมนุษย์ [+ส่วนประกอบ
ของมนุษย์] ยังถ่ายโยงความหมายไปยังวงความหมายปลายทาง คือ ผลไม้ ส่วนประกอบของต้นไม้ 
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ยังมีความสัมพันธ์กัน ผู้ตอบปริศนาสามารถโยงความสัมพันธ์ของสิ่งสองสิ่งนี้เข้ากันได้ เนื่องจาก 
เป็นการเปรียบเทียบเต้านมที่มีรูปร่างกลมเต่งของผู้หญิงกับผลไม้ เปรียบเทียบร่างกายส่วนล าตัวกับ
ล าต้น เปรียบเทียบการคัดของเต้านมกับลักษณะสุกงอมของผลไม้  
 

  ตัวอย่างที่ 50  อะไรเอ่ย นางอยู่ในห้อง ใครเข้าไปต้อง ขนพองวาว 
     ค าตอบ  แม่ไก่ฟักไข่ 
   
   นางอยู่ในห้อง              แม่ไก่ฟักไข่                  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   -สัตว ์ +สัตว ์   +เพศเมีย 
   +เพศเมีย +เพศเมีย   +อยู่ตามล าพัง  
  +อยู่ตามล าพัง +อยู่ตาล าพัง  +ห้ามถูกตัว  
                 -กก +กก 
   -ไข่ +ไข่ 
   +ห้ามถูกตัว +ห้ามถูกตัว     
 
  จากตัวอย่างข้างต้นแสดงอรรถลักษณ์ระหว่าง สัตว์กับมนุษย์ อรรถลักษณ์หลักที่
ปรากฏความหมายหลักร่วมกันคือ [+เพศเมีย] [+ห้ามถูกตัว] ซึ่งแสดงทั้งวงความหมายต้นทางและ      
วงความหมายปลายทาง หากผู้ตอบปริศนาตีความตามลักษณะข้างต้นก็จะสามารถตอบค าถามได้ 
เนื่องจากสิ่งสองสิ่งนี้มีลักษณะเด่นทางความหมายที่ปรากฏร่วมกัน 
  จากการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตใน
ปริศนาค าทายไทยท าให้เห็นอรรถลักษณ์หลักที่แสดงความหมายร่วมกัน และอรรถลักษณ์ย่อย      
ที่เชื่อมโยงระหว่างค าถามกับค าตอบ หากผู้ตอบปริศนาตีความตามขนบก็จะสามารถเชื่อมโยงตัว
ปริศนากับค าตอบได้ แต่หากผู้ตอบปริศนาไม่ได้คิดถึงลักษณะร่วมกันที่น ามาเปรียบเป็นการตีความ
แบบแหวกขนบ  (สุจิตรา แซ่ลิ่ม.  2549: 114) ก็จะไม่สามารถเชื่อมโยงค าตอบได้ ด้วยเหตุนี้ผูกปริศนา
จึงจงใจที่จะน าลักษณะเด่นของสิ่งสองสิ่งที่มีความหมายร่วมกันมาผูกเป็นปริศนาค าทาย เพื่อเป็น    
การเชื่อมโยงค าตอบมาสู่ค าทาย อันจะส่งผลให้ผู้ตอบปริศนาเข้าใจได้ว่าค าทายกับค าตอบนั้น           
มีความสัมพันธ์กันอย่างไร 
  3.2.1.2  หน้าที่ในการเบี่ยงเบนความเข้าใจ 
       จากผลการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบใน
ปริศนาค าทายไทย พบว่ามีปริศนาค าทายส่วนหนึ่งที่ผู้ผูกปริศนาใช้เพื่อเป็นองค์ประกอบขัดขวาง   
มิให้ผู้ตอบคิดหาค าตอบได้โดยง่าย องค์ประกอบขัดขวางนี้มีหน้าที่ในการเบี่ยงเบนความเข้าใจของ
ผู้ตอบปริศนาในส่วนท่ีเป็นค าทายให้เกิดการตีความค าทายไปในอีกทางหนึ่ง ซึ่งผู้ตอบปริศนามักจะ
ตีความตามปริบทท่ีค าทายให้มาจนไม่คิดไปถึงการตีความอีกทางหนึ่ง แม้ทั้งแบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
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เปรียบจะมีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันบางประการ แต่อรรถลักษณ์หลักก็ยากที่จะทายปริศนาได้
ถูกต้อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
    ตัวอย่างที่ 51  อะไรเอ่ย เดินโหย่งๆ ยกธงข้างหลัง สาวน้อยร้อยช่าง 
               นั่งสูงกว่ายืน 
                  ค าตอบ สุนัข 
 
   สาวน้อยร้อยช่าง             สุนัข                     อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   -สัตว ์  +สัตว ์   +แสดงกิริยา 
   +เพศหญิง            +เพศหญิง  +เดิน 
   -หาง   +หาง   +นั่ง 
   +แสดงกิริยา  +แสดงกิริยา  +ยืน 
                 +เดิน   +เดิน 
   +นั่ง   +นั่ง 
                            +ยืน    +ยืน 
 
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างสัตว์กับมนุษย์  มี       
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แสดงกิริยา] [+เดิน] [+นั่ง] [+ยื่น] จากอรรถลักษณ์ร่วมดังกล่าว
ค่อนข้างตีความหมายได้ยากเนื่องจากปริบทของสุนัขกับสาวน้อยห่างไกลกัน ไม่เชื่อมโยงให้เห็น
ลักษณะอย่างชัดเจน  
 
   ตัวอย่างที่ 52 อะไรเอ่ย  นารีเล่นน้ า 
          ตอบ  จอกแหน 
 
   นารีเล่นน้ า             จอกแหน    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                      
       -พืช     +พืช   +ลอยน้ า 
       +เพศเมีย    +เพศเมีย   
        +ลอยน้ า     +ลอยน้ า 
 
  จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+ลอยน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้นแม้จะเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ แต่ก็เป็นการยากที่ผู้ตอบปริศนาจะทายได้ เนื่องจากปริบท
ของนารีเล่นน้ ากับจอกแหนห่างไกลกันมาก และความหมายไม่เด่นชัดเบี่ยงเบนความเข้าใจไปอีก
ทางหนึ่ง ส่งผลให้ไม่สามารถหาค าตอบในปริศนาค าทายได้  
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   ตัวอย่างที่ 53  อะไรเอ่ย พระรามลงสรง 
   ค าตอบ  ลอดช่องน้ ากะทิ 
    พระรามลงสรง           ลอดช่องน้ ากะทิ  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +มนุษย ์  -มนุษย ์           +สีเขียว 
    -อาหารหวาน  +อาหารหวาน          +แช่ในน้ า 
    +ผู้ชาย   -ผู้ชาย 
       +สีเขียว             +สีเขียว  
    +แช่ในน้ า  +แช่ในน้ า 
  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างอาหารกับมนุษย์มี   
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+สีเขียว] [+แช่ในน้ า] จากอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยข้างต้น
แม้จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ แต่ก็เป็นการยากที่ผู้ตอบปริศนาจะทายได้ 
เนื่องจากปริบทของพระรามลงสรง กับลอดช่องน้ ากะทิ ห่างไกลกันมาก และความหมายไม่เด่นชัด
เบี่ยงเบนความเข้าใจไปอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ไม่สามารถหาค าตอบในปริศนาค าทายได้  
 
 3.2.2  หน้าที่ในด้านความบันเทิง 
   หน้าที่ด้านความบันเทิงถือเป็นความสืบเนื่องมาจากหน้าที่ในด้านการเบี่ยงเบน
ความเข้าใจที่อยู่ในปริศนาค าทาย แม้แบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายจะมี
ลักษณะร่วมกันที่โดดเด่น แต่หากผู้ตอบปริศนาไม่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางความหมาย ก็อาจจะ
ตีความเป็นอย่างอื่นได้ ในการวิเคราะห์หน้าที่ด้านความบันเทิง ผู้วิจัยจะกล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับอารมณ์ขัน และจะกล่าวถึงหน้าที่ของอรรถลักษณ์ที่สร้างอารมณ์ขันในการเล่นปริศนา   
ค าทายในล าดับต่อไป 
   ค าว่าอารมณ์ขัน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Humor ใน Webster’s Third New 
International Dictionary (1981:1102) ให้ความหมายว่า “that quality in a happening, an action, 
a situation, or an expression of ideas which appeals to a sense of the ludicrous or absurdly 
incongruous: comic or amusing quality” อารมณ์ขันหรือความขบขันนี้อาจเกิดการกระท า 
สถานการณ์ ค าพูดที่แสดงถึงอารมณ์ที่น่าหัวเราะหรือความไม่เข้ากัน แนวคิดที่อธิบายอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดความขบขันจัดแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ทฤษฎีข่มท่าน 
(Disparagement Theory) ในศตวรรษที่ 17 Thomas Hobbes ปราชญ์ชาวอังกฤษ เจ้าของทฤษฎี
กล่าวว่า เรารู้สึกสนุก เมื่อเรื่องข าขันท าให้เรารู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น 2) ทฤษฎีผิดฝาผิดตัว (Incongruity 
Theory) อารมณ์ขันผิดฝาผิดตัว คือการน าเรื่องที่เข้ากันไม่ได้มาอยู่ด้วยกัน  มีเงื่อนไขว่าจะต้องมี
ความคาดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน เม่ือเรื่องที่ตามมาผิดคาดจึงเกิดอารมณ์ขัน หรือที่เรียกว่า 
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หักมุม(Twist Ending)  3) ทฤษฎีปลดปล่อย (Release Theory) ค าอธิบายหลายแบบ อาทิ ซิกมัน 
ฟรอยด์ นักจิตวิทยา วิเคราะห์ว่า อารมณ์ขันคือ ยาระบายความทุกข์กังวล อันเกิดจากการสกัดกลั้น
ความรู้สึกทางเพศและความก้าวร้าว ส่วนเชอร์คลิฟ กล่าวว่าความกังวลและความประหลาดใจ     
ยิ่งมีมากเท่าใด หลังการปลดปล่อยผู้คนก็จะย่ิงรู้สึกว่า สถานการณ์ย่ิงสนุกมากขึ้นเท่านั้น 
   นอกจากปริศนาค าทายจะมีนัยยะที่แทรกความรู้ทั่วไป เชาวน์ปัญญาด้านต่าง  ๆ 
แล้ว ยังแฝงไว้ด้วยความสนุก ขบขัน จากการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
เปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายที่ปรากฏ ผู้วิจัยพบว่า กลวิธีเกี่ยวกับความหมาย การสร้าง
ปริศนาโดยการเล่นกับความหมายของค า กลุ่มค า ประโยค เพื่อให้เกิดการขบคิด มีความขบขัน
ตามมา ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้ 
   1) การพูดสองแง่สองง่าม (Double Entendre) ต้องอาศัยการตีความหมายที่ซ่อนอยู่
เบื้องหลังค าพูดนั้น การใช้กลวิธีนี้ต้องอยู่ในปริบทที่เหมาะสม ซึ่งค าถามส่วนใหญ่มักจะแฝง
ความหมายที่ไม่สุภาพไว้ หากผู้ฟังไม่สามารถตีความค าพูดแบบสองแง่สองง่ามนี้ได้ ก็อาจเป็นตลก
ฝืดหรือตลกด้าน เพราะความไม่เข้าใจก็เป็นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
   ตัวอย่างที่ 54  อะไรเอ่ย  เปิดกระโปรงเห็นขน  ดึงขนเห็นเม็ด บีบเม็ดเห็นรู  
      ดูดรูเค็ม ๆ  
   ค าตอบ ข้าวโพดต้ม 
 
  ผู้หญิง                         ข้าวโพดต้ม  อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
  +มนุษย ์   -มนุษย ์        +ขน 
     -อาหาร            +อาหาร    +เม็ด 
  +ใส่กระโปร่ง   -ใส่กระโปร่ง   +รู 
  +ขน    +ขน 
  +เม็ด    +เม็ด 
  +รู    +รู 
   
    จากตัวอย่างข้างต้นแสดงอรรถลักษณ์ระหว่าง อาหารกับมนุษย์ วงความหมาย
ต้นทางที่แสดงความสัมพันธ์ไปยังวงความหมายปลายทาง คือ กระโปรงของผู้หญิง กับเปลือกของ
ข้าวโพด “ขน” ที่เป็นเส้นขึ้นตามผิวหนังของคน กับ “เส้นใย” ที่อยู่รอบ ๆ ฝักข้าวโพด “อวัยวะ
สืบพันธุ์ของเพศหญิง” กับ “เมล็ดและซังของข้าวโพด” นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นกิริยาการกิน
ข้าวโพด จากอรรถลักษณ์ร่วมกันบางประการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนความเข้าใจของ
ผู้ตอบปริศนาไปอีกทางหนึ่ง โดยการคิดตีความค าทายดังกล่าวไปทางสองแง่สองง่าม แม้         
อรรถลักษณ์จะเชื่อมโยงค าถามไปยังค าตอบ แต่หากผู้ตอบปริศนาตีความแหวกขนบ ก็จะท าให้
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ผู้ตอบปริศนาเกิดความประหลาดใจที่ค าทายถูกตีความ ซึ่งผู้ตอบปริศนามิได้คาดคิดมาก่อน       
การค้นพบความไม่เข้ากัน และความรู้สึกเหนือความคาดหมายน าไปสู่อารมณ์ขันของผู้ตอบปริศนา  
ในท้ายท่ีสุด 
 

   ตัวอย่างที่ 55  อะไรเอ่ย  ลูกสัปดน ไชก้นแม่ 
    ค าตอบ กุญแจ  

 

    แม่ลูก                               กุญแจ   อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
         +มนุษย์   -มนุษย ์    +ลูก 
            -ของใช้             +ของใช้    +ก้น 
   +หญิง    -หญิง     
   +ลูก    +ลูก 
   +ไช    -ไช 
   +ก้น    +ก้น 
          
     จากตั ว อย่ า ง ข้ า งต้ นแสดงอ ร รถลั กษณ์ ร ะหว่ า ง  ขอ ง ใช้ กั บมนุษย์              
อรรถลักษณ์ที่แสดงลักษณะร่วมกัน ได้เชื่อมโยงค าทายไปยังค าตอบ คือ “ผู้หญิง” กับ “แม่กุญแจ”  
“ลูก” กับ “ลูกกุญแจ”  “ไช” กับ “ไขกุญแจ” และ “ก้น” กับ “ส่วนเบื้องล่างของแม่กุญแจ” ซึ่งเป็น  
อรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งสองสิ่ง หมายถึง ส่วนเบื้องล่างหรือส่วนท้ายของล าตัว จากอรรถลักษณ์
ร่วมกันบางประการดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนความเข้าใจของผู้ตอบปริศนาไปอีกทางหนึ่ง 
โดยการคิดตีความค าทายดังกล่าวไปทางสองแง่สองง่าม การค้นพบความไม่เข้ากันและความรู้สึก
เหนือ ความคาดหมายน าไปสู่อารมณ์ขันของผู้ตอบปริศนาในท้ายท่ีสุด 
 

   ตัวอย่างที่ 56  อะไรเอ่ย  รี ๆ เหมือนใบพลู มีรูอยู่ตรงกลาง ข้าง ๆ มีขน 
     ค าตอบ หูวัว หูควาย 
 

    ใบพลู   หูวัว หูควาย       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน                
    +พืช   -พืช   +เป็นแผ่น 
    -สัตว์   +สัตว์   +วงร ี
    +เป็นแผ่น  +เป็นแผ่น  +ขน 
    +วงร ี   +วงร ี
    +รู   -รู 
    +ขน   +ขน  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบสัตว์กับพืช คือ
หูวัว หูควายกับใบพลู มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เป็นแผ่น] [+วงร]ี [+ขน] จากอรรถลักษณ์หลัก
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ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ 
คือ ใบพลู สิ่งที่ถูกเปรียบคือ หูวัว หูควาย โดยเปรียบเทียบรูปทรงรีของใบหูกับใบพลู ซึ่งเชื่อมโยง
ให้ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ แต่ปริศนาค าทายนี้อธิบายลักษณะเด่นบางประการของสิ่งที่ถูก
เปรียบ ได้แก่ “มีรูตรงกลาง” และ “ข้างๆ มีขน” จากอรรถลักษณ์หลักบางประการดังกล่าวของสิ่งที่
ถูกเปรียบ ส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนความเข้าใจของผู้ตอบปริศนาไปอีกทางหนึ่ง โดยการคิดตีความ
ค าทายดังกล่าวไปทางสองแง่สองง่าม การค้นพบความไม่เข้ากันและความรู้สึกเหนือความคาดหมาย
น าไปสู่อารมณ์ขันของผู้ตอบปริศนาในท้ายที่สุด 

   2) การใช้ความเปรียบ (Metaphor) เป็นการสร้างปริศนาโดยอาศัยการเปรียบเทียบ
สิ่งที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน ฝึกให้ผู้ตอบสังเกตและใช้จินตนาการเพื่อค้นหาค าตอบ โดยมี     
แบบเปรียบเปรียบ (Target domain) และสิ่งที่น ามาเปรียบ (Source domain) ผู้เล่นจะรู้สึกขบขัน 
เพราะสิ่งที่คิดไว้เป็นอย่างหนึ่ง แต่สิ่งที่เฉลยกลับพลิกความคาดหมาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
  ตัวอย่างที่ 57  อะไรเอ่ย  เฒ่าสองเฒ่า  นั่งคนละฟากเขา ไม่เคยเห็นกันสักที 
     ค าตอบ  ใบหู  
 

          เฒ่าสองเฒ่า                 ใบหู       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน        
  -ส่วนหนึ่งของ     + ส่วนหนึ่ง  +จ านวนสอง 
     มนุษย ์       ของมนุษย ์  +ปรากฏแยกกัน 
  +จ านวนสอง     +จ านวนสอง 
  +ปรากฏแยกกัน  +ปรากฏแยกกัน  
 

    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบมนุษย์กับมนุษย์ 
คือ ใบหูกับเฒ่าสองเฒ่า มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+จ านวนสอง] [+ปรากฏแยกกัน] จาก      
อรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ  สิ่งที่เป็น     
แบบเปรียบในปริศนานี้ คือ เฒ่าสองเฒ่า สิ่งที่ถูกเปรียบคือใบหู โดยเปรียบเทียบระหว่างจ านวนของ
คนแก่ที่มีสองคนกับหูที่มีสองข้างซ้ายขวา หากผู้ตอบปริศนาตีความหมายตามปริบทจะคิดเป็นอีก
อย่างหนึ่ง ท าให้เกิดอารมณ์ขัน 
 
 ตัวอย่างที่ 58  อะไรเอ่ย  ไก่ขาวจับราวเป็นแถว 

ค าตอบ  ฟัน 
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         ไก่ขาวจับราวเป็นแถว                 ฟัน                 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน  
    -สว่นหนึ่งของมนุษย ์   +ส่วนหนึ่งของมนุษย ์         + นับจ านวนได้ 
       +นับจ านวนได้               +นับจ านวนได้          +สีขาว 
    +สีขาว     +สีขาว          +เป็นแถว 
    +เป็นแถว    +เป็นแถว 
 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบระหว่างส่วนประกอบของมนุษย์กับสัตว์คือ 
ฟันกับไก่ขาว มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+นับจ านวนได้] [+สีขาว] [+เป็นแถว] จากอรรถลักษณ์หลัก
ข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ 
คือ ฟัน สิ่งที่ถูกเปรียบคือ ไก่ขาว โดยเปรียบเทียบระหว่างสีของฟันซ่ึงเป็นสีขาวกับขนไก่สีขาว หาก
ผู้ตอบปริศนาตีความหมายตามปริบทจะคิดเป็นอีกอย่างหนึ่ง ท าให้เกิดอารมณ์ขัน 
 
   ตัวอย่างที่ 59  สาวน้อยนุ่งผ้าลาย ผูกคอตายใต้ ต้นไม้เอน 
                      ค าตอบ  ดักแด ้
 
   สาวน้อยนุ่งผ้าลาย            ดักแด้                 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน        
   +เจริญวัย  +เจริญวัย  +เจริญวัย 
   +สิ่งห่อหุ้ม           + สิ่งห่อหุ้ม  + สิ่งห่อหุ้ม 
                  ตัวเอง    ตัวเอง   ตัวเอง 
   +หลากสี  +หลากสี  +หลากสี 
   +เพศหญิง  +เพศหญิง 
  
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างสัตว์กับมนุษย์ มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เจริญวัย] [+ สิ่งห่อหุ้มตัวเอง] [+หลากสี] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้น
ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “สาว
น้อย” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “ดักแด้” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “การเจริญวัยในช่วงแรกก่อนเป็นแมลง
กับมนุษย์ในวัยสาว” “การสร้างเปลือกห่อหุ้มกับการสวมใส่เสื้อผ้าของมนุษย์” “สีของเปลือกดักแด้กับ
เสื้อผ้ามีลวดลาย” “การอยู่น่ิงในเปลือกที่เกาะกับกิ่งไม้เปรียบกับสาวน้อยที่ผู้คอตายใต้ต้นไม้”   
 
   3) การเชื่อมโยง (Cohesion) หมายถึง การสร้างปริศนาโดยการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
อาจเป็นสิ่งของ วัฒนธรรม บริบทแวดล้อมที่ต่างกันเข้าด้วยกัน ผู้เล่นจึงต้องเข้าใจและเชื่อมโยงสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ได้ จึงจะทราบค าตอบ 
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   ตัวอย่างที่ 60 อะไรเอ่ย เจ้าสาวอยู่ในเรือนหนาม ไม่งามก็หอม 
         ตอบ  ทุเรียน   
 

   เจ้าสาวอยู่ในเรือนหนาม            ทุเรียน         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน              
- ผลไม ้               +ผลไม้  +หนาม 

   + หนาม +หนาม  (ส่วนปกป้อง) 
      (ส่วนปกป้อง) (ส่วนปกป้อง)  +กลิ่นหอม 
   - สุก               +สุก   
   +กลิ่นหอม +กลิ่นหอม 
       
     
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างพืชกับมนุษย์ มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+หนาม(ส่วนปกป้อง)] [+กลิ่นหอม] จากอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยท าหน้าที่
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ทุเรียน”    
สิ่งที่ถูกเปรียบคือ “เจ้าสาว” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “เนื้อทุเรียน” กับ “เจ้าสาว” “เปลือกทุเรียน” 
กับ “เรือนหนาม” ทุเรียนสุกจะมีกลิ่นหอม ซึ่งเปรียบ กับเจ้าสาวที่เก็บตัวอยู่ในห้องหอ ซึ่งเป็น
พฤติกรรมและความเชื่อของคนไทย 
 
   ตัวอย่างที่ 61  อะไรเอ่ย ตาแก่หลังโกง เดินโทงๆกินข้าวหมดทุ่ง 
          ค าตอบ  เคียว 

      
                ตาแก่หลังโกง               เคียวเกี่ยวข้าว    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +มนุษย ์  -มนุษย ์   +โค้ง  
     -ของใช ้   +ของใช ้  +กินข้าว 
        +ชาย             -ชาย  
     +แก่   -แก่ 
     +หลัง   -หลัง 
     +โค้ง   +โค้ง 
 
    จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ  ระหว่างของใช้กับมนุษย์มี อรรถลักษณ์
หลักร่วมกันคือ [+โค้ง]  [+กินข้าว] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ตาแก่หลังโก่ง” สิ่งที่ถูกเปรียบคือ 
“เคียว” โดยเปรียบเทียบลักษณะที่โก่งงอของคนชรากับลักษณะที่โค้งงอของเคียวเกี่ยวข้าว 
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ตัวอย่างที่ 62  อะไรเอ่ย ขาเรียวเล็ก เจ๊กชอบใช้ 
 ค าตอบ  ตะเกียบ 
     
                  ขาเรียวเล็ก                    ตะเกียบ           อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
   +ส่วนหนึ่งของมนุษย ์  -ส่วนหนึ่งของมนุษย ์ +เป็นคู่ 
   -ของใช้ +ของใช ้   +โคนโต 
      +เป็นคู่ +เป็นคู่    +ปลายเล็ก 
   +โคนโต        +โคนโต 
   +ปลายเล็ก       +ปลายเล็ก  
      
   จากตัวอย่างปริศนาค าทายเปรียบเทียบ ระหว่างของใช้กับมนุษย์มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+เป็นคู่ ]  [+โคนโต] [+ปลายเล็ก] จากอรรถลักษณ์หลักข้างต้นท าหน้าที่เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ สิ่งที่เป็นแบบเปรียบในปริศนานี้ คือ “ขาของคน” สิ่งที่ถูก
เปรียบคือ “ตะเกียบ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของขาคนที่มีสองข้างเรียวเล็ก” กับ 
“ตะเกียบคู่หนึ่ง” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกันโคนโตปลายเล็ก  
 
   เมื่อพิจารณาการสร้างปริศนาค าทายด้วยกลวิธีการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ว่าปริศนา
ค าทายท่ีใช้กลวิธีนี้ มีการถ่ายโยงลักษณะเด่นทางความหมายจากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง แต่ถ้าหาก
ผู้ตอบปริศนา ตีความแหวกขนบ ผู้ตอบปริศนาจะเกิดความรู้สึกประหลาดใจ อันก่อให้เกิดอารมณ์
ขันตามมาในที่สุด 
   จากการศึกษาอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตใน
ปริศนาค าทายไทย ผู้วิจัยได้พบว่า แม้อรรถลักษณ์เหล่านั้นจะเชื่อมโยงค าถามกับค าตอบ แต่ก็ส่งผล
ให้เกิดอารมณ์ขันตามมาในที่สุด   
        
    เม่ือพิจารณาจากตัวอย่างที่ 54 ถึง 62 จะเห็นได้ว่าการสร้างปริศนาค าทายโดยใช้
กลวิธีการเปรียบเทียบ แม้ลักษณะเด่นบางประการจะเชื่อมโยงให้ผู้ตอบปริศนาสามารถตีความได้ 
แต่หากผู้ตอบปริศนาตีความแหวกขนบ ก็จะท าให้มีความประหลาดใจเกิดขึ้นในทันทีที่ผู้ตอบปริศนา
สามารถตีความไปอีกทางหนึ่งได้ด้วย เนื่องจากผู้ตอบปริศนาได้คาดหวังตามความหมายที่ตนเอง
ตีความ แต่ปรากฏว่าอรรถลักษณ์ของสิ่งที่ถูกเปรียบเหล่านั้นสามารถตีความเป็นอย่างอื่นที่มี
ลักษณะร่วมกันได้ ท าให้ผู้ตอบปริศนาเห็นว่าสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ค้นพบนั้นแตกต่างกัน จาก
ความหมายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดท าให้ผู้ตอบปริศนาเกิดความประหลาดใจ ถึงความไม่เข้ากันที่
เกิดขึ้น ความรู้สึกดังกล่าวจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของรอยยิ้มและเสียงหัวเราะหรืออารมณ์ขัน 
ดังนั้นหน้าที่ในด้านสร้างความบันเทิงของอรรถลักษณ์หลักและอรรถลักษณ์ย่อยของแบบเปรียบและ



 

 

84 

 

สิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย จึงตามมาจากหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ค าถามกับค าตอบ  
   
    จากผลการศึกษาหน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดยผู้วิจัย
ได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย พบว่า
หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ  ได้แก่ หน้าที่ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ และหน้าที่ในด้านความบันเทิง 
   จากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทาย พบหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับ
ค าตอบ ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ และหน้าที่ในการเบี่ยงเบน
ความเข้าใจ ท าให้ผู้ตอบปริศนาค าทายสามารถตีความได้ และตีความไม่ได้  การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์จากอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบไปยังสิ่งที่ถูกเปรียบท าให้เห็นภูมิปัญญาในการใช้
ภาษาของคนไทยที่สรรค์สร้างปริศนาค าทาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส าคัญ นอกจากนี้
ยังเห็นกระบวนการของการถ่ายทอดความคิดที่ปลูกฝังให้คนไทยฝึกคิดจากการตีความหมาย
ลักษณะร่วมกันของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยอีกด้วย 
   ส่วนหน้าที่ของการสร้างความบันเทิงในปริศนาค าทาย ได้แก่ การสร้างอารมณ์ขัน 
ให้เกิดขึ้นในการทายปริศนานั้น ถือเป็นหน้าที่ที่เป็นผลตามจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค าถามกับค าตอบ เนื่องจากหากผู้ตอบปริศนาตีความไปอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ตอบปริศนาเกิด
ความประหลาดใจและน าไปสู่ความรู้สึกไม่เข้ากันระหว่างการตีความตามขนบที่ตนเองคาดหวังกับ
การตีความแหวกขนบอยู่เหนือความคาดหมายจนเกิดอารมณ์ขันตามมา 
 
   การวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งถูกเปรียบ นอกจากจะท าให้เห็น
หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตที่ได้วิเคราะห์ไปในส่วนที่สองของบทนี้ ยังน าไปสู่ความเข้าใจเรื่อง
มโนทัศน์ของผู้ผูกปริศนาค าทายซึ่งอยู่ในสังคมไทย อันจะวิเคราะห์ในบทท่ี 4 ต่อไป  
 



บทที่ 4 
มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลกัษณใ์นปริศนาค าทายไทย 

 
 ค าว่า “มโนทัศน”์ พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2552: 71) อธิบายไว้ว่า  
“มโนทัศน์  (concept) หรือความคิดรวบยอดหมายถึง ภาพที่เกิดในใจซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งหลายสิ่ง
ที่ต่างกัน แต่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น แมว เป็นมโนทัศน์ทั่วไปส าหรับแมวทั้งหมด ถึงแม้แมวแต่ตัว
อาจจะไม่เหมือนกัน หรือ ด าเป็นมโนทัศน์ของสีด า หรือความด าทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นคุณลักษณะของ
สิ่งใดในโอกาสใด”  
 มโนทัศน์หรือความคิดเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้  ประสบการณ์รอบตัวของมนุษย์ 
ระบบความคิด (Conceptual system) ของมนุษย์ประกอบด้วยสิ่งที่มนุษย์รอบรู้ ความเข้าใจต่อ    
สิ่งต่าง ๆ บนโลก และความสัมพันธ์กับผู้อื่น ระบบความคิดของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบ 
ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิด ประสบการณ์ที่พบ การกระท า ตลอดจนสิ่งต่าง ๆ ที่เราสื่อสารออกมาใน
ชีวิตประจ าวัน ล้วนแต่มีลักษณะการเปรียบเทียบทั้งสิ้น โดยเม่ือมนุษย์พบเห็นสิ่งใหม่ ก็น่าจะน าสิ่ง
นั้นไปเปรียบเทียบกับสิ่งเก่าที่มีอยู่ในประสบการณ์ แล้วประมวลผลออกมาเป็นความคิด การกระท า
และค าพูด (Lakoff and Johnson. 1980: 3) 
 การใช้ภาษาในการสื่อสารของมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญที่สามารถน ามาใช้ท าความ
เข้าใจระบบความคิดของมนุษย์ โดยผู้ใช้ภาษาจะอาศัยประสบการณ์การเรียนรู้ทางกาย (Bodily 
Experience) และประสบการณ์การรับรู้ต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมรอบตัว (Physical Environment) ซึ่ง
เป็นประสบการณ์พื้นฐานที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ มาใช้น าเสนอความคิดให้เป็นรูปร่าง (Embodiment) 
สร้างเป็นรูปภาษาในลักษณะเปรียบเทียบซึ่ งมนุษย์ถ่ายทอดออกมาเพื่อถ่ายโยงความคิดนั้น 
(Kövecses. 2002: 16-20) ภาษาในลักษณะของการเปรียบเทียบซึ่งมนุษย์ถ่ายทอดออกมาโดย
อัตโนมัติจึงสามารถสะท้อนให้เห็นระบบความคิดของผู้ใช้ภาษา 
 ดังนั้นมโนทัศน์เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในใจ เกิดจากกระบวนการในการเรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งโดยธรรมชาติของมโนทัศน์จะมีลักษณะที่เป็นนามธรรม และ     
มีความสัมพันธ์ระหว่างภาษา ความคิด และประสบการณ์ต่างๆ ของมนุษย์ ผู้วิจัยจึงใช้แนวความคิด
เรื่องการวิเคราะห์มโนทัศน์เพื่อใช้วิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย  
 ผลจากการศึกษาวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตใน
ปริศนาค าทายไทย ท าให้เห็นมโนทัศน์ส าคัญหลายประการที่สะท้อนวัฒนธรรมทางสังคมไทย ที่สื่อ
ผ่านอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตร่วมกับสิ่งไม่มีชีวิต ได้แก่ 
 4.1  มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ 
 4.2  มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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4.1  มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ 
  มโนทัศนเ์กี่ยวกับธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมไทยที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ของ
สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย หมายถึง ธรรมชาติที่แวดล้อมมนุษย์อยู่ ได้แก่ พืช และสัตว์ การน า
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะร่วมกันของมนุษย์  สัตว์ และพืช ใน
ปริศนาค าทายน้ี นอกจากจะสะท้อนถึงพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น และสัตว์เลี้ยงในการเกษตรกรรมแล้ว 
การผูกปริศนาค าทาย ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะ การเจริญเติบโตหรือ        
ความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์เหล่านี้ตามสภาวะธรรมชาติ  ยิ่งไปกว่านั้นอรรถลักษณ์ร่วมที่ท าหน้าที่
เป็นแบบเปรียบ ยังสะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดของคนในสังคมไทยจากมโนทัศน์ต่าง ๆ ดังนี้  
 
       4.1.1  มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงธรรมชาต ิ
  จากอรรถลักษณ์มนุษย์ ได้น ารูปภาษาที่มีความหมายอ้างถึงมนุษย์ ที่เป็นสิ่งมีชีวิต        
มีความสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง สืบพันธุ์ ขยายพันธุ์ได้ มีกลไกของการด าลงชีวิต ในเงื่อนไข
เดียวกันที่เป็นไปตามธรรมชาติ มาเปรียบกับพืช โดยมีการน ารูปภาษาที่เกี่ยวกับพืชได้แก่ พืช     
ชนิดต่าง ๆ ส่วนประกอบของพืช ลักษณะของพืช อาการของพืช ดังตัวอย่าง 
 4.1.1.1  มนุษย์เปรียบกับพืช   
   ตัวอย่าง 63  อะไรเอ่ยผลไม้สุกคาต้นไม่รู้หล่นคนกินได้ 
         ค าตอบ   นมแม่ 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
      +กินได้ 

+เป็นอาหาร 
 

   จากตัวอย่างที่ 63 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างนมแม่กับผลไม้สุกคาต้น 
คือ [+เป็นอาหาร] [+กินได้] จะเห็นได้ว่า การน าลักษณะของผลไม้ที่สุกคาต้น มาเปรียบเทียบกับ
น้ านมแม่ที่มีไว้เลี้ยงลูกน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเมืองไทยนั้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้ ซึ่งนอกจากปลูก
ไว้บริเวณบ้านเพื่อรับประทานแล้ว ชาวสวนผลไม้ยังได้น าผลมาจ าหน่ายในท้องตลาดทั่วไป ดังนั้นคน
ไทยจึงรู้จักผลไม้ชนิดต่าง ๆ เป็นอย่างดีจึงได้น ามาทายปริศนากัน โดยมักบอกรายละเอียดที่เกี่ยวกับ
ลักษณะ นอกนี้ยังพบว่า มีการน าพืชที่เป็นอาหารมาเปรียบกับมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
    ตัวอย่างที่ 64  เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว เมื่อแก่สิ้นแรง นุ่งแดงสีเดียว 
 ค าตอบ พริก   
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อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

    +มีการเจริญเติบโต 

+อ่อน   
+สาว  

+แก่ 
+ขาว  

+เขียว 

     +แดง 
     
   จากตัวอย่างที่ 64 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพริกกับวัยของมนุษย์ คือ             
[+การเจริญเติบโต] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] สะท้อนให้เห็นว่า พริก เป็นพืชที่
คนไทยใช้รับประทานเป็นอาหาร คนไทยส่วนใหญ่จึงรู้จักลักษณะของพริกขี้หนู เพราะพบเห็นได้
ภายในรั้วของบ้าน ซึ่งนิยมปลูกไว้เป็นพืชผักสวนครัว พริกเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก ดอกของพริกสีขาว มี
ผลเรียกว่า เม็ด เม็ดพริกมักจะมีสีเขียว แดง มีรสเผ็ดร้อน นิยมน ามาใช้ปรุงอาหารให้มีรสเผ็ด 
นอกจากนี้ยังน าส่วนประกอบต่าง ๆ ของมนุษย์มาเปรียบได้กับพืชชนิดอื่น ๆ ที่ขึ้นอยู่ทั่วไปบนพื้นดิน
และพื้นน้ า เช่น กอไผ่ จอกแหน เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้   
 
   ตัวอย่างที่ 65  อะไรเอ่ย กอไผ่ทั้งกอ หาข้อไม่พบ 
      ค าตอบ ผม 
 

    อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
+ปริมาณมาก 

+ไม่มีข้อ 

+ยาว 

 
   จากตัวอย่างที่ 65 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างกอไผ่กับผมของมนุษย์ 
คือ [+ยาว] [+ไม่มีข้อ] [+ปริมาณมาก] โดยเปรียบเทียบระหว่างปริมาณของกอไผ่กับเส้นผมที่มี
จ านวนมาก พร้อมทั้งยังชี้ให้เห็นด้วยว่าไม่มีข้อ ซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นโดยทั่วไป สะท้อนให้เห็นว่า 
ไผ่นับว่าเป็นพืชที่มีความผูกพันกับชีวิตประจ าวันของคนไทยมาแต่โบราณ คนไทยในชนบทใช้ไม้ไผ่
สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และเครื่องใช้ไม้สอยในครัวเรือน หน่อของไผ่น ามารับประทานเป็นผัก ใบใช้
ห่อขนม ล าต้นใช้จักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ มากมาย ไผ่ตามลักษณะพฤกษศาสตร์แล้ว เป็น
พืชสกุลหญ้า ล าต้นเป็นแง่งฝังอยู่ใต้ดิน ล าต้นกลวง ล าหนึ่งมีหลายปล้อง ใบไผ่รูปใบหอกแคบสั้น ก้าน
ใบสั้น แตกกิ่งก้านตามข้อ ที่กิ่งส่วนมากมีหนามขึ้นเบียดกันเป็นกอ แตกหน่อตลอดปี หน่อจะขึ้นมา
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จากพื้นดิน และเจริญเติบโตรวดเร็ว ลักษณะของกอไผ่จึงพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ดังนั้น
ผู้ผูกปริศนาจึงน ามาเปรียบเทียบกับผมของมนุษย์  
 
     ตัวอย่างที่ 66 อะไรเอ่ย  นารีเล่นน้ า 
      ตอบ  จอกแหน 
 
      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
        +ลอยน้ า 
 
   จากตัวอย่างที่ 66 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างผู้หญิงกับจอกแหน คือ 
[+ลอยน้ า]  โดยเปรียบเทียบระหว่าง “จอกแหนลอยอยู่ในน้ า” กับ“นารีเล่นน้ า”  ซึ่งเป็นลักษณะที่พบ
เห็นโดยท่ัวไป สะท้อนให้เห็นว่า จอกแหน เป็นพืชน้ าจ าพวกหนึ่ง เกิดในน้ า มักจะลอยอยู่ตามผิวน้ า
พบเห็นได้ทั่วไปในแม่น้ าล าคลองของคนไทย ซึ่งคนไทยสมัยก่อนนิยมใช้น้ าจากแม่น้ าล าคลองใน
ชีวิตประจ าวัน ทั้งการท าความสะอาดร่างกาย เสื้อผ้า บ้านเรือน อีกทั้งยังใช้ในการเกษตร ดังนั้นจึงพบ
เห็นจอกแหนที่ลอยอยู่ตามน้ าเป็นประจ า ผู้ผูกปริศนาจึงน าลักษณะร่วมดังกล่าวมาผูกเป็นปริศนา    
ค าทาย 
  
   จากตัวอย่างที่ 62 ถึง 66 แสดงอรรถลักษณ์หลักที่ปรากฏร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ
พืชสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ว่า มนุษย์เป็นพืช ได้หลายชนิด ได้แก่ ผักสวนครัว ผลไม้ และพืชที่ใช้
สอยในครัวเรือน และพืชน้ า ซึ่งส่วนประกอบของมนุษย์เปรียบได้กับส่วนประกอบของพืช ลักษณะ
ทางกายภาพที่เรามองเห็นก็เปรียบกับพืช  มนุษย์เจริญเติบโตโดยอาศัยอาหารที่มาหล่อเลี้ยง พืชก็
ต้องการอาหารเช่นกัน ดังนั้นมโนทัศน์ที่คนไทยมองมนุษย์เป็นพืช น่าจะต้องการให้ผู้ตอบปริศนา
รู้จักคิดและเปรียบเทียบอรรถลักษณ์ของมนุษย์กับพืชอันเป็นการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวนั้นเอง     
  นอกจากนี้ พืชผัก ผลไม้ต่าง ๆ ที่น ามาเปรียบเทียบกับมนุษย์ นิยมน ามา
เปรียบเทียบกับมนุษย์เพศหญิง เมื่อกล่าวถึงการเจริญพันธุ์และความสวยงาม สะท้อนให้เห็นมุมมอง
ของผู้ใช้ภาษาว่า ผู้หญิงแทนความอุดมสมบูรณ์ ความงอกงาม ที่ให้ความรู้สึกทางบวก 
  สอดคล้องกับแนวคิดความเป็นผู้หญิงและความเป็นแม่ของยศ สันตสัมบัติ (2535: 
155) ทีก่ล่าวว่า หญิงผู้เป็นแม่มีหน้าที่หลักในการท ามาหากินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว วัฒนธรรมและวิธี
ชีวิตของชาวบ้านก าหนดให้ผู้หญิงเป็นแกนกลางของครอบครัวและระบบเครือญาติ  
 
  4.1.1.2  มนุษย์เปรียบกับสัตว์ 
 ตัวอย่างที่ 67  อะไรเอ่ย  ไก่ขาวจับราวเป็นแถว 

      ค าตอบ  ฟัน 
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         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
+เป็นแถว 

      +สีขาว 
      +นับจ านวนได้ 
 
       จากตัวอย่างที่ 67 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างไก่ขาวกับฟันของ
มนุษย์ คือ [+นับจ านวนได้] [+สีขาว] [+เป็นแถว] โดยเปรียบเทียบระหว่างไก่ที่จับราวเป็นแถวกับ
ฟันที่เรียงต่อกันเป็นแถว แสดงลักษณะร่วมกันระหว่างฟันกับไก่ขาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ไก่ เป็น
สัตว์ที่คนไทยนิยมเลี้ยงไว้เป็นอาหาร เป็นสัตว์สองเท้า มีขนสวยงาม และมีหลายสีขึ้นอยู่กับ      
สายพันธุ์ที่ชาวบ้านน ามาเลี้ยง ดังจะเห็นได้จากในปริศนาค าทายที่น าลักษณะของสีขนของไก่         
มาเปรียบเทียบกับฟันของมนุษย์ นอกนี้ยังพบว่าผู้ผูกปริศนายังใช้กิริยาอาการของสัตว์มา
เปรียบเทียบกับมนุษย์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
      ตัวอย่างที่ 68  อะไรเอ่ย นางอยู่ในห้อง ใครเข้าไปต้อง ขนพองวาว 
         ค าตอบ  แม่ไก่ฟักไข่ 
 

            อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
          + เพศเมีย 

+อยู่ตามล าพัง 

+ห้ามถูกตัว 

 

     จากตัวอย่างที่ 68 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างนางอยู่ในห้องกับแม่ไก่
ฟักไข่ คือ [+เพศเมีย] [+อยู่ตามล าพัง] [+ห้ามถูกตัว] สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยสมัยก่อนนั้นมี  
ความใกล้ชิดคุ้นเคยกับไก่ จึงทราบอาการของแม่ไก่ ในขณะท่ีมันก าลังฟักไข่ว่า ถ้าใครเข้าไปใกล้มัน
จะขนลุกขนพองทันที ดังอรรถลักษณ์ที่แสดงให้เห็นระหว่างมนุษย์กับแม่ไก่ข้างต้น  
 

    ตัวอย่างที่ 69  อะไรเอ่ย เดินโหย่งๆ ยกธงข้างหลัง สาวน้อยร้อยชั่ง 
            นั่งสูงกว่ายืน 
                  ค าตอบ สุนัข 
 

           อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
+ยืน 

+เดิน 

+ นั่ง 
+แสดงกิริยา 
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     จากตัวอย่างที่ 69 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสุนัขกับสาวน้อย คือ    
[+แสดงกิริยา] [+เดิน] [+นั่ง] [+ยืน] การน าสาวน้อยมาเปรียบเทียบกับสุนัข สะท้อนให้เห็นว่า สุนัข
เป็นสัตว์เลี้ยงที่นิยมเลี้ยงไว้เพื่อใช้เฝ้าบ้าน ดังจะเห็นจากตัวปริศนาค าทาย ที่กล่าวถึงลักษณะของ
สุนัข เดินโหย่งๆ ยกธงข้างหลัง หมายถึง ขณะที่สุนัขเดินหางมักจะชี้ขึ้น สุนัขเวลานั่งจะสูงกว่าเวลา
ยืน ซึ่งกิริยาการเดิน ยืน นั่ง จึงเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ผู้ผูกปริศนาจึงน ามาผูก
เป็นปริศนาค าทาย 
   จากตัวอย่างที่ 67 ถึง 69 แสดงให้เห็นอรรถลักษณ์ร่วมกัน ของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
มนุษย์ สิ่ง สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่าผู้ผูกปริศนานิยมใช้
ผู้หญิงวัยสาวมาเปรียบเทียบกับลักษณะและอาการ โดยมักจะใช้ในเชิงความหมายบวกสื่อถึง   
ความน่ามอง น่าชม 
 
 4.1.2  สัตว์และพืชเป็นส่วนหน่ึงธรรมชาติ   
  สัตว์และพืชเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมายของ
พืชน ามาเปรียบเทียบกับกิริยาอาการของสัตว์ ลักษณะของสัตว์ สะท้อนให้เห็นสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติที่เกี่ยวกับสัตว์และพืช แสดงให้เห็นชัดว่าพืชและสัตว์เหล่านี้อยู่ทั่วไปในท้องถิ่น คนใน
สังคมไทยรู้จักเป็นอย่างดี ดังจะเห็นได้จากอรรถลักษณ์ของพืชและอรรถลักษณ์ของสัตว์ที่ปรากฏ
ร่วมกันในปริศนาค าทาย ดังต่อไปนี้ 
 
     ตัวอย่างที่ 70 อะไรเอ่ย สูงเท่างัวออกลูกทางข้าง 
     ค าตอบ  ต้นข้าวโพด 
 
             อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
      +สูง 

+การแพร่พันธุ์ 
  มีผล/ลูก 

         +มีด้านข้าง 

 

     จากตัวอย่างที่ 70 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างวัวกับต้นข้าวโพด คือ   
[+สูง] [+การแพรพ่ันธุ์มีผล/ลูก][+มีด้านข้าง] โดยเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของวัวกับต้นข้าวโพด โดย
ใช้ลักษณะความสูงของต้นข้าวโพดเปรียบเทียบกับความสูงของวัว การแพร่พันธุ์ของพืชไร่อย่าง
ข้าวโพด กับการแพร่พันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างวัว แต่ความแตกต่างของข้าวโพดและวัว คือ 
ข้าวโพดจะให้ผลทางล าต้นด้านข้าง ส่วนวัวนั้นจะตกลูกทางช่องสืบพันธุ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า วัว เป็น
สัตว์เลี้ยงที่คนไทยสมัยก่อนเลี้ยงไว้เพื่อใช้ในการท านา นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์พาหนะ อีกด้วย ดังนั้น
จึงเป็นสัตว์ที่คนไทยสมัยก่อนรู้จักเป็นอย่างดี และได้น าเอาลักษณะความสูงของวัวมาเปรียบเทียบ



 

 

91 

 

กับลักษณะของต้นข้าวโพด ซึ่ง ข้าวโพด เป็นพืชจ าพวกหญ้า ล าต้นตั้งตรง ใบเป็นเส้นตรงปลาย
แหลมเกาะติดกับต้นตรงข้อ มีผลเป็นฝักทรงกระบอก เกิดตรงข้อตอนกลาง ๆ ของล าต้น ฝัก
ข้าวโพดจะมีเปลือกหุ้มอยู่เป็นกลีบบาง ๆ สีเขียว มีหลายชั้น ปลายฝักมีเส้นไหมเล็ก ๆ เรียกว่า 
ไหมข้าวโพด ส่วนเมล็ดข้าวโพดเรียงเป็นแถวหลายแถว อยู่บนซังข้าวโพด เมล็ดมีลักษณะกลม
ปลายมน ด้านข้างสองข้างแบน มีสีเหลืองออกแดง ข้าวหรือสีม่วงด า ฝักอ่อนน ามาใช้เป็นผัก ฝักแก่
ต้มสุกรับประทานเป็นอาหารว่าง ลักษณะของต้นข้าวโพด และวัวจึงเป็นสิ่งที่คนไทยสมัยก่อนคุ้นเคย
จึงน ามาผูกเป็นปริศนาค าทาย 

 

     ตัวอย่างที่ 71 อะไรเอ่ย  กาด ากระโดดลงน้ า กลายเป็นกาขาว 
     ค าตอบ แมงลัก 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+สีด า 

+ ลงน้ า  
+สีขาว 

 
   จากตัวอย่างที่ 71 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างกากับแมงลัก  คือ     
[+สีด า] [+ ลงน้ า] [+สีขาว] โดยเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะที่เม็ดแมงลักที่มีลักษณะสีด า กับกาที่มีสีด า 
และเม่ือน าเม็ดแมงลักไปแช่น้ าจะเป็นสีขาว ซึ่งเปรียบกับกาขาว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า กาเป็นสัตว์ที่อยู่
ในสังคมไทย คนไทยสมัยก่อนคุ้นเคยกับลักษณะของกาเป็นอย่างดี เพราะมักจะพบเห็นตามท้องทุ่งนา 
ซึ่งเป็นนกชนิดหนึ่ง ตัวด า ร้องกา ๆ ส่วนแมงลักเป็นพืชผักสวนครัวที่คนไทยนิยมปลูกไว้เพื่อปรุง
อาหาร หรือท ายา ลักษณะของต้นแมงลักเป็นไม้ล้มลุกมีกลิ่นหอม ใบใช้ปรุงอาหาร ส่วนดอกหรือเมล็ด
ใช้ท ายา จากลักษณะร่วมกันของกาที่มีสีด าและสีขาว ผู้ผูกปริศนาค าทายจึงน ามาสร้างเป็นปริศนา    
ค าทาย 
 
     ตัวอย่างที่ 72 อะไรเอ่ย หัวอยู่ใต้ดิน ตัวบินบนฟ้า 
    ค าตอบ  มันนก 
 
      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
        +หัว 
      
    จากตัวอย่างที่ 71 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างนกกับมันนก คือ [+หัว] 
เป็นการเปรียบโดยใช้ลักษณะของรากมันนกที่เรียกเป็นหัว ไปเปรียบกับหัวของนก และใช้ชื่อเรียก
ชนิดของมัน เชื่อมโยงไปยังสิ่งที่ถูกเปรียบ สะท้อนให้เห็นว่า นกเป็นสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดี เสน่ห์อัน
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ชวนหลงใหลจากขนแสนสวย เสียงไพเราะ และปีกที่โบกบินอย่างอิสระ ท าให้นกเป็นเพื่อนที่น่ารัก 
และผูกพันกับมนุษย์มายาวนาน เราเปรียบนกเสมือนตัวแทนชีวิตเสรี เป็นสัญลักษณ์ของเสรีภาพ 
นกที่ปรากฏตัวในธรรมชาติ ช่วยเติมสีสัน และประดับโลกให้งดงาม ที่ส าคัญคือ นกเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบนิเวศ ที่เอื้อประโยชน์ต่อมนุษย์ และธรรมชาติอย่างมหาศาล ลักษณะทั่วไปของนก นกเป็น
สัตว์เลือดอุ่นที่มีกระดูกสันหลัง มีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่าแมลง ไปจนถึงสูงใหญ่หลายเมตร อีกทั้งยังมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน แต่ไม่ว่านกจะมีรูปร่าง และพฤติกรรมต่างกันเพียงใด ทุกชนิดก็มีโครงสร้าง
ร่างกายเหมือนกัน ส่วนมันนก เป็นพืชชนิดหัวกินได้หัวหรือรากสะสมอาหารใต้ดิน การเล่นกับภาษา
ของผู้ผูกปริศนาจึงน าค าที่มีรูปภาษาเหมือนกันมาใช้ในความหมายที่แตกต่างกัน  
 
    จากตัวอย่างที่ 71 ถึง 72 แสดงอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ สิ่งที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพืช อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็น
อรรถลักษณ์หลักของสิ่งมีชีวิต ดังที่ได้ทราบกันดีว่าสัตว์ต่างจากพืช ต่างที่สามารถแสดงออก
ความรู้สึกและเคลื่อนไหวย้ายที่ ไปได้ เองได้  สะท้อนให้ เห็นว่า ในความแตกต่างกันพืชมี             
การเจริญเติบโต มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับสัตว์ ต้องการอาหารเพื่อไปหล่อเลี้ยงล าต้น 
ขยายพันธุ์ออกออกดอกออกผล เช่นเดียวกับสัตว์ที่ขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติ  
 
4.2  มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม 
  ผลวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
ท าให้พบอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต
กับสิ่งมีชีวิต ซึ่งอรรถลักษณ์เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมไทย 2 ประการ ได้แก่  
มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว และมโนทัศน์เกี่ยวกับวิถีไทยดังรายละเอียด
ต่อไปนี้  
 4.2.1  มโนทัศนเ์ก่ียวกับความสัมพันธข์องบุคคลในครอบครัว 
    ปริศนาค าทายส่วนหนึ่งผู้ผูกปริศนาสร้างขึ้นโดยการน าบุคคลในครอบครัวมาผูกเป็น
ปริศนาเปรียบเทียบกับอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ที่เป็นคู่ สะท้อนให้การให้ความส าคัญกับบุคคล
ในครอบครัว ในปริศนาค าทายพบเป็นคู่ความสัมพันธ์ระหว่าง แม่กับลูก และ พี่กับน้อง เป็น   
ดังต่อไปนี ้
  4.2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง 
     พี่กับน้องเติบโตมาด้วยกันดังจะเห็นได้จาก การเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับ
มนุษย์เปรียบกับมนุษย์ เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย สิ่งที่มีจ านวนเป็นคู่ เช่น หู
สองข้าง ตาทั้งสองข้างและ ขนมที่เป็นคู่ ไปยังวงความหมาย ของพี่น้องที่มีจ านวน 2 คน ซึ่ง
สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้ดังนี้  
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  ตัวอย่างที่ 73 อะไรเอ่ย พี่น้องท้องเดียวกัน  แลเหลียวไม่เห็นกัน 
  ค าตอบ  หู 
 

     อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
 

          +ปรากฏแยกกัน 
           +มีมากกว่าหนึ่ง 
 
  จากตัวอย่างที่ 73 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพี่น้องกับหูทั้งสองข้าง คือ   
[+ปรากฏแยกกัน] [+มีมากกว่าหนึ่ง] โดยเปรียบเทียบระหว่างพี่น้องที่มองไม่เห็นกัน ซึ่งแสดงกิริยา
ระหว่างพี่น้องกับหูทั้งสองข้างที่ปรากฏแยกกันเป็นสองข้างซ้ายและขวา และมีจ านวนมากกว่าหนึ่ง 
และในความหมายนี้พี่น้องยังเกิดร่วมบิดามารดาเดียวกันซึ่งเปรียบกับหูที่มีสองข้างของในคน      
คนเดียว  
 
  ตัวอย่างที่ 74 สองพี่น้องอยู่คนละด้านของคันนา 

 ค าตอบ ตา 
 
            อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +เป็นคู่ 
     +ปรากฏแยกกัน 
  
   จากตัวอย่างที่ 74 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพี่น้องกับตาทั้งสองข้าง 
คอื  [+เป็นคู]่ [+ปรากฏแยกกัน]  โดยเปรียบเทียบระหว่างจ านวนของพี่น้องที่มีสองคนกับตาที่มีสอง
ข้างซ้ายขวา ซึ่งในปริบทของปริศนาค าทายยังกล่าวอีกว่า อยู่คนละด้านของคันนา ปรากฏ
ลักษณะร่วมกันระหว่าง ตาทั้งสองข้างกับพี่น้อง คือ [+ปรากฏแยกกัน] ซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นลักษณะ
ของคันนาที่มาคั่นคือ สันจมูก  
 นอกจากอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตที่สะท้อนให้เห็นมโนทัศน์เรื่อง
ความเป็นพี่เป็นน้องในสังคมไทยแล้ว ยังพบว่า การเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ก็ยัง
สะท้อนมโนทัศน์เรื่องความเป็นพี่เป็นน้องเช่นกัน ดังตัวอย่าง การเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับ
มนุษย์กับอาหาร ดังนี ้
 

   ตัวอย่างที่ 75  อะไรเอ่ย สองพี่น้อง ประคองกอดกัน กระโจนลงน้ า 
       ค าตอบ  ข้าวต้มมัด 
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         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
           +จ านวนสอง 

+ลงน้ า 

+กอดกัน 

 

   จากตัวอย่างที่ 75 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพี่น้องกับข้าวต้มมัด คือ  
[+จ านวนสอง]  [+กอดกัน] [+ลงน้ า] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “สองพี่น้องที่ประคองกอดกันกระโจน
ลงน้ า” กับ “ข้าวต้มมัดที่มีลักษณะเป็นกลีบสองกลับมัดติดกันด้วยตอกไม้ไผ่แล้วน้ าไปต้มในน้ า ” 
สังเกตได้ว่าทั้งสองสิ่งมีลักษณะที่เหมือนกันสามารถน ามาเปรียบกันได้ ดังนั้นผู้ตอบปริศนาสามารถ
ตีความได้ เนื่องจากลักษณะของแบบเปรียบน้ันถ่ายโยงไปยังลักษณะของสิ่งที่ถูกเปรียบได้ 
 
   จากตัวอย่างที่ 73 ถึง 75 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ อรรถลักษณ์หลักที่
สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  
สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า สังคมไทยเป็นสังคมพี่น้อง ที่อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัย
กันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน  
   หากมองในเชิงวัฒนธรรม สนิท สมัครการ (2535: 164-165) กล่าวไว้ว่า “พี่” มีบทบาท
และสถานภาพบางประการและมีความสัมพันธ์กับ “น้อง” อย่างมาก ในทางวัยวุฒิที่เกิดมาก่อนจึงมี
อาวุโสสูงกว่าน้อง และตามวัฒนธรรมไทยจะต้องค่อยดูแลน้อง ร่วมทั้งช่วยพ่อแม่อบรมสั่งสอนน้อง
ด้วย  ส่วนน้องจะต้องเชื่อฟังและเคารพรักพี่ ตอบแทนบุญคุณพี่เม่ือมีโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างพี่
น้องในสังคมไทยแต่ดั้งเดิมมาจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อบอุ่น และมีลักษณะต่างตอบแทน โดย
อุดมคติแล้วพี่น้องควรรักใคร่และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดไป ในสังคมไทยนั้น ค าว่า    
“พี่น้อง” เฉยๆ ความหมายจะกว้างขวางและพอเทียบได้กับค าว่า “ญาติ” ที่ใช้กันทั่วไป เช่น เม่ือเรา
พูดว่า “เป็นพี่น้องกัน” ความหมายจึงเท่ากับว่าเป็นญาติกัน ฉะนั้นถ้าจะใช้ค าว่า “พี่น้อง” เป็นญาติ
สนิทในระดับใดระดับหนึ่งแล้ว จะเรียกว่า พี่น้องร่วมบิดามารดา 
  นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สนิท สมัครการ (2535: 167) ยังกล่าวอีกว่า ค าว่า“พี่น้อง” 
ยังมีการใช้ในเรื่องอื่น ๆ อีก อย่างเช่น ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มบุคคลที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งเราอาจจะเรียกรวม ๆ ว่าเป็น กลุ่มอุปถัมภ์ ดังนั้น “พี่น้อง” จึงถูกน าไปใช้
เพื่อวัดฐานะและความสัมพันธ์ทางสังคมของคนไทยได้ในอีกแง่มุมหนึ่ง 
  การที่ผู้ผูกปริศนาค าทายเลือกที่จะน าสิ่ งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต มาเปรียบกับ             
วงความหมายที่เกี่ยวกับพี่น้อง สะท้อนให้ถึงการสืบทอดค่านิยมของสังคมไทยให้ความส าคัญกับ
ความเป็นพี่เป็นน้องและการเติบโตมาด้วยกัน  
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  4.2.1.2  ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก 
    ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก พบในการเปรียบเทียบสิ่งมีชีวิตเปรียบกับ
สิ่งไม่มีชีวิต จ าพวกสิ่งก่อสร้างและของใช้ต่าง ๆ  เป็นการถ่ายโยงความหมายจากวงความหมาย สิ่ง
ที่ใหญ่กว่ากับสิ่งที่เล็กกว่า เช่น แม่กุญแจกับลูกกุญแจ ปืนกับลูกปืน กระดึงกับลูกกระทบ คราด 
บันได ไม้ขีดไฟ เป็นต้น  ซึ่งสามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบได้ดังนี้  
   
  ตัวอย่างที่ 76  เหยียบลูก จับแม่ 
     ค าตอบ บันได 
 

        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
            +เล็ก 
           +ใหญ่ 
 

       จากตัวอย่างที่ 76 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างลูก แม่ กับบันได คือ     
[+เล็ก] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของบันได แผ่นไม้ที่ใช้เป็นขั้นบันไดเรียกว่าลูก 
ส่วนไม้ยาว 2 ข้างที่ยึดติดกับขั้นบันไดทั้งสองข้างส าหรับสอดใส่หรือตีลูกบันไดเรียกว่าแม่บันได ซึ่ง
ท าหน้าเหมือนกับมนุษย์ที่คอยอุ้มลูก 
 

     ตัวอย่างที่ 77  อะไรเอ่ย  ลูกสัปดน ไชก้นแม ่
     ค าตอบ กุญแจ  
 

      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ลูก 

+ก้น 

 
   จากตัวอย่างที่ 77 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างลูก แม่ กับกุญแจ คือ     
[+ลูก] [+ก้น] โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของลูกกุญแจ กับแม่กุญแจขณะใช้งานลูกกุญแจ
จะต้องไขส่วนเบื้องล่างหรือส่วนท้ายของล าตัวของแม่กุญแจ 
 

     ตัวอย่างที่ 78  อะไรเอ่ย  แม่น้อยลูกมาก พาลูกตกยาก ลุยน้ าลุยโคลน 
     ค าตอบ คราด 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ใหญ่ 
+เล็ก 
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    จากตัวอย่างที่ 78 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่าง แม่ ลูกกับคราด คือ     
[+เล็ก] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของคราด เหล็กเป็นซี่ ๆ เรียกว่าลูก ส่วนคานเหล็ก
ยาวที่ยึดกับเหล็กเป็นซ่ี ๆ เรียกว่า แม่ ในปริบทของปริศนาค าทายกล่าวถึงการเลี้ยงดูกับการใช้งาน
คราดที่ต้องชักหรือลากในน้ าโคลน  
 
     จากตัวอย่างที่ 76 ถึง 78 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์        
อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต  สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า ในปริบทสังคมไทยแม่เป็นผู้เลี้ยง
ดู ดังนั้นแม่กับลูกมักจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่าพ่อ ท าให้ในปริศนาค าทายส่วนใหญ่
มักจะผูกปริศนาโดยกล่าวเฉพาะแม่กับลูก ในปริศนาค าทายตังอย่างที่ 76 และ 77 แสดงถึงการกล่าว
เกินความจริง และพลิกแพลงไปจากสถานะความเป็นจริงในสังคมและวัฒนธรรม ชวนให้เกิด    
ความขบขันทั้งตัวปริศนาค าทายและการเฉลยปริศนา ส่วนตัวอย่างที่ 78 สะท้อนถึงหน้าที่และ    
การเลี้ยงดูลูกของผู้เป็นแม่ท่ีลูกจะใกล้ชิดแม่ไปไหนไปด้วยกัน  
  
 4.2.2  มโนทัศนเ์ก่ียวกับวิถีไทย 
  วิถีไทย ว่าด้วยเร่ืองของแนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึง
เป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทยวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทย ปริศนาค าทายเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่
เล่าผ่านการเล่นทายปริศนาสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน จากการศึกษาอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย 
สะท้อนให้เห็นวิถีไทยในเร่ืองต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบ
อาชีพ การแต่งกาย อาหารการกิน ตลอดจนประเพณีความเชื่อ ดังสะท้อนให้เห็นจากอรรถลักษณ์
ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต ดังนี้ 
  4.2.2.1  ที่อยู่อาศัย 
      ที่อยู่ อาศัยหรือบ้าน  นับได้ว่ า เป็นปัจ จัยหนึ่ ง ในปัจ จัยสี่ที่ มีอิทธิพลต่อ          
การด ารงชีวิตของคนทั่วไป เพราะคนส่วนใหญ่ใช้เวลาคลุกคลีอยู่กับบ้าน บ้านจึงจ าเป็นต้องสร้างให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการด ารงชีวิต สังคมไทยในสมัยก่อนเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
อาศัยปัจจัยและเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบ ๆ ตัว ดังนั้นการปลูก
สร้างบ้านเรือนของคนไทยสมัยก่อน นอกจากจะใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่นแล้ว ลักษณะรูปแบบ
ของบ้านก็ปลูกได้เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยอีกด้วย กล่าวคือ วัสดุที่ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นวัสดุที่หาง่าย มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น หลังคาแฝก น ามาเรียงกันเป็นตับแล้วมัดด้วยตอก ต่อมา
เม่ือยุคสมัยเปลี่ยนความเจริญเข้าถึงชนบทมากขึ้น จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลังคาจากวัสดุในท้องถิ่น
เป็น หลังคาสังกะสี และหลังคากระเบื้อง สังเกตได้จากการน าสิ่งมีชีวิตที่เกี่ยวกับสัตว์ไปเปรียบกับ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  
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     เม่ือกล่าวถึงหลังคาบ้านซึ่งใช้บังแดดและบังฝน หลังคาจึงเป็นส่วนส าคัญ
ของตัวบ้านท่ีจะต้องมีทุกบ้าน หลังคาบ้านจึงต้องแข็งแรงและคงทนต่อลม ฝน และบังแดดได้ดี ดังจะ
เห็นได้จากปริศนาค าทายที่ผูกขึ้นโดยการเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะของหลักคาจากอรรถลักษณ์
ร่วมกันกับส่วนบนของสัตว์ ดังนี้ 
 
     ตัวอย่างที่ 79  อะไรเอ่ย  สี่ตีนเดินมา หลังคามุงแฝก 
        ค าตอบ หมา แมว 
 
     อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
 

+ส่วนบน 

+บัง  

+เส้น 

         +สีน้ าตาล 
     
     จากตัวอย่างที่ 79 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ คือ 
[+ส่วนบน] [+บัง] [+เส้น] [+สีน้ าตาล] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” กับ 
“ขนของหมาและแมว” ซึ่งทั้งสองต่างก็ท าหน้าที่ บังเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเป็นเส้น มีสี
เป็นสีน้ าตาลเหมือนกันระหว่างหญ้าแฝกกับเส้นขนของหมาและแมว   
 

     ตัวอย่างที่ 80  อะไรเอ่ย  สิบตีนเดินมา  หลังคามุงสังกะสี 
     ค าตอบ  ปู 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+บาง 

+บัง  

+แผ่น 

+ส่วนบน 

 

    จากตัวอย่างที่ 80 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ คือ 
[+ส่วนบน] [+บัง] [+แผ่น] [+บาง] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” กับ 
“กระดองป”ู ซึ่งท้ังสองต่างก็ท าหน้าที่ บัง เหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะเป็นแผ่นบางเหมือนกัน
อีกด้วย     

     ตัวอย่างที่ 81  อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง 
  ค าตอบ  เต่า 
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อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

 

+แข็ง 
+ส่วนบน 

+บัง 
 
    จากตัวอย่างที่ 81 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับสัตว์ คือ
[+ส่วนบน] [+บัง]  [+แข็ง] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ส่วนบนสุดของบ้านคือหลังคา” กับ “กระดอง
ของเต่า” ซึ่งทั้งสองต่างก็ท าหน้าที่ บังแดด บังฝนเหมือนกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะแข็งของ
กระดองเต่ากับกระเบื้องที่เหมือนกัน และลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมของกระเบื้องกับลวดลายที่อยู่บน
หลังเต่า เปรียบสี่ตีนของเต่ากับเสาบ้านสี่เสาที่ยึดติดกับโครงสร้างของตัวบ้าน 
    จากตัวอย่างที่ 79 ถึง 81 การใช้วัสดุมุงหลังคาบ้านได้แก่ แฝกหรือหญ้าคา 
ตามภาษาแต่ละท้องถิ่น สังกะสี และกระเบื้อง ซึ่งแต่ละชนิดใช้มุงหลังคาบ้านโดยขึ้นอยู่กับแบบบ้าน 
สังเกตได้จากจ านวนของเท้าสัตว์ที่เปรียบเสมือนเสาของบ้าน จะบอกถึงลักษณะรูปทรงของบ้านว่า
จะใช้หลังคาชนิดใด นอกจากนี้การเลือกใช้หลังคาบ้านยังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจของเจ้าของบ้านที่จะ
เลือกซื้อมามุงหลังคา อันได้แก่ สังกะสีและกระเบื้อง โดยเฉพาะกระเบื้องจะเป็นที่นิยมในสมัยก่อน 
จะมีให้เห็นโดยทั่วไป ซึ่งจะท าให้บ้านสวยงามบ่งบอกถึงฐานะความเป็นอยู่ และมองเห็นหลังคาบ้าน
จากที่ไกล ๆ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของบ้านนั้น ๆ ส่วนสังกะสีจะนิยมใช้มุง
เพราะทนทาน แต่ข้อเสียคือมีเสียงดังเม่ือฝนตกและร้อนมากในเวลากลางวัน ส่วนหลังคาแฝกจะ
นิยมใช้กับบ้านท่ีมีหลังคาต่ า หรือใช้กับที่พักเป็นศาลากันแดดตามท้องทุ่งนาที่ใช้ชั่วคราว หลังเล็ก ๆ 
เพราะหลังคาแฝกไม่สามารถกันลมกันฝนได้ดีและสึกหรอง่าย แต่ปัจจุบันก็ยังมีให้พบเห็นโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะกระท่อมที่พักกลางทุ่งนาในชนบท  เพราะสามารถประดิษฐ์ไว้ใช้ในครัวเรือนไม่ต้องซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง เป็นการประหยัดและก าจัดหญ้าแฝกโดยการน ามาใช้ประโยชน์ 
    นอกจากส่วนบนสุดของบ้าน คือ หลังคาที่น ามาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต
แล้งยังพบส่วนอื่น ๆ ของบ้านที่น ามาเปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ ดังอรรถลักษณ์ร่วมกัน
ต่อไปนี ้
 

 
ตัวอย่างที่ 82  อะไรเอ่ย  ข้างนอกประตู้ไม ้ ข้างในประตูเหล็ก   
  ผ้าผืนเล็กตากไม่แห้ง 

 ค าตอบ  ปาก  ฟัน  ลิ้น 
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       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
+บน ล่าง 

+ด้านหน้า 

+เปิด ปิด 

        +แข็ง 
 
   จากตัวอย่างที่ 82 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์ คือ   
[+บน ล่าง]  [+เปิดปิด] [+ด้านหน้า] [+แข็ง] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของประตูไม้” กับ 
“ปาก” ที่อยู่ด้านหน้าและเปิดปิดได้เหมือนกัน ลักษณะของประตูเหล็กกับฟันที่มีความแข็งเหมือนกัน  

   เม่ือกล่าวถึงประตูจะเป็นประตูไม้และประตูเหล็ก บ้านในสมัยก่อนจะนิยมใช้
ประตูไม้และต่อมาแบบบ้านเปลี่ยนไปจึงต้องใช้ประตูเหล็ก เพื่อความสะดวกในการเปิดปิดประตูบ้าน 
ปัจจุบันแม้ความเจริญก้าวหน้าจะท าให้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ยังพบประตูไม้และ
ประตูเหล็ก ซึ่งอาจจะลักษณะสวยงามกว่าเดิม 
 

 ตัวอย่างที่ 83  อะไรเอ่ย  บ้านน้อยสีแดง แข็งแรงรั้วขาว  

ค าตอบ  ปาก ฟัน 
 

   อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน   
+สีแดง  

+ขนาดเล็ก 

        +แถว 

       +แข็ง 

 
    

   จากตัวอย่างที่ 83 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับมนุษย์ คือ  
[+ขนาดเล็ก]  [+สีแดง]  [+แถว] [+แข็ง] ” โดยเปรียบเทียบระหว่าง “บ้านน้อยสีแดง” กับ “ปาก” ที่มี
ลักษณะสีแดงเหมือนกัน ลักษณะของรั้วบ้านที่เป็นแถวเป็นแนวเหมือนกับฟัน ทั้งรั้วบ้านและฟันต่าง
ก็แข็งเหมือนกัน 

    รั้วบ้าน นอกจากจะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกและให้ความปลอดภัยกับ
ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านแล้ว รั้วบ้านยังเป็นส่วนส าคัญของบ้าน รั้วบ้านแต่ละหลังก็จะมีแบบรั้วบ้าน
แตกต่างกันไปตามรสนิยมและงบประมาณของเจ้าของบ้าน  การจะสร้างรั้วล้อมบ้าน คนไทย
สมัยก่อนจะต้องดูลักษณะบ้านก่อนว่าเป็นบ้านแบบไหน มีลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร เพื่อที่จะ
ออกแบบรั้วบ้านให้เข้ากับลักษณะบ้านได้อย่างลงตัว เช่นการออกแบบลวดลายรั้วบ้าน การใช้สี     
จะล้อมรั้วบ้านอย่างไรให้คงทนถาวร 
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   จากตัวอย่างที่ 79 ถึง 81 แสดงให้เห็นมโนทัศน์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย สะท้อนให้
เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่าด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ว่า ลักษณะของบ้านเรือนในสมัยก่อน ส่วน
ที่ส าคัญที่สุดคือหลังคา รองลงมาคือเสา ตัวอย่างที่ 82 และ 82 แสดงมโนทัศน์ว่าประตูและรั้วของ
บ้านก็เป็นส่วนส าคัญและเป็นทางเข้าบ้าน 
  
 4.2.2.2  สิ่งของเครื่องใช้ 
   สิ่งของเครื่องใช้ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทาย พบว่าในปริศนา 
ค าทายมีการน าสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คน พืช และสัตว์ ไปเปรียบเทียบกับสิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน สิ่งของ
เครื่องใช้ในการประกอบอาชีพและยานพาหนะ เป็นตัน  ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ที่เคยนิยมใช้กันใน
สมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันเลิกใช้แล้วหรือมีใช้อยู่น้อยมากตามชนบทยังห่างไกลความเจริญเท่านั้น 
นอกจากนี้ก็มีเครื่องใช้ที่ใช้อยู่ในสมัยก่อนและปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องใช้ใหม่ ๆ ที่ผลิตขึ้นจาก     
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในสังคมปัจจุบันด้วย ปริศนาค าทายได้
บอกรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะของการน าไปใช้ เครื่องใช้เหล่านี้ในตัวค าถาม ดังจะเห็นได้จาก
อรรถลักษณ์ร่วมกันดังต่อไปนี้ 
 
    1)  สิ่งของเครื่องใช้ในบ้าน 
   ตัวอย่างที่ 84  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ใบดกลูกด า 
   ค าตอบ  ต้นตาล 
   ตัวอย่างที่ 85  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก ลูกดกเต็มคอ   
   ค าตอบ  มะพร้าว 
   ตัวอย่างที่ 86  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ลูกดกหมื่นแสน  
   ค าตอบ  ต้นลาน 
 
      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ใหญ่ 
+ไม ้  

 
  จากตัวอย่างที่ 84 ถึง 86 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพืชกับของใช้ คือ     
[+ไม]้  [+ใหญ่]โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ขนาดของครก” กับ “ขนาดของล าต้นตาล ต้นมะพร้าว และ
ต้นลาน” นอกจากนี้ทั้งครกและต้นไม้เหล่านี้ต่างก็เป็นไม้เหมือนกัน   ครกที่ใช้ในที่นี้เป็นครกส าหรับ
ต าข้าว เป็นครกที่ท าด้วยไม้ขุด ขนาดสองแขนอ้อม สูงราวเข่า สากที่ใช้ท าด้วยไม้ยาวหนึ่งวา ปลาย
ทั้งสองข้างกลมมนคอดตรงกลาง  



 

 

101 

 

  ครกต าข้าว เป็นของใช้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท าจากท่อนไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่
ขุดเป็นหลุมด้านบน หรือบางแห่งกล่าวว่าใช้ตอไม้ขุดหลุมตื้นๆ ด้านบน แล้วใช้ไฟแกลบสุมในหลุม
ไฟจะไหม้ท าให้หลุมลึกลงไปเองโดยไม่ต้องเปลืองแรงงานในการขุดมากนัก สากที่ใช้ต าข้าวจะท า
ด้วยไม้ท่อนยาว หรือสากตะลุมพุกที่มีลักษณะเหมือนค้อน เม่ือใช้ครกต าข้าวไปนานๆ ความแข็ง
ของเมล็ดข้าวจะค่อยๆ ขัดให้ผิวเนื้อไม้ภายในครกให้เนียนขึ้น หลุมครกก็ค่อยๆ ลึกลงไปตามการที่
ใช้งาน ครกต าข้าวนี้สามารถวางบนพื้นโดยไม่ต้องฝังลงไปในดินจึงสะดวกในการเคลื่อนย้าย การใช้
ครกต าข้าว จะน าข้าวเปลือกใส่ลงไปในครกพอประมาณ ผู้ที่ท าหน้าที่ต าข้าวจะยืนข้างๆ ครก ใช้มือ
ทั้ง 2 ข้างจับที่กึ่งกลางสาก ยกสากขึ้นต าลงไปในครกให้สากไปกระแทกข้าวเปลือก ท าเช่นนี้เรื่อยไป
จนกว่าเปลือกข้าวจะหลุดออกหมด ตั้งแต่อดีตประเทศไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวกันโดยทั่วไป ครก
ต าข้าวจึงอยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยคู่กับวิถีชีวิตการท าเกษตรกรรมมาช้านาน ดังนั้นสากจึงต้องมี
ขนาดรูปทรงที่ใหญ่พอสมควร ดังตัวอย่างอรรถลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันต่อไปนี้ 
 

   ตัวอย่างที่ 87  อะไรเอ่ย ต้นเท่าสาก  ใบลากดิน 
          ค าตอบ  กล้วย 
 

            อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน  
     +รูปทรง 

+ใหญ่  

 
 

   จากตัวอย่างที่ 87 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพืชกับของใช้ คือ         
[+รูปทรง] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “รูปทรงของสาก” กับ “รูปทรงของล าต้นกล้วย”  
 

   จากตัวอย่างที่ 84 ถึง 87 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ อรรถลักษณ์
หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่าด้านสิ่งของเครื่องใช้ของคนไทยในสมัยก่อนว่า 
ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่ประดิษฐ์เพื่อใช้เองหาได้จากวัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นจาก
การสั่งสมกันมาท าให้เห็นลักษณะเด่นของภูมิปัญญาชาวบ้าน  
 

 ตัวอย่างที่ 88  อะไรเอ่ย  กระทะน้อยแขวนอยู่ มองดูไม่เห็น 
 ค าตอบ  ใบหู 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ขอบ 

+เล็ก 

+แบน 
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   จากตัวอย่างที่ 88 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับมนุษย์มี    
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขอบ]   [+แบน] [+เล็ก] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “กระทะใบน้อย” กับ 
“ใบหู” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน เป็นที่ทราบกันดีว่า กระทะ เป็นอุปกรณ์หลักชิ้นหนึ่งในครัว    
ไว้ส าหรับทอด, ย่าง, และปรุงอาหาร โดยทั่วไปมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 ถึง 30 ซม. 
กระทะจะมีแอ่งเรียบตรงกลาง และมีขอบขึ้นมาเป็นวงกลม โดยปกติจะไม่มีฝา ในสมัยก่อน กระทะ
จะสร้างจากเหล็กหล่อ ในปัจจุบัน เหล็กหล่อจะยังมีใช้บ้างโดยเฉพาะการท าอาหารกลางแจ้ง โดย
กระทะส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะใช้โลหะอย่างเช่น อะลูมิเนียม และ เหล็กกล้าไร้สนิม ทั้งอุปกรณ์และ
วิธีการสร้างของกระทะสมัยใหม่นั้นมีหลากหลาย  นอกจากกระทะแล้วยังพบอรรถลักษณ์ร่วมของ
ลักษณะเครื่องใช้อื่น ๆ ที่มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่างที่ 89  อะไรเอ่ย  กะโล่เล็กกะโล่น้อย ห้อยข้างฝาหาไม่พบ 
           ค าตอบ  ใบหู 
 

      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
+ขอบ 

+แบน 

+เล็ก  

 
   จากตัวอย่างที่ 89 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับมนุษย์มี    
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ขอบ]   [+แบน] [+เล็ก] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของกะโล่” 
กับ “ใบหู” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน กะโล่เป็นภาชนะสานของโบราณท าจากไม้ไผ่ ทารัก       
รูปแป้น ปากคลุ่ม ภาชนะสานคล้ายกระด้ง มีหลายขนาด แต่ชนิดที่ทาชันเพื่อไม่ให้น้ า รั่วออก 
ส าหรับหมักขี้ไต้นั้น มีขนาดใหญ่กว่ากระด้งมาก ชาวบ้านใช้ใส่อาหารตากแห้งปัจจุบัน ยังพบเห็นใน
ชุมชนบทท่ีนิยมท าสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นใช้เองในครัวเรือน และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว 
 

ตัวอย่างที่ 90  อะไรเอ่ย ขาเรียวเล็ก เจ๊กชอบใช้ 
         ค าตอบ  ตะเกียบ 
 
      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
    +ปลายเล็ก 
    +โคนโต 
    +เป็นคู่ 
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   จากตัวอย่างที่ 90 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับมนุษย์มี        
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+เป็นคู]่  [+โคนโต] [+ปลายเล็ก] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ลักษณะของ
ขาคนที่มีสองข้างเรียวเล็ก” กับ “ตะเกียบคู่หนึ่ง” ที่มีลักษณะรูปทรงเหมือนกันโคนโตปลายเล็ก 
ตะเกียบ คืออุปกรณ์ในการรับประทานอาหารมีลักษณะเป็นแท่งสองแท่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ใช้เป็น
อุปกรณ์หลักในการกินอาหาร ในประเทศจีน ญี่ปุ่น เกาหลี และเวียดนาม ในประเทศไทยใช้ส าหรับ
อาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ตะเกียบนิยมท ามาจาก ไม้ ไม้ไผ่ โลหะ และพลาสติก  ซึ่งปัจจุบันยัง
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 
 
   ตัวอย่างที่ 91  อะไรเอ่ย งูอยู่ในหนอง คาบทองถวายพระ 
           ค าตอบ  ตะเกียง 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ยาว 

+อยู่ในน้ า 
 

 

   จากตัวอย่างที่ 91 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับสัตว์มี       
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ยาว]  [+อยู่ในน้ า]  โดยเปรียบเทียบระหว่าง “งูที่นอนอยู่ในหนองน้ า” 
กับ “ไส้ตะเกียงอยู่ในน้ ามันส าหรับติดไฟ” ตะเกียง เป็นเครื่องใช้ส าหรับจุดไฟ เพื่อให้แสงสว่างของ
คนไทยสมัยก่อน จากปริศนาค าทายนี้ พบว่าตะเกียงที่ใช้ไม่ใช้ตะเกียงในสมัยโบราณ แต่ได้พัฒนา
มาเป็นตะเกียงน้ ามัน มีไส้ตะเกียงซึ่งหล่ออยู่ในน้ ามัน ใส่ตะเกียงก็ให้ความสว่าง ดังอรรถลักษณ์ที่
ปรากฏร่วมกันข้างต้นแสดงให้เห็นลักษณ์ของไส้ตะเกียงที่ให้ความสว่าง  
 
   2)  เครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า 
    คนไทยในภาคกลางอยู่กับน้ ามานาน ย่อมรู้ว่าในน้ ามีปลา และสัตว์น า
อะไรบ้างที่กินเป็นอาหารได้ รู้ไปถึงถิ่นที่อยู่ หากิน นิสัยของนกหนูปูปลาแต่ละชนิด เหยื่อที่ชอบกิน 
รู้เบาะแสว่าที่ใดปลาชุม ที่ใดปลาวางไข่ เวลาใดปลากินเหยื่อ เวลาใดนอน ฤดูใดปลาจะว่ายน้ าจาก
ไหนไปไหน รู้ว่าจะต้องออกแบบเครื่องมือจับสัตว์น้ าอย่างไร ดังจะเห็นได้จากอรรถลักษณ์ที่ปรากฏ
ร่วมกันทางความหมายของสิ่งที่เครื่องใช้ที่น ามาเปรียบกับสิ่งมีชีวิต ที่ผู้ผูกปริศนาน าลักษณะของ
เครื่องมือเครื่องใช้เหล่านั้นมาเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้ทายปริศนาได้ฝึกคิด ดังต่อไปนี้ 
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    ตัวอย่างที่ 92  อะไรเอ่ย ช้างน้อยลอยน้ ามา มีงาในท้อง 
       ค าตอบ  ลอบ ไซ 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+งา 
+เล็ก 

+ลอยน้ า 
 
   จากตัวอย่างที่ 92 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับสัตว์มี     
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+งา]  [+เล็ก] [+ลอยน้ า] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ช้างน้อยตัวผู้มีงายาว
ลอยน้ า” กับ “ลอบและไซที่ดักจับสัตว์น้ าอยู่ในน้ า ช่องทางที่ปลาเข้าเรียกว่างาลอบ งาไซ” ซึ่งเป็น
การเป็นเทียบลักษณะช้างน้อยที่ลอยน้ ากับลอบและไซท่ีดักปลาอยู่ในน้ า  
   ไซ เป็นเครื่องมือดักสัตว์น้ า ท าด้วยไม้ไผ่ด้วยหวายเถาวัลย์ ตอก หรือลวด   
ใส่งาแซงเป็นช่องทางให้ปลา กุ้ง ปู เข้าไปภายใน ไซมีหลายลักษณะ วิธีการท าและการใช้แตกต่าง
กันไป เช่นไซปากแตร ท าเป็นรูปกรวย ปากไซบานออกเป็นรูปปากแตร มักใช้กะลามะพร้าวเป็นฝา
ปิดเปิด เทปลาออกด้านนี้ ส่วนกลางไซคอดมีงาแซงส าหรับเป็นช่องทางเข้าของปลา ไซปากแตรจะ
ใช้แตรจะใช้หวายผูกร้อยซี่ไม้ไผ่เป็นช่องถี่ ๆ แม้แต่กุ้ง และปลาตั วขนาดเล็กเล็ดออกไม่ได้          
ไซปากแตรมีความยาวตั้งแต่ 1 - 2 เมตร เวลาดักไม่ใส่เหยื่อล่อไว้ภายในแต่วางดักไว้ตามคันนาหรือ
ใช้เฝือกกั้นเหมาะ ส าหรับดักตามช่องน้ าไหล ไซท่อ สานด้วยผิวไม้ไผ่เป็นลายขัดทึบ รูปลักษณะ
คล้ายท่อดักปลา แต่ขนาดสั้นกว่ามาก มีความยาวประมาณเกือบ 1 เมตร ใส่งาไว้ด้วย ดักสัตว์น้ าทุก
ประเภทในบริเวณน้ าไหล ไซลอย สานด้วยผิวไม้ไผ่เป็นลายขัดตาสี่เหลี่ยมต่าง ๆ มีรูปทรงกลมก้น
ด้านบนจะคอดเหมือนคอขวด มีฝาปิดเปิดเอาปลาออก เส้นผ่าศูนย์กลางกว้างประมาณ 50 
เซนติเมตร ปากกว้างมีความยาวประมาณ 1 เมตร ใช้ดักปลาในน้ านิ่ง โดยวางไซลอยไว้ช่วงน้ าตื้น 
ๆ แหวกกอข้าวหรือกอหญ้าวางแช่น้ าไว้ ปลาท่ีกินตามน้ าตื้น ๆ หรือไปวางไข่จะเข้าทางช่องงา ปลา
ที่เข้าไซลอยมักเป็นปลากระดี่ ปลาสลิด และปลาหมอ เป็นต้น 
   ลอบ เป็นเครื่องมือจับปลาท่ีสานด้วยไม้ไผ่ หวาย เถาวัลย์ หรือลวดรัดโครงไม้ 
ลอบมีช่องว่างให้ปลาเข้าไปติดอยู่ภายใน ลอบแบ่งเป็น 3 ชนิดคือ 
                      1. ลอบนอน ใช้ดักปลาส าหรับน้ าไหล มักจะมีหูข้างอยู่ที่ปากลอบด้วย โดยใช้
แผงเฝือต่อจากหูช้างทั้งสองข้างกั้นขวาง ตามแนว แม่น้ า ล าคลอง วางลอบอยู่ในแนวนอน ลอบมี
ลักษณะเป็นทรงกระบอก ก้นรอบเป็นรูปรีๆมีความยาว 1-2 เมตร เหลาไม้ไผ่เป็นซี่กลมๆประมาณ 
20 ซี่ มัดด้วยหวาย เถาวัลย์ หรือลวด ไม้ไผ่แต่ล่ะซี่ห่างกันเกือบ 3 เซนติเมตรหากจะดักปลาตัวเล็ก
ก็เรียงซี่ไม้ไผ่ให้ติดกัน ปากลอบดักปลาท างา 2 ชั้น เม่ือปลาว่ายเข้าไปก็จะว่ายออกมาไม่ได้เพราะ
ติดงากั้นไว้ ลอบนอนไม่ต้องใช้เหยื่อล่อ ลอบนอนอีกประเภทหน่ึงใช้กับน้ านิ่งเรียกว่า ลอบเลาะ   
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                     2. ลอบยืน ใช้ดักปลาในน้ าลึก จะใช้แผงเฝือกกั้นหรือไม่ก็ได้ หากใช้เฝือกกั้น
ก็ดักลอบยืนไว้ตามน้ านิ่งๆใกล้กอหญ้าปลาที่จะเข้าไปมักเป็นปลาดุก ปลาช่อน ปลาตะเพียน 
ปลากด เป็นต้นลอบยืนมีลักษณะทรงขวดที่วางตั้งไว้ แต่ส่วนปลายลอบยืนนั้นมัดปลายซี่ไม่ไผ่มา
รวมกัน ตรงด้านข้างท างายาวผ่าเกือบตลอด 
                      3. ลอบกุ้ง ใช้ลอบนอนหรือลอบยืนก็ได้ แต่การสานซี่ไม้ไผ่ต้องมีระยะชิดกัน 
ไม่ให้กุ้งลอดออกไปได้ บางทีใช้ตาข่ายถี่ๆหรือผ้ามุ้งคลุมรอบตัวลอบไม่ให้กุ้งหนีออกไปได้ เหยื่อที่
ใช้ เช่นกากน้ าปลา ร าละเอียดผสมดินเหนียวปั้นเป็นก้อน เป็นต้น 
   ปัจจุบันเครื่องมือจับสัตว์น้ าเหล่านี้ยังคงเหลืออยู่น้อยมาก แต่ยังคงมีใช้อยู่
ตามชนบทท่ียังนิยมท าเครื่องมือเครื่องใช้ขึ้นใช้เองในครัวเรือน  
 
   3)  เครื่องมือที่ใช้ในการเกษตรกรรม 
    ประเทศไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม เพราะพลเมืองส่วน
ใหญ่ของประเทศมีอาชีพด้านการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชีพท านา ท าสวน ท าไร่ ซึ่งถือว่าเป็น
อาชีพหลักของคนไทยมาช้านาน ปริศนาค าทายได้สะท้อนให้เห็นการประกอบอาชีพท านา ท าสวน 
ท าไร่ นอกจากนี้ก็มีอาชีพจับสัตว์น้ า ทอผ้า ซึ่งไม่ได้ท าเป็นอาชีพหลัก เป็นงานว่างหลังจากท านา 
ท าสวนเสร็จแล้ว 
    การท านาเพื่อปลูกข้าวนับเป็นอาชีพที่ส าคัญยิ่งของคนไทยมาแต่โบราณ 
เพราะคนไทยรับประทานข้าวเป็นอาหารหลัก การท านาในสมัยก่อนแตกต่างจากปัจจุบัน เพราะต้อง
ใช้แรงงานจากคนและสัตว์ ไม่มีเครื่องทุ่นแรงอย่างปัจจุบัน คนไทยส่วนมากจึงรู้จักการท านา รู้จัก
เครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการท านาสมัยก่อน และน ามาผูกเป็นปริศนาค าทาย ทั้งที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องใช้และวิธีการในการท านา ดังตัวอย่างที่สะท้อนจากการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ต่อไปนี้ 
 

 ตัวอย่างที่ 93  อะไรเอ่ย ตาแก่หลังโกง เดินโทงๆกินข้าวหมดทุ่ง 
 ค าตอบ  เคียว 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+โค้ง  

+กินข้าว 
 

  จากตัวอย่างที่ 93 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับมนุษย์มี
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+โค้ง]  [+กินข้าว]โดยเปรียบเทียบลักษณะที่โก่งงอของคนชรากับ
ลักษณะที่โค้งงอของเคียวเกี่ยวข้าว  
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   เม่ือกล่าวถึงเคียว เครื่องมือส าหรับเกี่ยวข้าว เกี่ยวถั่ว และเกี่ยวหญ้าต่าง ๆ แต่
จุดประสงค์ที่ส าคัญคือ ใช้เกี่ยวรวงข้าวเป็นหลัก เม่ือชาวนาปักด าต้นกล้าจนกระทั่งออกรวง และเมล็ด
แก่จัดรวงข้าวเหลืองไปทั่วทุ่งนา แล้วจะใช้ท่อนไม้ไผ่ยาว ๆ นวดข้าวให้ล้มไปทิศทางเดียวกัน จะได้ใช้
เคียวเกี่ยวข้าวได้สะดวก ข้าวไม่พันกัน เคียวเกี่ยวข้าวมีหลายแบบ เช่น เคียวกระสา ลักษณะรูปเคียว
โค้งเป็นวงกว้างเหมือนคอนกกระสา เหมาะส าหรับเกี่ยวข้าวซึ่งใช้วิธีปักด า เพราะต้นข้าวแบบปักด าต้น
ข้าวจะกอใหญ่ จึงจ าเป็นต้องใช้เคียววงกว้าง เคียวกระยาง ลักษณะรูปเคียวโค้งเป็นวงแคบกว่าเคียว
กระสา วงเคียวที่แคบกว่านี้เหมือนคอนกกระยาง ใช้เกี่ยวข้าวนาด าและนาหว่านซ่ึงกอข้าวไม่ใหญ่นัก 
จะท าด้ามจับยาวและนิยมใช้กันมากที่สุด เคียวงู ลักษณะปลายเคียวเหมือนหัวงู วงเคียวแคบกว่าเคียว
กระยาง มีคอคอดตรงคองู เหมาะส าหรับเกี่ยวฟ่างและรวงข้าวที่พันกันยุ่งไม่เป็นระเบียบ จ าเป็นจะต้อง
เกี่ยวข้าวทีละรวงในบางครั้ง เคียวงูจะท าด้ามงอ เพื่อให้มือจับได้ถนัดมีแรงดึงได้มาก ปกติมักใช้เกี่ยว
ข้าวฟ่างมากกว่าเพราะต้นข้าวฟ่างค่อนข้างเหนียว เคียวแต่ละประเภทผู้ผูกปริศนาค าทายได้น าเปรียบ
กับสัตว์ชนิดที่มีลักษณะคล้ายกัน ดังตัวอย่างปริศนาค าทายที่ว่า อะไรเอ่ย นกกระยางคอยาวกินข้าว
ในทุง่ค าตอบ เคียว และอะไรเอ่ย วัวหลังตะแคง กินหญ้าท้ังแปลง อยู่กลางทุ่งนา ค าตอบ  เคียว 
  
    ตัวอย่างที่ 94  อะไรเอ่ย มาจากเมืองเจ๊ก ตัวเล็กๆมีฟันซ่ีเดียว 
       ค าตอบ  จอบ 
 
      อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
     +แบน 

     +ใหญ่ 
    
 
 จากตัวอย่างที่ 94 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับมนุษย์มี        
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+แบน] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบลักษณะของฟันที่เป็นซี่ ๆ กับลักษณะ
ของจอบแบน จอบ เป็นเครื่องมือการเกษตรส าหรับขุดดิน พรวนดิน และถางหญ้า ท าด้วยเหล็ก    
หน้าแบนกว้าง มีด้ามยาว ปัจจุบันยังพบเห็นได้ทั่วไปในการประอาชีพเกษตรกรรม 
      
    ตัวอย่างที่ 95  อะไรเอ่ย  แม่น้อยลูกมาก พาลูกตกยาก ลุยน้ าลุยโคลน 

    ค าตอบ คราด 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ใหญ่ 
+เล็ก 
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    จากตัวอย่างที่ 95 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างแม่ ลูก กับคราด คือ     
[+เล็ก] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบระหว่างลักษณะของคราด เหล็กเป็นซี่ ๆ เรียกว่าลูก ส่วนคานเหล็ก
ยาวที่ยึดกับเหล็กเป็นซ่ี ๆ เรียกว่า แม่ ในปริบทของปริศนาค าทายกล่าวถึงการเลี้ยงดูกับการใช้งาน
คราดที่ต้องชักหรือลากในน้ าโคลน  
    คราดเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับไถนา การไถนาครั้งแรกเรียกว่า ไถดะ 
เป็นการไถเพื่องัดดินขึ้นมาเป็นกะบิ ๆ เพื่อท าลายวัชพืชในนา และไถ่พลิกกลับหน้าดิน ปล่อยทิ้งไว้
ประมาณ 1 อาทิตย์ ให้หญ้าเน่าเปื่อย แล้วจึงไถแปร เพื่อตัดกับรอยไถดะท าให้รอยไถดะแตก
ออกเป็นก้อนเล็ก ๆ เม่ือไถแปรแล้วก็จะท าการคราดทันที คราดเป็นเครื่องมือที่สางเอาต้นหญ้าให้
หลุดออกจากดิน มีลักษณะเป็นไม้มีซี่เป็นแถวเรียกว่า ลูกคราด โดยใช้ควายเทียมลากในนา  
 
    จากตัวอย่างที่ 93 ถึง 95 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์        
อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่าด้านสิ่งของเครื่องใช้ในการท านา
สะท้อนให้เห็นขั้นตอนการท านาของคนสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบันพบเห็นได้ยาก เนื่องจากปัจจุบันมี
เครื่องทุ่นแรงเป็นจ านวนมาก นิยมใช้เครื่องจักรกลมากกว่าแรงคนและสัตว์ 
 
   4)  ยานพาหนะ 
    ยานพาหนะที่สะท้อนจากปริศนาค าทายน้ี เป็นยานพาหนะที่คนไทยนิยมใช้
ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน เช่น เรือ เป็นต้น ดังตัวอย่างอรรถลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันกับสิ่งมีชีวิต 
ต่อไปนี ้
 
    ตัวอย่างที่ 96  อะไรเอ่ย  ต้นเท่าล าเรือ ใบห่อเกลือไม่มิด 
      ค าตอบ มะขาม 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
          +ขนาด 

    +ไม้ 
    +ใหญ่  

 
   จากตัวอย่างที่ 96 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างกับพืช มี
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ[+ขนาด] [+ไม้] [+ใหญ่] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ขนาดของล าเรือ” กับ 
“ขนาดของล าต้นมะขาม” 
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   จากอรรถลักษณ์หลักที่ปรากฏร่วมกันของเรือและต้นมะขาม สะท้อนให้เห็นว่า 
เรือเป็นยานพาหนะที่คนไทยใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน โดยทั่วไปเรือจะท าจากไม้ขุด ใช้
พาย เป็นยานพาหนะที่ใช้เดินทางทางน้ า เรือโดยทั่วไปโครงสร้างประกอบด้วยตัวเรือเป็นโครงสร้าง
ที่สามารถลอยน้ าได้ (ซึ่งอาจเป็นส่วนเดียวหรือสองส่วนขนาดกันก็ได้ แต่ไม่รวมถึงแพซึ่งปกติ
โครงสร้างลอยน้ าจะท าจากกระบอกกลวงหลายๆท่อนผูกติดกัน) กับ ส่วนที่เป็นการขับเคลื่อนของ
เรือ เช่น ไม้พาย (เรือพาย หรือ เรือแจว) เครื่องยนต์หางยาว (เรือหางยาว) ใบเรือ (เรือใบ) เป็นต้น
รูปแบบของเรือก็ท าให้เมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสะดวกในการใช้สอยแบบไทย เช่น เรือส าปั้น 
เรือบด ฯลฯ เรือดังกล่าวนี้เป็นเรือขนาดเล็กที่ ใช้ตามแม่น้ าล าคลองทั่วไป ส่วนประกอบของเรือ 
ได้แก่ สันท้องเรือด้านหน้า ผนังด้านในท้องเรือ ดาดฟ้าเรือ ท้องเรือ กราบเรือ ครีบท้องเรือ คานยึด
ครีบท้องเรือ หางเสือ ท้ายเรือ ซึ่งนอกจากล าเรือที่น ามาใช้เปรียบเทียบกับพืชแล้ว ยังพบว่ามีการน า
ส่วนประกอบของเรือมาเปรียบเทียบกับสัตว์อีกด้วย ดังตัวอย่างการแสดงอรรถลักษณ์ร่วมต่อไปนี้ 
 
   ตัวอย่างที่ 97 อะไรเอ่ย ข้างหัวเหน็บกริช  ข้างท้ายติดหางเสือ 
   ค าตอบ  กุ้ง 
 
        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+ลักษณะยาว 

+ส่วนท้าย 

+ว่ายน้ า 

    
  จากตัวอย่างที่  97 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างของใช้กับสัตว์  มี      
อรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ลักษณะยาว] [+ส่วนท้าย] [+ว่ายน้ า] โดยเปรียบ “ลักษณะของหางเสือ” 
กับ “หางของกุ้ง” ส่วนท่ีท าหน้าที่พายน้ าให้เรือแล่นไป เช่นเดียวกับหางของกุ้งที่ท าหน้าที่ว่ายน้ า 
    หางเสือเรือ เป็นเครื่องถือท้ายเรือ บางท้องถิ่นจะเรียก จะกูด จังกูด หรือตะกูด 
ท าด้วยไม้แผ่นใหญ่ รูปร่างคลายพาย มีด้ามยาว เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของเรือ ที่ใช้บังคับเรือให้
แล่นตรงไป หรือหันหัวเรือไปทางซ้ายขวาของเรือ ก็คือ หางเสือ ซึ่งติดไว้ข้างท้ายเรือเป็นอุปกรณ์
ช่วยบังคับเรือ เช่น เรือส าปั้น เรือข้างกระดาน เรือโป๊ะจ้าย ปัจจุบันการคมนาคมสะดวกมากขึ้น   
การใช้เรือจึงลดน้อยลง ชาวบ้านหันมาใช้เรือเครื่องยนต์ เรือหางยาวที่ใช้เครื่องยนต์ก็มากขึ้น ท าให้
เรือแจว เรือพายในสมัยก่อนไม่ได้น ามาใช้ หากกล่าวถึงหางเสือคนยุคใหม่อาจจะมองไม่เห็นภาพ 
   จากตัวอย่างที่ 95 และ 96 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ อรรถลักษณ์
หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ในเรื่องยานพาหนะที่ใช้สัญจรไปมาในสมัยก่อน ซึ่ง
ปัจจุบันก็ยังพบเห็นการใช้เรืออยู่ในชุมชนที่ติดแม่น้ าล าคลอง   



 

 

109 

 

   มโนทัศน์เกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ในวิถีไทย ที่พบในปริศนาค าทาย เป็น     
มโนทัศน์ท่ีสะท้อนให้เห็นวิธีคิดที่ให้ความส าคัญกับเครื่องมือเครื่องใช้ ในสังคมเกษตรกรรมที่อยู่ใกล้
แม่น้ า สิ่งของเครื่องใช้ล้วนมีอยู่ในครัวเรือนที่ใช้เพื่อประกอบอาหาร ด าเนินชีวิต ท ามาหากิน และ
เป็นยานพาหนะ  สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ล้วนมีความผูกพันกับวิถีดั้งเดิมในสังคมเกษตรกรรมท้องถิ่น
ภาคกลาง 
 
 4.2.2.3  การแต่งกาย 
   การแต่งกายเป็นปัจจัยที่ส าคัญของมนุษย์ คนไทยสมัยก่อนนิยมนุ่งผ้าโจง
กระเบน การนุ่งผ้าชนิดนี้ใช้ผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทาบตัวด้านหลังและให้ปลายผ้าทั้งสองจบเท่ากันอยู่
หน้าแล้วจึงจับชายผ้าด้านบน พับขมวดเป็นปมเพื่อให้ผ้าเกาะติดกันแล้ว ขมวดปมไว้กับบั้นเอวจน
ดึงแน่น ต่อจากนั้นก็เอาปลายผ้าที่ทบกันทั้งสองนั้น ม้วนให้ปลายเล็กเรียวคล้ายๆกับงวงช้าง คะเน
ว่าตึงดีแล้วก็ยกขาข้างหนึ่งสอดปลายผ้าไประหว่างขาและเอาหางนั้นไปเหน็บไว้ที่สะเอวด้านหลัง 
จับกลีบระหว่างท่อนขาบนของผ้าให้โป่งพอง และในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นการนุ่งซิ่น ผ้าซิ่น
นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของหญิงไทย ในสมัยโบราณ การทอผ้าเป็นงานในบ้าน ลูกผู้หญิง
มีหน้าที่ทอผ้า แม่จะสั่งสอนให้ลูกสาวฝึกทอผ้าจนช านาญ แล้วทอผ้าผืนงามส าหรับใช้ในโอกาส
พิเศษ เช่น งานแต่งงาน งานบวช หรืองานบุญประเพณีต่าง ๆ การนุ่งผ้าซิ่นของผู้หญิงจึงเป็น
เหมือนการแสดงฝีมือของตนให้ปรากฏ ผ้าซิ่นที่ทอได้สวยงาม มีฝีมือดี จะเป็นที่กล่าวขวัญและชื่น
ชมอย่างกว้างขวาง ดังปรากฏในปริศนาค าทายมนุษย์เปรียบเทียบกับสัตว์  ดังอรรถลักษณ์ร่วมกัน 
ดังนี ้
 
    ตัวอย่างที่ 98  สาวน้อยนุ่งผ้าลาย ผูกคอตายใต้ ต้นไม้เอน 
                  ค าตอบ  ดักแด้ 
 
          อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+เจริญวัย 

+ สิ่งห่อหุ้ม 

   ตวัเอง 
+หลากสี 
 

    จากตัวอย่างที่ 98 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสัตว์กับมนุษย์ คือ       
[+เจริญวัย] [+สิ่งห่อหุ้มตัวเอง] [+หลากสี] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “การเจริญวัยในช่วงแรกก่อน
เป็นแมลงกับมนุษย์ในวัยสาว” “การสร้างเปลือกห่อหุ้มกับการสวมใส่เสื้อผ้าของมนุษย์” “สีของ
เปลือกดักแด้กับเสื้อผ้ามีลวดลาย” “การอยู่น่ิงในเปลือกที่เกาะกับกิ่งไม้เปรียบกับสาวน้อยที่ผู้คอตาย
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ใต้ต้นไม้” จากอรรถลักษณ์ร่วมกันสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยในสมันก่อนนิยมนุ่งผ้าที่มีหลากหลายสี 
ซึ่งปรากฏในเห็นในตัวปริศนาค าทายหลายปริศนา ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 

    ตัวอย่างที่ 99  เมื่อเด็กนุ่งขาวเมื่อสาวนุ่งเขียว เมื่อแก่สิ้นแรง นุ่งแดงสีเดียว 
 ค าตอบ พริก   
 

 อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

         +มีการเจริญเติบโต 

+อ่อน   
+สาว  

+แก่ 
+ขาว  

+เขียว 

     +แดง 
     
   จากตัวอย่างที่ 99 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างพริกกับวัยของมนุษย์ คือ             
[+การเจริญเติบโต] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] สะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรม   
การเปลี่ยนสีของผ้าแตกต่างกันออกไป ตอนเป็นเด็กสีของผ้าที่สวมใส่ก็จะแตกต่างจากตอนที่เป็น
ผู้ใหญ่ และตอนแก่เฒ่า และนอกจากนี้ยังพบอีกว่าคนไทยนิยมนุ่งผ้าลาย ดังตัวอย่างปริศนาค าทาย  
 

   ตัวอย่างที่ 100    อะไรเอ่ย หน้าสองหน้า มีตารอบตัว 
     ค าตอบ  ผ้าลาย 
 

         อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

     +หน้า 

+เป็นคู ่  
+ตา  

+ตัว 
 

   จากตัวอย่างที่ 100 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างผ้าลายกับสิ่งมีชีวิต แต่
ไม่ได้เจาะจงว่าเป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์ เนื่องจากในปริศนาค าทายน้ีกล่าวเกินความจริง คือ [+หน้า]         
[+เป็นคู ่ ] [+ตา] [+ตัว] สะท้อนให้เห็นว่า วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าลายของคนในสมัยก่อน ซึ่งปัจจุบัน
ก็ยังเป็นที่นิยม นอกจากนี้ยังปริศนาค าทายยังสะท้อนให้เห็นรูปแบบเสื้อผ้า ที่มีวิวัฒนาการ
เปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ๆ จากเดิมที่สวมใสเสื้อผ้าด้วยการนุ่ง การห่อ การพัน แต่ในยุคสมัยต่อมามี
การตัดเย็บเสื้อผ้า ให้มีรูปแบบท่ีทันสมัยดังตัวอย่างที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ต่อไปนี้ 
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   ตัวอย่างที่ 101  อะไรเอ่ย สองปีกฉีกอก จะว่านกก็ไม่ใช่ 
   ค าตอบ  เสื้อ 
 

อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

    +ต้นแขนสองข้าง 
    +ซ้าย ขวา 

 

   จากตัวอย่างที่ 101 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์
มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+ต้นแขนสองข้าง]  [+ซ้าย ขวา] โดยเปรียบเทียบระหว่าง “จ านวนปีก
ทั้งสองข้างซ้ายขวา” กับ “ส่วนประกอบของเสื้อที่เรียกว่าแขนซ้ายขวา” มีลักษณะรูปทรงเหมือนกัน 
จากอรรถลักษณ์ที่ปรากฏร่วมกันสะท้อนให้เห็นว่า วิวัฒนาการของเสื้อผ้ามีรูปแบบที่ทันสมัยและ
สะดวกสบายมากขึ้น 

     จากตัวอย่างที่ 99 ถึง 101 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ อรรถลักษณ์
หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ในเรื่อง สวมใส่ผ้านุ่งอันเน้นเอกลักษณ์ของผู้หญิงไทย ที่
จะสังเกตความต่างที่สีสันของผ้านุ่งเป็นหลัก  
  
 4.2.2.4  อาหาร 

 อาหารการกินเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์
มาก เพราะถ้าคนเราขาดอาหารก็คงมีชีวิตอยู่ไม่ได้ อาหารในแต่ละท้องถิ่นของไทยก็มีรสชาติ        
ที่แตกต่างกันออกไป จากปริศนาค าทายน้ีสะท้อนให้เห็นอาหารหวานของคนไทยดังรายละเอียดดังนี้ 

  
   ตัวอย่างที่ 101 อะไรเอ่ย พระรามลงสรง 
           ค าตอบ  ลอดช่องน้ ากะท ิ
 
        อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 

+สีเขียว 

+แช่ในน้ า 
 
   จากตัวอย่างที่ 102 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับอาหาร  คือ    
[+สีเขียว]  [+แช่ในน้ า]  โดยเปรียบเทียบลักษณะของพระรามที่มีกายสีเขียว กับสีเขียวของลอดช่อง 
ซึ่งลอดช่องน ากะทิเป็นขนมไทยที่มีมานาน ท าด้วยแป้งข้าวเจ้า ปั้นเป็นเส้น ๆ มีหัวแหลมปลาย
แหลม มีสีเขียวกับสีขาว กินกับน้ ากะทิผสมน้ าตาลจะใส่น้ าแข็งด้วยก็ได้  
 



 

 

112 

 

   ตัวอย่างที่ 103  อะไรเอ่ย นารีจ าศีล 
   ค าตอบ กล้วยบวชชี 
 
       อรรถลักษณ์ที่ร่วมกัน 
              +สีขาว 
 
   จากตัวอย่างที่ 103 แสดงอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับอาหาร  คือ    
[+สีขาว]  โดยเปรียบเทียบระหว่าง “ผู้หญิงที่ถือศีลจะนุ่งขาวห่มขาว” กับ “กล้วยน้ าว้าสุกที่ต้มกับ
น้ ากะทิซึ่งมีลักษณะสีขาว” กล้วยบวชชี เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปรู้จักเป็นอย่างดี ซึ่งเป็น
ขนมที่ดูเหมือนธรรมดา มะพร้าวหรือน้ ากะทิเป็นวัตถุดิบที่คนไทยน ามาใช้ประกอบอาหาร ปัจจุบัน
ขนมกล้วยบวชชียังพบเห็นได้ตามท้องตลาด หรือร้านขายขนมหวานทั่วไป 
 
     จากตัวอย่างที่ 102 และ103 แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์          
อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้
ในเรื่องอาหารหวานที่คนไทยนิยมรับประทาน โดยใช้อรรถลักษณ์หลัก สีของขนมหวานประเภทนั้น
สื่อความหมาย แสดงความสัมพันธ์ให้เห็นลักษณะของขนมหวานแต่ละประเภท สังเกตได้ว่า ขนม
หวานส่วนใหญ่นิยมท าจากพืชที่ปลูกไว้ในบ้าน เช่น กล้วยน้ าว้า มะพร้าวซึ่งนิยมใส่ทั้งในอาหารคาว
และอาหารหวานของไทย  
 
 ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นมุม
ทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา 2 ประเด็น ดังนี้  
 
 1.  มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ 
  มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมไทยที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์
ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย หมายถึง ธรรมชาติที่แวดล้อมมนุษย์อยู่ ได้แก่ พืช และสัตว์   
การน าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะร่วมกันของมนุษย์  สัตว์ และพืช   
ในปริศนาค าทายนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น และสัตว์เลี้ยงในการเกษตรกรรม
แล้ว การผูกปริศนาค าทาย ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับรูปลักษณะ การเจริญเติบโตหรือ        
ความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์เหล่านี้ตามสภาวะธรรมชาติ  ยิ่งไปกว่านั้นอรรถลักษณ์ร่วมที่ท าหน้าที่
เป็นแบบเปรียบ ยังสะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดของคนในสังคมไทยจากมโนทัศน์ต่าง ๆ ได้แก่ มนุษย์
เป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ และสัตว์และพืชเป็นส่วนหน่ึงธรรมชาติ 
  ในมุมมองของมนุษย์ที่สื่อผ่านอรรถลักษณ์ร่วมในปริศนาไทย สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ    
ที่อยู่รอบตัวนั้น ได้แก่ ตัวมนุษย์เอง สัตว์ และพืช ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ และเป็นสิ่งที่
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ธรรมชาติสร้างขึ้น มีกลไก การด ารงชีวิตที่ต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน การที่ผู้ผูกปริศนาเลือกที่จะน าสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันสะท้อนให้
เห็นการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังเป็นเป็นการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม
ของไทยสืบต่อกันมา 
  
 2.  มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม  
  ผลวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่ งมีชีวิตในปริศนาค าทาย
ไทย ท าให้พบอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และ
สิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งอรรถลักษณ์เหล่านั้นสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของ
คนในสังคมไทยดังนี ้
  2.1  มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว  
    ปริศนาค าทายส่วนหนึ่งผู้ผูกปริศนาสร้างขึ้นโดยการน าบุคคลในครอบครัวมาผูกเป็น
ปริศนาเปรียบเทียบกับอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ที่เป็นคู่ สะท้อนให้การให้ความส าคัญกับบุคคล
ในครอบครัว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกและ พี่กับน้อง เป็นการสร้างความสัมพันธภาพ  
ที่ดีต่อกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า สังคมไทย
เป็นสังคมพี่น้อง ที่อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน และ
ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า ในปริบทสังคมไทย แม่
เป็นผู้เลี้ยงดู ดังนั้นแม่กับลูกมักจะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากกว่าพ่อ ท าให้ในปริศนาค าทาย
ส่วนใหญ่มักจะผูกปริศนาโดยกล่าวเฉพาะแม่กับลูก แม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูก ลูกจะใกล้ชิดแม่ไปไหนไป
ด้วยกัน 
  2.2  มโนทัศน์เกี่ยวกับวิถีไทย 
    วิถีไทยว่าด้วยเรื่องของแนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย 
จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เร่ืองสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทยวิถีชีวิตของคนใน
สังคมไทย ปริศนาค าทายเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่
เล่าผ่านการเล่นทายปริศนาสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน จากการศึกษาอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย 
สะท้อนให้เห็นวิถีไทยในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย  สิ่งของเครื่องใช้ การแต่งกาย อาหาร         
ดังสะท้อนให้เห็นจากอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบเทียบ
กับสิ่งมีชีวิต 
 
 นับตั้งแต่บทท่ี 3 มาจนถึงบทน้ีผู้วิจัยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ
ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดย วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของ
สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดยแบ่งออกเป็น สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต และสิ่งที่ไม่ มีชีวิต
เปรียบกับสิ่งมีชีวิต จากอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายไทยท าให้
เห็นหน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย และวิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจาก   
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อรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทยตามล าดับ ส าหรับในบทต่อไปจะได้กล่าวถึงบทสรุปของงานวิจัย
ครั้งนี้ อันจะเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับปริศนาค าทายไทยในด้านต่าง ๆ ต่อไป 
   
     
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย และ
วิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย ผู้วิจัยจะสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย พร้อมทั้งอภิปรายประเด็นที่น่าสังเกต และเสนอแนะแนวทางการวิจัยที่
ต่อเนื่องจากงานวิจัยน้ี 
  
5.1  สรุปผลการศึกษา 
  วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
ผู้วิจัยวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย 
โดยแบ่งออกเป็น สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งที่ไม่มีชีวิต
เปรียบกับสิ่งมีชีวิต จากอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบในปริศนาค าทายไทยท าให้
เห็นหน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย และวิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนวัฒนธรรม
จากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย จากสมมติฐานที่ผู้วิจัยตั้งไว้ คือ ปริศนาค าทายใช้วิธี
เปรียบเทียบเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งแสดงมโนทัศน์ที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมไทย อรรถลักษณ์ของ
ค าแสดงให้เห็นความเหมือนและความแตกต่างที่มีความสัมพันธ์กันเช่น รูปร่าง ลักษณะ กริยาอาการ
เป็นต้น ผลของงานวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค า
ทายไทยนั้น สามารถจัดกลุ่มอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ ได้ดังต่อไปนี้ 
  5.1.1  สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต  
   1)  อรรถลักษณ์มนุษย์ 
    มนุษย์เปรียบกับพืช แสดงการวิเคราะห์อรรถลักษณ์แบบเปรียบและสิ่งที่ถูก
เปรียบ แบบเปรียบคืออรรถลักษณ์ที่เกี่ยวกับมนุษย์ และสิ่งที่ถูกเปรียบคืออรรถลักษณ์เกี่ยวกับพืช 
พบว่าอรรถลักษณ์หลักที่ปรากฏร่วมกันระหว่างมนุษย์กับพืช คือ [+เป็นอาหาร] [+กินได้] [+ยาว]      
[+ไม่มีข้อ] [+ปริมาณมาก] [+เป็นแผ่น] [+ไม่มีต้น] [+สัมผัสได้] 
      มนุษย์เปรียบกับมนุษย์ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ มนุษย์ด้วยกันเอง อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมาย
ร่วมกัน คือ [+ปรากฏแยกกัน] [+มีมากกว่าหนึ่ง] [+จ านวนสอง] [+เป็นคู]่ 
     มนุษย์เปรียบกับสัตว์  มีอรรถลักษณ์หลักร่วมกันคือ [+นับจ านวนได้ ]         
[+สีขาว] [+เป็นแถว] 
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      2)  อรรถลักษณ์สัตว์ 
   สัตว์เปรียบกับมนุษย์ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมาย
ร่วมกัน คือ [+เจริญวัย] [+สิ่งห่อหุ้มตัวเอง] [+หลากสี]  [+แสดงกิริยา] [+เดิน] [+นั่ง] [+ยืน] [+เพศ
เมีย] [+อยู่ตามล าพัง] [+ห้ามถูกตัว] 
   3) อรรถลักษณ์พืช 
   พืชเปรียบกับมนุษย์ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ   
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพืช อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมาย
ร่วมกัน คือ [+การเจริญเติบโต ] [+อ่อน] [+สาว] [+แก่] [+ขาว] [+เขียว] [+แดง] [+หนาม(ส่วน
ปกป้อง)] [+กลิ่นหอม] [+เพศเมีย] [+ลอยน้ า]    
    พืชเปรียบกับสัตว์ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับสัตว์ สิ่งที่ถูกเปรียบ คือ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับพืช อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน 
คือ [+สูง] [+การแพรพ่ันธุ์มีผล/ลูก][+มีด้านข้าง] [+สีด า] [+ลงน้ า] [+สีขาว] และ[+หัว] 
 5.1.2   สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต 
      1)  อรรถลักษณ์พืช 
    พืชเปรียบกับสิ่งก่อสร้าง แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบ
เปรียบ ที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง สิ่งที่ถูกเปรียบเกี่ยวกับพืชอรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน
ของสิ่งก่อสร้างกับพืช คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น [+สามชั้น]  [+กั้นน้ าไม่อยู่] [+ขนาด] [+ไม้]  [+ใหญ่] 
[+สี] [+เขียว]  [+ขาว]  ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักของสิ่งก่อสร้าง กับพืชชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมาย
ร่วมกันตามลักษณะของพืชชนิดนั้นๆ 
    พืชเปรียบกับของใช้ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ 
คือ ครก เทียน ถาด และสากซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ต้นตาล ต้นมะพร้าว ต้นลาน ล าตันของบัว ใบบัว 
และต้นกล้วยอรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันพืชกับของใช้นั้น คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น     
[+ไม]้ [+ใหญ่] [+รูปทรง] [+เล็ก]  [+ยาว] [+แบน]  [+กลม] [+มีขอบ] ซึ่งเป็นอรรถลักษณ์หลักของพืช
ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความหมายร่วมกันตามลักษณะของพืชชนิดนั้นๆ 

   2)  อรรถลักษณ์สัตว์ 
   สัตว์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ        
แบบเปรียบ คือ หลังคากระเบื้อง หลังคาสังกะสี และหลังคาแฝก ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ เต่า ปู และ 
หมาแมวตาล าดับ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของสัตว์และสิ่งก่อสร้ างนั้น คือ           
[+ส่วนบน]  [+บัง]  [+แข็ง]  [+แผ่น] [+บาง]  [+เส้น] [+สีน้ าตาล]   
    สัตว์เปรียบกับของใช้  แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ
ของใช้ คือ หีบ เหล็ก ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ไข่ ปลาไหล และเขาวัว อรรถลักษณ์หลักที่สื่อ
ความหมายร่วมกันของสัตว์และของใช้นั้น คือ [+ขนาด][+เล็ก] [+สีเหลือง] [+สิ่งห่อหุ้ม] [+ยาว]       
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[+สีแดง]  [+ อยู่ใต้ดิน] [+แข็ง] [+ปลายแหลม] [+ป้องกันตัว] [+ลักษณะยาว] [+ส่วนท้าย] [+ ว่ายน้ า] 
นอกจากนี้ ยังปรากฏอรรถลักษณ์หลักของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความร่วมกัน
ตามลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นอีกด้วย 
 
   3)  อรรถลักษณ์มนุษย์ 
            มนุษย์เปรียบกับสิ่งก่อสร้าง แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ     
แบบเปรียบของใช้ คือ ประตูไม้ บ้านสีแดง และผ้าพื้นน้อย ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ฟัน ลิ้น และปาก    
อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันของมนุษย์กับสิ่งก่อสร้างนั้น คือ [+บน ล่าง]  [+เปิดปิด]    
[+ด้านหน้า] [+แข็ง] [+แบน] [+เล็ก] [+เปียกน้ า] [+ขนาดเล็ก] [+สีแดง] [+แถว] [+แข็ง] [+แผ่น]  
นอกจากนี้  ยังปรากฏอรรถลักษณ์หลักของสัตว์ชนิดต่าง ๆ กับของใช้ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีความร่วมกัน
ตามลักษณะของสัตว์ชนิดนั้นอีกด้วย 

           มนุษย์เปรียบกับของใช้ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ
ของใช้ คือ กระทะ และกะโล่ ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ใบหู อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกัน
ของมนุษย์และของใช้นั้น คือ [+ขอบ] [+แบน] [+เล็ก] 
 
        5.1.3  สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
      1)  อรรถลักษณ์สิ่งก่อสร้าง 
   สิ่งก่อสร้างเปรียบกับมนุษย์  แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของ      
แบบเปรียบสิ่งก่อสร้าง คือ บ้าน และบันได ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ มนุษย์ อรรถลักษณ์หลักที่ สื่อ
ความหมายร่วมกันของสิ่งก่อสร้างและมนุษย์น้ัน คือ [+ส่วนเบื้องบน ] [+ตากแดด] [+ด้านที่เผชิญหน้า
กับสายตา] [+เล็ก] [+ใหญ่] ดังจะเห็นได้ว่าลักษณะเด่นอรรถลักษณ์นี้จะเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาษา
เดียวกัน   
    สิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์ ระหว่างสิ่งก่อสร้างเปรียบกับสัตว์มีอรรถลักษณ์หลัก
ร่วมกันคือ [+ต้นแขนสองข้าง]  [+ซ้าย ขวา]    
    2)  อรรถลักษณ์ของใช้ 
    ของใช้เปรียบกับมนุษย์ แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ
มนุษย์ คือ ขา ตาแก่ และฟัน ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ตะเกียบ เคียว และจอบ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อ
ความหมายร่วมกันของสัตว์และของใช้นั้น คือ [+เป็นคู่] [+โคนโต] [+ปลายเล็ก] [+โค้ง] [+กินข้าว]   
[+แบน]  [+ใหญ่]    
   ของใช้เปรียบกับสัตว์  แสดงให้เห็นการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบ
มนุษย์ คือ ขา ตาแก่ และฟัน ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ ตะเกียบ เคียว และจอบ อรรถลักษณ์หลักที่สื่อ
ความหมายร่วมกันของสัตว์และของใช้นั้น คือ [+ยาว] [+อยู่ในน้ า] [+รัง] [+สีขาว] [+งา] [+เล็ก]          
[+ลอยน้ า] 
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    3)  อรรถลักษณ์อาหาร 
       อาหารเปรียบกับมนุษย์  แสดงให้ เห็นการวิ เคราะห์อรรถลักษณ์ของ         
แบบเปรียบอาหาร คือ นารีจ าศีล พระรามลงสรง และสองพี่น้อง ซึ่งสิ่งที่ถูกเปรียบ คือ กล้วยบวชชี 
ขนมลอดช่องน้ ากะทิ และข้าวต้มมัด อรรถลักษณ์หลักที่สื่อความหมายร่วมกันอาหารกับมนุษย์นั้น 
คือ ลักษณะต่าง ๆ เช่น [+สีขาว]  [+สีเขียว]  [+แช่ในน้ า]  [+จ านวนสอง]  [+กอดกัน] [+ลงน้ า] 
   จากรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้น าเสนอในหัวข้อที่ว่าด้วยการวิเคราะห์อรรถลักษณ์
ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยนั้น สามารถจัดกลุ่ม        
อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบ เป็น 3 กลุ่ม คือ สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต  
สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต 
   หากพิจารณาลักษณะของอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบใน
ปริศนาค าทายไทย จะเห็นได้ว่าสองสิ่งที่น ามาเปรียบเทียบกันจะมีอรรถลักษณ์หลักบางประการ
ร่วมกันมีความสัมพันธ์กัน เชื่อมโยงค าถามกับค าตอบ ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็คือลักษณะร่วมทั้ง
สองสิ่งมีร่วมกัน ดังที่ปรากฏให้เห็นผ่านการวิเคราะห์อรรถลักษณ์เบื้องต้น จึงส่งผลให้ผู้ตอบปริศนา
มุ่งพิจารณาไปที่ส่วนประกอบ ลักษณะต่างๆ โดยอาศัยการตีความจากความเปรียบของตัวปริศนา
ค าทาย ไปยังค าตอบ 
  5.1.4  หน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดยผู้วิจัยได้วิเคราะห์    
อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย พบว่าหน้าที่ของ  
อรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี ้
   จากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทาย พบหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับ
ค าตอบ ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ และหน้าที่ในการเบี่ยงเบน
ความเข้าใจ ท าให้ผู้ตอบปริศนาค าทายสามารถตีความได้และตีความไม่ได้ การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์จากอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบไปยังสิ่งที่ถูกเปรียบท าให้เห็นภูมิปัญญาในการใ ช้
ภาษาของคนไทยที่สรรค์สร้างปริศนาค าทาย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส าคัญ นอกจากนี้
ยังเห็นกระบวนการของการถ่ายทอดความคิดที่ปลูกฝังให้คนไทยฝึกคิดจากตีความหมาย
ลักษณะร่วมกันบางการของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยอีกด้วย 
   ส่วนหน้าที่ของการสร้างความบันเทิงในปริศนาค าทาย ได้แก่การสร้างอารมณ์ขัน 
ให้เกิดขึ้นในการทายปริศนานั้น ถือเป็นหน้าที่ ที่เป็นผลตามจากการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่าง
ค าถามกับค าตอบ เนื่องจากหากผู้ตอบปริศนาตีความไปอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้ผู้ตอบปริศนาเกิด
ความประหลาดใจและน าไปสู่ความรู้สึกไม่เข้ากันระหว่างการตีความตามขนบที่ตนเองคาดหวัง     
กับการตีความแหวกขนบอยู่เหนือความคาดหมายจนเกิดอารมณ์ขันตามมา 
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  5.1.5  วิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย ซึ่งสะท้อนให้
เห็นมุมของผู้ใช้ภาษาดังนี้  
    ผลการวิเคราะห์มโนทัศน์ที่สะท้อนจากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นมุมทางวัฒนธรรมของผู้ใช้ภาษา 2 ประเด็น ดังนี้  
    5.1.5.1 มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมไทยที่สะท้อน
จากอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย หมายถึง ธรรมชาติที่แวดล้อมมนุษย์อยู่ ได้แก่ 
พืช และสัตว์ การน าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะร่วมกันของมนุษย์  
สัตว์ และพืช ในปริศนาค าทายนี้ นอกจากจะสะท้อนถึงพืชผักผลไม้ในท้องถิ่น และสัตว์เลี้ยงใน
การเกษตรกรรมแล้ว การผูกปริศนาค าทาย ยังได้อธิบายรายละเอียดเกี่ ยวกับรูปลักษณะ          
การเจริญเติบโตหรือความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์เหล่านี้ตามสภาวะธรรมชาติ  ยิ่งไปกว่านั้น      
อรรถลักษณ์ร่วมที่ท าหน้าที่เป็นแบบเปรียบ ยังสะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดของคนในสังคมไทยจาก       
มโนทัศน์ต่าง ๆ ได้แก่ มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงธรรมชาติ และสัตว์และพืชเป็นส่วนหน่ึงธรรมชาติ 
        ในมุมมองของมนุษย์ที่สื่อผ่านอรรถลักษณ์ร่วมในปริศนาไทย สะท้อนให้
เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวนั้น ได้แก่ ตัวมนุษย์เอง สัตว์ และพืช ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
และเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น มีกลไก การด ารงชีวิตที่ต้องการอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและ
ยารักษาโรค ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐาน การที่ผู้ผูกปริศนาเลือกที่จะน าสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกัน
สะท้อนให้เห็นการส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ท่อยู่รอบตัว อีกทั้งยังเป็นเป็นการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของไทยสืบต่อกันมา 
    5.1.5.2 มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม ผลวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและ
สิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย ท าให้พบอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งมีชีวิต หรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต ซึ่งอรรถลักษณ์เหล่านั้นสะท้อน
ให้เห็นมโนทัศน์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในสังคมไทยดังนี ้
      1)  มโนทัศน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวปริศนาค าทายส่วน
หนึ่งผู้ผูกปริศนาสร้างขึ้นโดยการน าบุคคลในครอบครัวมาผูกเป็นปริศนาเปรียบเทียบกับอวัยวะในร่างกาย
ของมนุษย์ที่เป็นคู่ สะท้อนให้การให้ความส าคัญกับบุคคลในครอบครัว ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 
คน ในครอบครัว เช่น แม่กับลูก พี่กับน้องเป็นการสร้างความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้แก่ ความสัมพันธ์
ระหว่างพี่กับน้องสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า สังคมไทยเป็นสังคมพี่น้อง ที่อยู่ร่วมกันต้อง
พึ่งพาอาศัยกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน และความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก สะท้อนให้เห็น
ถึงมุมมองของผู้ใช้ภาษาว่า ในปริบทสังคมไทยแม่เป็นผู้เลี้ยงดู ดังนั้นแม่กับลูกมักจะมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกันมากกว่าพ่อ ท าให้ในปริศนาค าทายส่วนใหญ่มักจะผูกปริศนาโดยกล่าวเฉพาะแม่กับลูก แม่มี
หน้าที่เลี้ยงดูลูก ลูกจะใกล้ชิดแม่ไปไหนไปด้วยกัน 
        2)  มโนทัศน์เกี่ยวกับวิถีไทย ว่าด้วยเร่ืองของแนวทางการด าเนินชีวิตของ
คนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทย จึงเป็นแหล่งรวมความรู้เรื่องสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่      
ภูมิปญัญาของคนไทยวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ปริศนาค าทายเป็นวาทกรรมหนึ่งที่ให้เห็นวิถีชีวิต
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ของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่เล่าผ่านการเล่นทายปริศนาสืบต่อกันมาสู่ลูกหลาน จาก
การศึกษาอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทายไทย สะท้อนให้เห็นวิถีไทยในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย 
สิ่งของเครื่องใช้ การแต่งกาย อาหาร ดังสะท้อนให้เห็นจากอรรถลักษณ์ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งไม่มีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิตเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิต 
 
 อภิปรายผล 
 นอกจากผลสรุปข้างต้นท่ีท าให้เห็นลักษณะของสิ่งมีชีวิต มนุษย์ พืช และสัตว์ในปริศนาค า
ทายไทยที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นประเด็น
เพิ่มเติมดังนี้  
 1)  จากจ านวนปริศนาค าทายไทย 244 ข้อ ที่น ามาศึกษาในงานนี้ พบว่าปริศนาค าทาย
ไทยท่ีใช้กลวิธีเปรียบเทียบ สิ่งไม่มีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิตมากที่สุด จ านวน 128 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 
52.46 รองลงมา สิ่งมีชีวิตเปรียบกับสิ่งมีชีวิต จ านวน 82 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 33.61 และสิ่งมีชีวิต
เปรียบกับสิ่งไม่มีชีวิต จ านวน 34 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 13.93 ทั้งน้ีสังเกตได้ว่าผู้ผูกปริศนาค าทายนิยม
ใช้กลวิธีการเปรียบสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะร่วมกันบางประการของทั้งสองสิ่งมา
เปรียบเทียบกัน จากค่าสถิติผู้วิจัยได้จัดกลุ่มของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิต        
ในปริศนาค าทายไทย โดยได้วิเคราะห์อรรถลักษณ์ทั้งแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของสิ่งมีชีวิต
ได้แก่ คน พืช และสัตว์ ที่น ามาเปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต โดยถ่ายโยงให้เห็นสิ่งที่
คล้ายคลึง ท าให้ผู้ทายปริศนาสามารถตีความค าทายกับค าตอบได้ แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาทาง
ภาษา (ศิริพร ภักดีภาสุข.2546 : 18) 
 2)  อรรถลักษณ์หลักของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยมี 4 แบบ ได้แก่ [+มีชีวิต]         
[+มีส่วนประกอบทางกายภาพ] [+ เป็นอาหาร] [+การเจริญเติบโต] และอรรถลักษณ์ย่อย ได้แก่      
[+ลักษณะรูปทรง] [-ไม่มีชีวิต] ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถวิทย์ รอดเจริญ (2552) ศึกษา
ความหมายของค าลักษณนามที่ใช้กับ “มนุษย์ ในภาษาไทยผลการวิจัยพบว่าค าลักษณนามที่ใช้กับ
มนุษย์ทั้งสิ้น ๑๗ ค า ได้แก่ เก้าอี้ คน เจ้า ชีวิต ต าแหน่ง ท่าน นาง นาย ปาก พระองค์ ราย รูป ศพ 
สาว หนุ่ม หัว และองค์ ค าลักษณนามมนุษย์ ทั้ง ๑๗ ค า แบ่งล าดับความสัมพันธ์ลดหลั่นตามล าดับ
ชั้นทางความหมายของค าลักษณนามที่ ใช้กับมนุษย์ออกเป็น ๔ ชั้น ดังนี้  ชั้นที่  ๑ ได้แก่              
[+สถานภาพสูง] และ [ -สถานภาพสูง] โดยอรรถลักษณ์ [+สถานภาพสูง] แบ่งออกเป็น ๒        
อรรถลักษณ์ย่อย คือ [+เชื้อพระวงศ์] แบ่งค าว่า พระองค์ และ [+เชื้อพระวงศ์] แบ่งค าว่า รูป องค์ ชั้น
ที่ ๒ ได้แก่ [[+มีชีวิต] แบ่งค าว่า คน ราย  [+มีชีวิต] และ [-มีชีวิต] แบ่งค าว่า ศพ ชั้นที่ ๓ แบ่ง
ออกเป็น ๓ อรรถลักษณ์ย่อย ได้แก่ [[+ชาย]     [+ชาย] แบ่งค าว่า หนุ่ม และ [-ชาย] แบ่งค าว่า นาง 
สาว ชั้นที่ ๔ ได้แก่ [+ยกย่อง] แบ่งค าว่า ท่าน และ [-ยกย่อง] และอรรถลักษณ์ชั้นสุดท้าย ได้แก่        
[+อาชีพ] แบ่งค าว่า เก้าอี้ เจ้า นาย ต าแหน่ง และ [-อาชีพ] แบ่งค าว่า ชีวิต ปาก หัว และงานวิจัย
ของ นันทวรรณ พงค์สุพัฒน์ (2553)  วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของค าที่มีความหมายเกี่ยวกับมนุษย์ 
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จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ผลการวิ จัยพบว่า โครงสร้างค าที่ มี         
ความเกี่ยวกับมนุษย์แบ่งเป็น 5 หมวด คือ หมวดที่ 1 หมวดมนุษย์ หมวดที่ 2 หมวดมนุษย์กับ
มนุษย์ หมวดที่ 3 หมวดเวลากับมนุษย์และสรรพสิ่ง หมวดที่ 4 หมวดมนุษย์กับสรรพสิ่ง หมวดที่ 5 
หมวดมนุษย์กับมนุษย์และสรรพสิ่ง  และการวิเคราะห์อรรถลักษณ์พบว่า ค าที่มีอรรถลักษณ์
เหมือนกันมีจ านวนอรรถลักษณ์ตั้งแต่ 1-6 อรรถลักษณ์ และพบอรรถลักษณ์ที่ไม่มีคู่ค าศัพท์ซึ่งน ามา
วิเคราะห์ความหมาย อรรถลักษณ์ที่พบมากที่สุดในการวิเคราะห์คือ ค าที่มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน 2 
อรรถลักษณ์ พบจ านวน 63 กลุ่มค า รองลงมา คือ ค าที่มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน 3 อรรถลักษณ์ พบ
จ านวน 24 กลุ่มค า ค าที่มีอรรถลักษณ์จ านวนน้อยท่ีสุด ค าที่มีอรรถลักษณ์เหมือนกัน 4 อรรถลักษณ์   
 3) สิ่งที่น ามาเปรียบในปริศนาค าทายส่วนใหญ่มักจะอยู่รอบตัวของผู้ทายปริศนาและผู้ตอบ
ปริศนา อาร์เชอร์ เทย์เลอร์ (Archer Taylor. 1951: 4) กล่าวไว้ว่าถึงแม้ปริศนาค าทายจะเป็น     
การเปรียบเทยีบ ความเหมือนกันของค าตอบกับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสัตว์ บุคคล พืช หรือสิ่งของก็
ตาม แท้จริงแล้วค าตอบและสิ่งที่น ามาเปรียบนั้นมีความห่างไกลและไม่เกี่ยวข้องกันเลย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงภูมิปัญญาการใช้ภาษาของคนไทยที่สามารถคิดแบบเปรียบเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ระบุแน่ชัดว่า 
เป็นมนุษย์ สัตว์ หรือพืช เป็นการลวงให้ผู้ตอบเข้าใจผิดคิดว่าถามถึงสิ่งมีชีวิตเท่านั้น นอกจากนี้ยัง
สังเกตได้ว่า ความเปรียบของปริศนาค าทายยังสะท้อนให้เห็น สังคม วัฒนธรรม และค่านิยมในแต่ละ
ยุคสมัยด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรียา ทับทัน (2551)  ศึกษากลวิธีการสร้างความขบขันใน
ปริศนาค าทายสมัยใหม่ โดยวิเคราะห์กลไกทางภาษา เนื้อหาหรือประเด็นที่น ามาสร้างความขบขัน 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยรวบรวมจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นแหล่งชุมนุมของคนรุ่นใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
กลวิธีทางภาษาที่ใช้สร้างอารมณ์ขันในปริศนาค าทาย มี 2 กลวิธี ได้แก่ กลวิธีที่เกี่ยวกับรูปและเสียง 
อันประกอบด้วย การเล่นค า การใช้ค าผวน การใช้กลอักษร และการใช้ภาษาต่างประเทศ กลวิธีที่
เกี่ยวกับความหมาย ได้แก่ การพูดสองแง่สองง่าม การพูดเกินจริง การใช้ความเปรียบการพลิก
แพลง การเชื่อมโยง และการเล่นส านวน เบื้องหลังกลวิธีทางภาษาและเนื้อหาที่สร้างอารมณ์ขันใน
ปริศนาค าทาย คือ ความไม่เข้ากัน ซึ่งท าให้ ผู้เล่นรู้สึกสนุกสนาน ขบขัน การเล่นปริศนาค าทายยัง
ได้สะท้อนภาพบางมุมของสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนความคิด การรับรู้ และลักษณะนิสัยของคน
ไทยได้อย่างชัดเจน 
  4)  จากผลการศึกษาหน้าที่ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์อรรถลักษณ์ของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย พบว่าหน้าที่
ของอรรถลักษณ์สิ่งมีชีวิตสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ได้แก่หน้าที่ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างค าทายกับค าตอบ และหน้าที่ในด้านความบันเทิง จากอรรถลักษณ์ในปริศนาค าทาย       
พบหน้าที่ด้านความสัมพันธ์ระหว่างค าทายกับค าตอบ ท าหน้าที่ในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างค าถามกับค าตอบ และหน้าที่ในการเบี่ยงเบนความเข้าใจ ท าให้ผู้ตอบปริศนาค าทายสามารถ
ตีความได้และตีความไม่ได้ การเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากอรรถลักษณ์ของแบบเปรียบไปยังสิ่งที่ถูก
เปรียบท าให้เห็นภูมิปัญญาในการใช้ภาษาของคนไทยที่สรรค์สร้างปริศนาค าทาย เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียนที่ส าคัญ นอกจากนี้ยังเห็นกระบวนการของการถ่ายทอดความคิดที่ปลูกฝังให้
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คนไทยฝึกคิดจากตีความหมายลักษณะร่วมกันบางประการของแบบเปรียบและสิ่งที่ถูกเปรียบของ
สิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทยอีกด้วย ส่วนหน้าที่ของการสร้างความบันเทิงในปริศนาค าทาย ได้แก่
การสร้างอารมณ์ขัน ให้เกิดขึ้นในการทายปริศนานั้น ถือเป็นหน้าที่ที่เป็นผลตามจาก การเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างค าถามกับค าตอบ เนื่องจากหากผู้ตอบปริศนาตีความไปอีกทางหนึ่ง ส่งผลให้
ผู้ตอบปริศนาเกิดความประหลาดใจและน าไปสู่ความรู้สึกไม่เข้ากันระหว่างการตีความตามขนบที่
ตนเองคาดหวัง กับการตีความแหวกขนบอยู่เหนือความคาดหมายจนเกิดอารมณ์ขันตามมา ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุจิตรา แซ่ลิ่ม (2551) ศึกษาลักษณะของความก ากวมอย่างจงใจในปริศนา
ค าทายร่วมสมัยของไทย และวิเคราะห์หน้าที่ของความก ากวมอย่างจงใจในปริศนาค าทายร่วมสมัย
ขอ ง ไทย  โดยการศึ กษาจากข้ อ มู ลปริ ศน าค าทาย  ปี  พ . ศ . 2 546 -2547 ใน เ ว็ บ ไซต์ 
http://joke.sanook.com/what.php และหนังสือรวบรวมปริศนาค าทายของไทย ผลการวิ จัยพบว่า  
หน้าที่ของความก ากวมอย่างจงใจในปริศนาค าทายร่วมสมัยของไทยโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์
ระหว่างต าแหน่งการเกิดความก ากวมร่วมกับหน้าที่ของความก ากวมในปริศนาค าทายร่วมสมัยของ
ไทยพบว่า ความก ากวมที่อยู่ในส่วนค าทายของปริศนา มีหน้าที่ในด้านการเบี่ยงเบนความเข้าใจของ
ผู้ตอบปริศนา ความก ากวมที่อยู่ในส่วนค าตอบและความก ากวมที่อยู่ในส่วนเสริมค าตอบ มีหน้าที่ใน
ด้านการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าทายและค าตอบ ส่วนหน้าที่ของ   ความก ากวมในด้าน
การสร้างความบันเทิงให้แก่การเล่นปริศนาค าทายพบว่า ความก ากวมทั้งในส่วนค าทาย ส่วนค าตอบ 
และส่วนเสริมค าตอบของปริศนาต่างก็สามารถสร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้เล่นปริศนาค าทายได้  
 5)  มโนทัศน์เกี่ยวกับธรรมชาติ เป็นสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมไทยที่สะท้อนจาก     
อรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในปริศนาค าทายไทย หมายถึง ธรรมชาติที่แวดล้อมมนุษย์อยู่ ได้แก่ พืช 
และสัตว์ การน าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาเปรียบเทียบให้เห็นลักษณะร่วมกันของมนุษย์  สัตว์ 
และพืช ในปริศนาค าทายน้ี นอกจากจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่า เมืองไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วย พืช ผัก 
ผลไม้ต่างๆ รวมท้ังสัตว์นานาชนิดแล้ว การผูกปริศนาค าทายในตัวค าถาม ยังได้อธิบายรายละเอียด
เกี่ยวกับรูปลักษณะ การเจริญเติบโตหรือความเป็นอยู่ของพืชและสัตว์เหล่านี้ได้อย่างถูกต้องตาม
หลักธรรมชาติวิทยา ซึ่งย่อมแสดงให้เห็นชัดเจนว่า พืชและสัตว์เหล่านี้มีอยู่ในท้องถิ่น คนในสังคม
รู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี ซึ่งสะท้อนให้เห็นระบบวิธีคิดของคนในสังคม ได้แก่ มโนทัศน์มนุษย์เป็น
ส่วนหนึ่งธรรมชาติ และมโนทัศน์สัตว์และพืชเป็นส่วนหนึ่งธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรรณา นะมิ (2527) ศึกษาปริศนาค าทายของไทยในด้านการผูกปริศนาและในด้านที่สะท้อนให้เห็นวิถี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนในสังคมไทย โดยรวบรวมข้อมูลปริศนาค าทายของไทยทั้ง 4 ภาค คือ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ผลการศึกษาพบว่า การผูกปริศนาค าทายด้านเนื้อหาค าตอบ
ของปริศนาค าทาย แบ่งได้เป็น 17 หมวด ได้แก่ หมวดที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ บุคคล พืช 
สัตว์ ที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ การประกอบอาชีพและเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาชีพ อาหารการกิน 
การละเล่น การแสดง ศาสนา วรรณคดีภาษา ตัวเลขและจ านวน จังหวัดและสถานที่ สื่อมวลชน 
เบ็ดเตล็ด และหมวดละคน ปริศนาค าทายเหล่านี้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนใน
สังคมไทยสมัยก่อนท่ีมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสงบและเรียบง่าย อาศัยปัจจัยและเครื่องอ านวยความ
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สะดวกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ คือ ที่อยู่อาศัย สิ่งของเครื่องใช้ การประกอบอาชีพและ
เครื่องมือในการประกอบอาชีพ การแต่งกาย อาหารการกิน การละเล่นการแสดง ความเชื่อ ศาสนา 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมในสังคมพืชและสัตว์   
 6)  มโนทัศน์เกี่ยวกับวัฒนธรรม เรื่องการให้ความความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว 
ความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง สะท้อนให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมพี่น้อง ที่อยู่ร่วมกันต้องพึ่งพา
อาศัยกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่กัน หากมองในเชิงวัฒนธรรม สนิท สมัครการ (2535: 
164-165) กล่าวไว้ว่า “พี่” มีบทบาทและสถานภาพบางประการและมีความสัมพันธ์กับ “น้อง” อย่าง
มาก ในทางวัยวุฒิที่เกิดมาก่อนจึงมีอาวุโสสูงกว่าน้อง และตามวัฒนธรรมไทยจะต้องคอยดูแลน้อง 
ร่วมท้ังช่วยพ่อแม่อบรมสั่งสอนน้องด้วย  ส่วนน้องจะต้องเชื่อฟังและเคารพรักพี่ ตอบแทนบุญคุณพี่
เม่ือมีโอกาส ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องในสังคมไทยแต่ดั้งเดิมมาจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด 
อบอุ่น และมีลักษณะต่างตอบแทน โดยอุดมคติแล้วพี่น้องควรรักใคร่และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันตลอดไป ในสังคมไทยนั้น ค าว่า “พี่น้อง” เฉย ๆ ความหมายจะกว้างขวางและพอเทียบได้กับค า
ว่า “ญาติ” ที่ใช้กันทั่วไป เช่น เม่ือเราพูดว่า “เป็นพี่น้องกัน” ความหมายจึงเท่ากับว่าเป็นญาติกัน 
ฉะนั้นถ้าจะใช้ค าว่า “พี่น้อง” เป็นญาติสนิทในระดับใดระดับหนึ่งแล้ว จะเรียกว่า พี่น้องร่วมบิดา
มารดา 
 7)   นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าปริศนาค าทาย มีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วนคือ ปริศนา และค า
เฉลย ปริศนาเป็นส่วนท่ีอธิบายหรือบอกใบ้ค าเฉลย แต่ในขณะเดียวกัน ค าอธิบายในปริศนาก็ลวงให้
ผู้ฟังหลงทางด้วย ลักษณะที่ทั้ง "แนะ" และ "ลวง" ดังกล่าวท าให้ปริศนาค าทายมีความน่าสนใจ 
กล่าวคือ เม่ือแรกได้ยินข้อปริศนา คนฟังมักถูกลวงให้คิดผิดทาง จนเกิดความฉงน แต่เม่ือได้ทราบค า
เฉลยแล้ว ก็จะคิดได้ถูกแนวทาง ปริศนาที่ดูเหมือนลึกลับและน่าฉงนนั้น ก็กลับกลายเป็นเรื่องพื้นๆ     
ที่ไม่มีอะไรชวนสงสัย เช่นปริศนาค าทายในชุดของสัตว์ที่เปรียบส่วนบนของสัตว์กับหลังคาบ้านแต่ละ
ชนิด เช่น อะไรเอ่ยสี่ตีนเดินมาหลังคามุงกระเบื้อง ค าตอบ  เต่า อะไรเอ่ย  สิบตีนเดินมา  หลังคามุง
สังกะสี ค าตอบ  ปู อะไรเอ่ย  สี่ตีนเดินมา หลังคามุงแฝก ค าตอบ สุนัข แมว อะไรเอ่ย  สีตีนเดินมา 
หลังคาแหลมเปี๊ยบ ค าตอบ  เม่น อะไรเอ่ย  สองตีนเดินมา หลังคามุงจาก ค าตอบ ไก่  อะไรเอ่ย  หกขา
เดินมา  หลังคามีดนตรี  ค าตอบ จิ้งหรีด หากผู้ตอบปริศนาย้อนกลับไปคิดถึงค าตอบที่ผู้ทายปริศนา
เฉลยไว้ก่อนหน้า ก็จะท าให้ทราบได้ค าตอบของค าทายที่เปรียบกับหลังคาชนิดต่าง ๆ ค าตอบต้องเป็น
สัตว์แน่นอน ลักษณะดังกล่าว ท าให้ปริศนาค าทายสามารถดึงดูดความสนใจของผู้คนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากลักษณะเด่นดังกล่าวแล้ว  ปริศนาค าทายมีลักษณะเด่นทางเนื้อหาและลักษณะเด่นทางภาษา 
ที่น่าสนใจ 
      จากผลการวิจัยในครั้งนี้นอกจากท าให้เห็นระบบความคิดของผู้ผูกปริศนาค าทายไทยแล้ว 
ยังท าให้เห็นคุณค่า ด้านภูมิปัญญาไทยในการสร้างปริศนาค าทาย โดยการน าลักษณะของสิ่ งที่อยู่
รอบ ๆ มาสร้างสรรค์เป็นปริศนา เพื่อให้ผู้เล่นปริศนาเกิดการเรียนรู้และความความบันเทิงไป   
พร้อม ๆ กัน หากมองย้อนตัวการละเล่นไปสู่ตัวผู้สร้างและผู้เล่นปริศนาค าทาย จะพบผลผลิตทาง
วัฒนธรรมกับกลุ่มคน ผู้สร้างและผู้เสพงานนี้ กล่าวคือ การละเล่นปริศนาค าทายทั้ งในส่วนของ
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เนื้อหาสะท้อนให้เห็นมโนทัศน์ทางสังคมและวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดส่งต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย    
แม้ปริศนาค าทาย “อะไร” จะไม่ทราบที่มาว่าใครเป็นผู้สร้าง แต่วัฒนธรรมทางภาษาเหล่านั้นก็
สะท้อนให้เห็นความคิดและความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดรับกับ     
วิถีชีวิตและการรับรู้ผ่านกระแสวัฒนธรรมโลกในรูปแบบต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ควรมีการศึกษาอรรถลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตในวาทกรรมอื่น เช่น บทเพลง บทละคร เป็นต้น 
 2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปริศนาค าทายข้ามวัฒนธรรม เช่น ปริศนาค าทายไทย
เปรียบเทียบกับปริศนาค าทายของจีน หรือชาติอื่น ๆ ในภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกันกับไทย 
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ปริศนาค าทาย 

 
 

 1.1  ส่ิงมีชีวิตเปรยีบกบัส่ิงมีชีวิต 

  1.1.1 ปริศนาค าทายเก่ียวกบัพืช 
          เปรียบกบั มนุษย ์
   1)  อะไรเอ่ย  กลมๆ เหมอืนวงพระจนัทร ์อยูใ่นครรคก์ม็ทีอ้ง สงสารนวลน้อง  
    อยูใ่นทอ้งยงัมคีรรภ ์       
   ตอบ  ฝกับวั 
   2)  อะไรเอ่ย  แก่เรยีกหา้ว สาวเรยีกอ่อน 
   ตอบ  มะพรา้ว 
   3)  อะไรเอ่ย เจา้สาวอยูใ่นเรอืนหนาม ไมง่ามกห็อม 
   ตอบ  ทุเรยีน   
 4)  อะไรเอ่ย  เมื่อเดก็นุ่งขาว เมื่อสาวนุ่งเขยีว เมื่อแก่สิน้แรง นุ่งแดงสเีดยีว 
         ค าตอบ  พรกิ 
   5)  อะไรเอ่ย เดก็ ๆ นุ่งผา้ โตขึน้มาเอาผา้โพกหวั 
   ค าตอบ  มะเขอื  
   6)  อะไรเอ่ย  เดก็นุ่งแพรสขีาว  สาวนุ่งแพรสเีขยีว แก่นุ่งแพรสเีหลอืง 
   ค าตอบ  กลว้ย 
   7)  อะไรเอ่ย  ตกดงัป๊อก  หวัถลอกแดงแจ ๋
   ค าตอบ  ฝกัมะขาม 
   9)  อะไรเอ่ย  ตัง้แต่เลก็นุ่งผา้  โตขึน้มาเอาผา้ออก 
   ค าตอบ  ตน้ไผ่ 
   10)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าขา ใบวาเดยีว 
   ค าตอบ  กลว้ย 
   11)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าแขน ใบแล่นเสีย้ว 
   ค าตอบ  ออ้ย 
   12)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่ากอ้ยใบยอ้ยถงึดนิ  เดก็เกบ็ไปกนิรอ้งไหร้ ่าไร 
   ค าตอบ  พรกิ 
   13)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่านิ้วกอ้ย  พระตัง้รอ้ยนัง่ไม่หกั 
   ค าตอบ  พรกิ 
   14)  อะไรเอ่ย นารเีลน่น ้า 
   ค าตอบ  จอกแหน 
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   15)  อะไรเอ่ย ใบหยกั ๆ ลกูรกัเตม็คอ 
   ค าตอบ  มะละกอ 
   16)  อะไรเอ่ย พระนัง่รอ้ยองคก์ไ็ม่หกั 
   ค าตอบ  โสน 
   17)  อะไรเอ่ย พอสาวอยูก่บัแม่ พอแก่ตามผวั 
   ค าตอบ  หญ้าเจา้ชู ้
   18)  อะไรเอ่ย พ่อไมไ่ดด่้า แม่ไม่ไดต้ ีไปนัง่แหกหอียูบ่นยอดไม้ 
   ค าตอบ  ลกูส าโรง 
   19)  อะไรเอ่ย พ่อหวัลา้น แม่เอาขวานฉะ พ่อมงึปะแมม่งึเปิงพ่อกย็ุง่ แม่กเ็หยงิ    
   ค าตอบ  ลกูตาล 
   20)  อะไรเอ่ย มาจากเมอืงลาว ผา้ขาวคาดพุง 
   ค าตอบ  ผกักะเฉด 
   21)  อะไรเอ่ย มาจากศรรีาชา มตีารอบตวั 
   ค าตอบ  สบัปะรด 
   22)  อะไรเอ่ย มจีุกมเีกศ มาจากเมอืงเทศ มตีารอบตวั 
   ค าตอบ  สบัปะรด 
   23)  อะไรเอ่ย มตีารอบตวั มหีวัหวัเดยีว 
   ค าตอบ  สบัปะรด 
   24)  อะไรเอ่ย มตีารอบหวั เอาตวัไม่รอด 
   ค าตอบ  สบัปะรด 
   25)  อะไรเอ่ย แมม่นัตายตัง้แต่ยายยงัไม่เกดิ ไปถามพ่อดเูถดิวา่น้องเกดิก่อนพี่ 
   ค าตอบ  ตน้เต่ารอ้ง 
   26)  อะไรเอ่ยยายจ๋าแม่ฉนัตายตัง้แต่ยายยงัไม่เกดิ  
      ลองคดิดเูถดิวา่ฉนัเกดิก่อนยาย 
   ค าตอบ  ฝ้าย 
   27)  อะไรเอ่ย ลกูแก่ แม่ตาย 
   ค าตอบ  กลว้ย 
   28)  อะไรเอ่ย ลกูโตเท่าขามตีารอบตวั   
   ค าตอบ  ขนุน 
   29)  อะไรเอ่ย สงูเทยีมเมฆ โดกเดกดุ๊กดิก๊ หนวดเครารกุรกิ ดุ๊กดิก้โดกเดก 
   ค าตอบ  สน 
   30)  อะไรเอ่ย หล่นดงัโผง หวัโหมง่ซโีครงถี ่
   ค าตอบ  ทางมะพรา้ว 
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   31)  อะไรเอ่ย หล่นตุ๊บใสห่มวกแต ้วิง่แรไ่ปหาอโีต้  
   ค าตอบ  มะพรา้ว 
   32)  อะไรเอ่ย หล่นตุ๊บใสห่มวกแต ้นุ่งแพรสเีลอืดหม ู
   ค าตอบ  ลกูตาล 
   33)  อะไรเอ่ย อยูก่ลางปา่ ใส่ชฎาแหลมเป๊ียบ 
   ค าตอบ  หน่อไม ้
   34)  อะไรเอ่ย อยูก่ลางปา่ ใส่ชฎาแหลมเป๊ียบ 
   ค าตอบ  หน่อไม ้
   35)  อะไรเอ่ย ไอแ้ดงไปเทีย่ว ไอเ้ขยีวอยูบ่า้น 
   ค าตอบ  พรกิ 
   36)  อะไรเอ่ย เมื่อแก่เป็นเพื่อนนอน เมื่ออ่อนเป็นเพื่อนกนิ 
   ค าตอบ  ไมไ้ผ ่
 
   เปรียบกบั สตัว ์
   37)  อะไรเอ่ย กากไ็มใ่ช่กาแท ้การ่อแร่ เกาะกิง่ไมต้าย 
   ค าตอบ  กาฝาก 
   38)  อะไรเอ่ย กาด ากระโดดลงน ้ากลายเป็นกาขาว 
   ค าตอบ  แมงลกั 
   39)  อะไรเอ่ย ครัน้ยกขึน้ด ู ปไูม่มกีา้ม 
   ค าตอบ  ฝกักา้มป ู
   40)  อะไรเอ่ย ใบปุ้มปู้   หางหนูนิดเดยีว 
   ค าตอบ  มะพรา้ว 
   41)  อะไรเอ่ย ลงิกไ็มใ่ช่ลงิ  ค่างกไ็มใ่ช่ค่าง นัง่หอ้ยหาง กางร่มเล่นลม 
   ค าตอบ  ลกูล าพู 
   42)  อะไรเอ่ย ลงิไมใ่ช่ลงิ ชา้งไมใ่ช่ชา้ง มหีางตรงหวั 
   ค าตอบ  มะพรา้ว 
   43)  อะไรเอ่ย สงูเท่าชา้ง ออกลกูทางหวั สงูเท่างงวัออกลกูทางขา้ง 
   ค าตอบ  กลว้ย  ขา้วโพด 
   44)  อะไรเอ่ย หล่นดงัผาง อกด่างหางแดง 
   ค าตอบ  กาบหมาก 
   45)  อะไรเอ่ย  หวัอยูใ่ตด้นิ ตวับนิบนฟ้า 
   ค าตอบ  มนันก 
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   46)  อะไรเอ่ย  นกกะปดูตดูตนั ผลดัปีกทุกวนั แต่บนิไมไ่ด้ 
   ค าตอบ ปลกีลว้ย 
   47)  อะไรเอ่ย  นกกะปดูตดูตนั  ออกลกูทนั  ออกทางปีก 
   ค าตอบ ปลกีลว้ย 
   48)  อะไรเอ่ย ชื่อดุรา้ย  คลา้ยกรยิาของสตัว ์ มอียูต่ามวดั ตามสวน 
   ค าตอบ มะขวดิ 
 
   เปรียบกบัวตัถ ุ
   49)  อะไรเอ่ย  ก าแพงสามชัน้  กัน้น ้าไม่อยู ่
   ค าตอบ มะพรา้ว 
   50)  อะไรเอ่ย ตน้เท่ากระป๋อง  ใบหร๋องแหร๋ง 
   ค าตอบ  ตน้ไผ่ 
   51)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าเขม็  ทัง้เกบ็ทัง้เลม็  ไม่เตม็ก ามอื 
   ค าตอบ  หญ้าเจา้ชู ้
   52)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ใบดกลกูด า 
   ค าตอบ  ตน้ตาล 
   53)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก ลกูดกเตม็คอ   
   ค าตอบ  มะพรา้ว 
   54)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าครก  ลกูดกหมื่นแสน  
   ค าตอบ  ตน้ลาน 
   55)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าเทยีนใบเท่าถาด 
   ค าตอบ บวั 
   56)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าล าเรอื ใบห่อเกลอืไมม่ดิ 
   ค าตอบ มะขาม 
   57)  อะไรเอ่ย  ตน้เท่าล าหอก เกบ็ดอกไปขาย 
   ค าตอบ  โสน 
   58)  อะไรเอ่ย ตน้เท่าสาก  ใบลากดนิ 
   ค าตอบ  กลว้ย 
   59)  อะไรเอ่ย  ผา้เขยีวห่อผา้ขาว  ผา้ขาวห่อขา้วสาร   
   ค าตอบ  สมัโอ 
   60)  อะไรเอ่ย  ฝนตกสบิ  หลงัคาไม่เปียก 
   ค าตอบ ใบบวั ใบบวบ 
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   61)  อะไรเอ่ย  เรอืนป ัน้หยา  ทาสเีขยีว  นอนคนเดยีว กางมุงขาว 
   ค าตอบ  น้อยหน่า 
 
  1.1.2  ปริศนาค าทายเก่ียวกบัสตัว ์
    เปรียบเทียบกบั มนุษย ์
    1) อะไรเอ่ย สีค่นหาม สามคนแห่ สองคนพดั หนึ่งคนปดัแส ้  
   ค าตอบ  ชา้ง 
    2)  อะไรเอ่ยสามแสนหา้มแก่นไมป้ระดู่  คนสามหมู่หามตูร้ถไฟ 
   ค าตอบ  กิง้กอื 
    3)  อะไรเอ่ย ชื่อเหมอืนคนตายใส่เสือ้ลายสสีวย 
   ค าตอบ  ผเีสือ้ 
    4) อะไรเอ่ย กน้ชีฟ้้า หน้าไถดนิ 
   ค าตอบ  หอย 
   5)  อะไรเอ่ย ตาฤาษมีหีนวด สวดมนตอ์ยูป่ากถ ้า  
   ค าตอบ จิง้หรดี 
   6)  อะไรเอ่ย  แปดตนีเดนิดง พระสงฆร์อ้งไห ้
   ค าตอบ ควายลากเกวยีน 
   7)  อะไรเอ่ย  ตาเถนกบัยายช ีจู๋จีบ๋นยอดยาง 
   ค าตอบ  นกกระยาง 
   8) อะไรเอ่ย นางอยูใ่นหอ้ง ใครเขา้ไปตอ้ง ขนพองวาว 
   ค าตอบ  แม่ไก่ฟกัไข ่
   9) อะไรเอ่ย  สาวน้อยนุ่งผา้ลาย ผกูคอตาย ใตต้น้ไมเ้อน 
   ค าตอบ  ดกัแด้ 
   10)  อะไรเอ่ย เดนิโหยง่ๆ ยกธงขา้งหลงั สาวน้อยรอ้ยชา่ง นัง่สู่กวา่ยืน่ 
   ค าตอบ  สุนขั 
    11)  อะไรเอ่ย กลางวนัพกัผ่อน ตื่นนอนในราตร ีตามทอ้งทุ่ง มอีคัคตีดิกน้ 
   ค าตอบ  หิง่หอ้ย 
   12)  อะไรเอ่ย กายาอยูใ่นสระ อุจจาระอยูใ่นคน 
   ค าตอบ  เต่า 
   13)  อะไรเอ่ย ขงเบง้อยูก่ลางเวหา  วางแผนไดแ้ปดทศิ 
   ค าตอบ  แมงมุม 
   14)  อะไร จกัษุช ูศรีษะเรน้ คงคงเป็นทีเ่ล่น ธรณีเป็นทีน่อน 
   ค าตอบ  ปู 
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   15)  เฒ่าหนึ่งมาจากฟ้า ขาแขง็เป็นหนาม 
   ค าตอบ แมลง 
   16)  อะไรเอ่ย ดกึ ๆ ตื่นขึน้มา ตกีลองรอ้งฎกีา บอกเวลาใหใ้คร ๆ รู ้
   ค าตอบ ไก่ 
   17)  อะไรเอ่ย น ้าขุน่อยูไ่ด ้น ้าใสไหลจร เกลา้ผมเหมอืนมอญนามกรวา่อะไร 
   ค าตอบ หอยโขง่ 
   18)  ไมอ้นัน้อย คนตัง้รอ้ย เกาะไมห่กั 
   ค าตอบ  รงัผึง้ 
   19)  เอวบางๆ ขึน้ตน้ยางสงูลบิ 
   ค าตอบ มดตานอย 
 
   เปรียบเทียบกบั ส่ิงของ 
   20)  อะไรเอ่ย ขา้งหวัเหน็บกรชิ  ขา้งทา้ยตดิหางเสอื 
   ค าตอบ กุง้ 
   21)  อะไรเอ่ย  คอเท่าครก  ลกูกะโปกไม่ม ี
   ค าตอบ ชา้ง 
   22)  อะไรเอ่ย  ปากแดงคมเหมอืนเคยีว  ตวัเขยีวเหมอืนพระอนิทร ์
   ค าตอบ นกแกว้ 
   23)  อะไรเอ่ยสีต่นีเดนิมาหลงัคามุงกระเบือ้ง 
   ค าตอบ  เต่า 
   24)  อะไรเอ่ย  สบิตนีเดนิมา  หลงัคามงุสงักะส ี
   ค าตอบ  ปู 
   25)  อะไรเอ่ย สีต่นีเดนิเชื่อง ๆ ไม่มงุกระเบือ้งแต่มุงเขม็ 
   ค าตอบ เม่น 
   26)  อะไรเอ่ย  สีต่นีเดนิมา หลงัคามุงแฝก 
   ค าตอบ สุนขั แมว 
   27)  อะไรเอ่ย  สตีนีเดนิมา หลงัคาแหลมเป๊ียบ 
   ค าตอบ  เม่น 
   28) อะไรเอ่ย  สีเ่สาธง  สองเสาเหลก็ มอืหนึ่งเกบ็ผกั  มอืหนึ่งกวกัเดก็ 
   ค าตอบ ควาย 
   29)  อะไรเอ่ย  สองตนีเดนิมา หลงัคามงุจาก 
   ค าตอบ  ไก่ 
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   30)  อะไรเอ่ย  หกขาเดนิมา  หลงัคามดีนตร ี  
   ค าตอบ จิง้หรดี 
   31)  อะไรเอ่ย  หบีน้อยใสผ่า้เหลอืง  กุญแจทัง้เมอืงไขไม่ออก 
   ค าตอบ  ไข ่
   33)  อะไรเอ่ย  เหลก็แดงแทงดนิ บางคนกนิ บางคนไม่กนิ 
   ค าตอบ ปลาไหล 
   34)  แหวนกบัแหวนชนกนัทีห่นัอากาศ  เกดิเป็นสตัวป์ระหลาดชอบกนิหญ้า 
   ค าตอบ  ววั 
 
  1.1.3  ปริศนาค าทายเก่ียวกบัมนุษย ์
    เปรียบกบัพืช 

1) อะไรเอ่ย กอไผท่ ัง้กอ หาขอ้ไม่พบ 
ค าตอบ  ผม 
2) อะไรเอ่ย ตน้เท่าเขม็ ยิง่เลม็ยิง่ขึน้ 
ค าตอบ ผม 
3)  อะไรเอ่ย ทางโน่นกห็ว้ย ทางนี้กห็ว้ยมตีน้กลว้ยอยูต่รงกลาง 
ค าตอบ จมกู 

 4) อะไรเอ่ย ใบอะไรไม่มตีน้ คนชอบคล า 
  ค าตอบ  ใบห ู
 5)  อะไรเอ่ย  ผลไมสุ้ขคาตน้ไม่รูห้ลน่ คนกนิได ้
 ค าตอบ  นมแม่ 
 6)  อะไรเอ่ย  สุกไม่รูจ้กัหอม  งอมไม่รู้จกัหล่น  สุขคาตน้คนกนิได ้
 ค าตอบ  นมแม่ลกูอ่อน 
 7)  อะไรเอ่ย  สงูเอยสงูสุด สงูเทยีมตน้ละมุด สงูสุดลกูตา 
 ค าตอบ คิว้ 
 
 เปรียบเทียบกบัวตัถส่ิุงของ 

1) อะไรเอ่ย  กระทะน้อยแขวนอยู ่มองดไูม่เหน็ 

ค าตอบ  ใบห ู
2) อะไรเอ่ย  กะโล่เลก็กะโล่น้อย หอ้ยขา้งฝาหาไม่พบ 

ค าตอบ  ใบห ู
3)  อะไรเอ่ย  ขา้งนอกประตไูม ้ ขา้งในประตเูหลก็  ผา้ผนืเลก็ตากไม่แหง้ 

ค าตอบ  ปาก  ฟนั  ลิน้ 
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4) อะไรเอ่ย  บา้นน้อยสแีดง แขง็แรงรัว้ขาว  
ค าตอบ  ปาก ฟนั 
5) อะไรเอ่ย  แบน ๆ เท่าห่อเกลอืไปเมอืงเหนือกถ็งึ 
ค าตอบ  เทา้ 
6) อะไรเอ่ย  ผา้ผนืน้อย  คนตัง้รอ้ย  ตากไม่แหง้ 
ค าตอบ  ลิน้ 
 

 เปรียบเทียบกบัสตัว ์
1) อะไรเอ่ย  ไก่ขาวจบัราวเป็นแถว 
ค าตอบ  ฟนั 
2)  อะไรเอ่ย  ลงิไมใ่ช่ลงิ ค่างกไ็ม่ใช่ค่าง มหีางบนหวั 
ค าตอบ หางเปีย 
 

 เปรียบเทียบกบัมนุษย ์
1) อะไรเอ่ย  เฒ่าสองเฒ่า  นัง่คนละฟากเขา ไม่เคยเหน็กนัสกัท ี
ค าตอบ  ใบห ู
2) อะไรเอ่ย พีน้่องทอ้งเดยีวกนั  แลเหลยีวไม่เหน็กนั 
ค าตอบ  ห ู
3)  มาจากเมอืงลอง สองพีน้่องสงูต ่าเท่ากนั 
ค าตอบ  หวัเขา่ 
4)  อะไรเอ่ย  แม่ชชีาววงั ไม่รบัส ัง่ไม่ออก   
ค าตอบ น ้ามกู 
5)  สองพีน้่องอยูค่นละดา้นของคนันา 
ค าตอบ ตา 
6)  อะไรเอ่ย หา้พีน้่อง ทอ้งไม่มขีน 
ค าตอบ นิ้วมอื 
 

 1.3  ส่ิงไม่มีชีวิตเปรียบเทียบกบัส่ิงมีชีวิต 
  1.3.1  เปรียบเทียบกบัมนุษย ์
   1)  อะไรเอ่ย กลม ๆ เหมอืนวงพระจนัทร ์ชอบดนัพงุสาว ๆ แก่ ๆ เฒ่า ๆ  
                               ดนัมัง่ห่าง ๆ  
   ค าตอบ  กระดง้ฝดัขา้ว 
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   2)  อะไรเอ่ย กลางวนัอุม้ลกูยนื กลางคนือุม้ลกูนอน 
   ค าตอบ  บนัได 
   3)  อะไรเอ่ย  กนิทางกน้  พ่นออกทางปาก 
   ค าตอบ  ปืน 
   4)  อะไรเอ่ยกนิทางกน้ออกทางปาก กนิมาก ๆ ออกขา้ง ๆ  
   ค าตอบ ระหดัวดิน ้า 
   5) อะไรเอ่ย กนิทางไส ้ไฟลุกแดง 
   ค าตอบ ตะเกยีง 

6) อะไรเอ่ย กระโดดโลดลม  ถูกระดมกม้ไส 
ค าตอบ  กบไสไม ้
7) อะไรเอ่ย กนิอะไรสกัครัง้ตอ้งถ่างขาอา้ปาก 
ค าตอบ กรรไกร 
8)  อะไรเอ่ย กนิเอา ๆ ยงัผอมกะหร่อง 
ค าตอบ เครื่องดดีฝ้าย 
9)  อะไรเอ่ย ขาเรยีวเลก็ เจ๊กชอบใช ้
ค าตอบ  ตะเกยีบ 
10)  อะไรเอ่ย มาจากเมอืงเจ๊ก ตวัเลก็เสยีงดงั 
ตอบ  ประทดั 

   11)  อะไรเอ่ย มาจากเมอืงเจ๊ก ตวัเลก็ๆมฟีนัซีเ่ดยีว 
   ค าตอบ  จอบ 
   12)  กนิทางไส ้ไฟลุกแดง 
   ค าตอบ  ตะเกยีง 
   13)  กระโดดโลดลม ถูกระดมกม้ไส 
   ค าตอบ  กบไสไ้ม ้
   14)  กนิอะไรสกัครัง้ ตอ้งถ่างขาอา้ปาก 

ค าตอบ  กรรไกร 
15)  กนิเอาๆ ยงัผอมกะหร่อง 
ค าตอบ เครื่องดดีฝ้าย 
16)  อะไรเอ่ย ขา้งนอกสดใส ขา้งในเป็นฝอย น ้าตาไหลยอ้ย ตรงปลายแดงแจ๋
ค าตอบ  เทยีนไข 
17)  อะไรเอ่ย ขนุแผนนอนตาย เอาไมพ้าดอก 
ค าตอบ ไมเ้ชด็กนั 
18)  อะไรเอ่ย คนแกห่ลงัค่อน เดนิออ้มหวัปลอก 
ค าตอบ  มอืถอืโม่ 
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19)  อะไรเอ่ย ด ามอืตือ้ มสีะดอือยูต่รงกลาง 
ค าตอบ กระทะ 
20)  อะไรเอ่ย ตวัน้อยนิด ตดดงัป๊ิด ผมเปียบาน 
ค าตอบ แห 
21)  อะไรเอ่ย ตวัน้อยๆมแีต่ไส ้ตบัไตไม่ม ี
ค าตอบ ตะเกยีง 
22)  อะไรเอ่ย ตาแก่หลงัโกง เดนิโทงๆกนิขา้วหมดทุง่ 
ค าตอบ เคยีว 
23)  อะไรเอ่ย ตาแก่หลงัโกง ลงน ้าไม่ขุน่ 
ค าตอบ เบด็ 
24)  อะไรเอ่ย ตื่นเหน็หลบัหาย นอนหงายจงึรู ้
ค าตอบ มุง้ 
25)  อะไรเอ่ย โตงเตงโตงไขว ้ผูห้ญงิท าใหผู้ช้ายโตงเตง 
ค าตอบ  ยา่ม 
26)  อะไรเอ่ย ถูกแทงแผลม ีถูกตหีวับาน ไม่ตอ้งขึน้ศาลท างานรวมกนั 
ค าตอบ  คอ้นกบัสิว่ 
27)  อะไรเอ่ย ทา้วพนัตา พระยาพนัวงั พ่อมนัตาย ลุกชายมนัยงั 
ค าตอบ  แห 
28)  อะไรเอ่ย ทีป่ากไม่มพีนั กนิขา้วทุกวนั ไดม้ากกวา่คน 
ค าตอบ  หมอ้ขา้ว 
29)  อะไรเอ่ย นัง่ขดัสมาธ ิขีร้าดเตม็ตวั 
ค าตอบ  โม่ 
30)  อะไรเอ่ย นัง่ขดัสมาธ ิขีร้าดเตม็ตดู 
ค าตอบ  สขีา้ว 
31)  อะไรเอ่ย นัง่จุม้ปุ๊ก กระดกูอยูก่ลาง 
ค าตอบ  กองฟาง 
32)  อะไรเอ่ย นัง่นี่ ชีโ้น่น 
ค าตอบ คนัเบด็ 
33)  อะไรเอ่ย นัง่ทา้วแขนอ่อน กนิก่อนพระ 
ค าตอบ  ทพัพ ี
34)  อะไรเอ่ย นัง่ลุกไดเ้ดนิไม่เป็น ตวัเป็นเอน็หวัเหมอืน ขีไ้ก่ ผมประไหล่มไีข่
ใตท้อ้ง ตวัสองปลอ้ง หวัแตกนิดหนึ่ง 
ค าตอบ  กระต่ายขดูมะพรา้ว 
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35)  อะไรเอ่ย นางคนหนึ่งโสภา มลีุกไม่เจรจา ฝากตวัอยูก่บัพระยา  
      สสีาสองขา ไม่มเีขา่ไม่มตีา 
ค าตอบ  เลื่อย 
36)  อะไรเอ่ย  น ้าขึน้ตาแดง น ้าแหง้ตาด า  
ค าตอบ  ตะเกยีง 
37)  อะไรเอ่ย นายหา้งนัง่ในหอ้ง ตจี๊องหน่องดงัโหน่งเหน่ง 
ค าตอบ  นาฬกิา 
38) อะไรเอ่ย  ปากกวา้งอา้ซ่า กายาเป็นเหลก็ สองหแูขง็เป็ก 
 เป็นห่วงเหลก็ตดิทีป่าก 
ค าตอบ  กระทะ   
39)  อะไรเอ่ย เปา่หบูบีทอ้ง รอ้งเป็นเพลง 
ค าตอบ  ขลุ่ย 
40)  อะไรเอ่ย ไปไหนไปดว้ยกนั พอสิน้แสงตะวนักท็ิง้เพือ่น 
ค าตอบ สมอเรอื 
41)  ผวิกายผุดผ่อง ในทอ้งไสข้าว ขีม้กูเป็นระนาวปลายแดง 
ค าตอบ  เทยีนไข 
42)  อะไรเอ่ย เฝ้าไร่เฝ้านา ขา้วปลาไม่ยอมกนิ 
ค าตอบ  เสาหนิ 
43)  อะไรเอ่ย พอแม่เอ่ยปาก ลกูกจ็ากแม่ไป 
ค าตอบ  ลกูปืน 
44)  อะไรเอ่ย พีน้่องทอ้งเดยีว ไปเทยีวรอบโลก บางคราวมโีชค เดนิมาพบกนั 
ค าตอบ  เขม็นาฬกิา 
45)  อะไรเอ่ย ฟนัซเีดยีว เคีย้วไมท้ ัง้แผ่น 
ค าตอบ  กบไสไม ้
46)  อะไรเอ่ย ฟนัแหลมเหมอืนผ ียิง่สยี ิง่ขาด 
ค าตอบ เลื่อย 
47)  อะไรเอ่ย มาจากเมอืงจนี ตดัตนีสองขา้ง ตดักลางครัง้ตวัตดัหวัตดัมอื 
ค าตอบ  กางเกงขาก๊วย เสือ้กัก๊ 
48)  อะไรเอ่ย มาจากเมอืงจนี ถอืศลีเมอืงไทย 
ค าตอบ  เทยีน 
49)  อะไรเอ่ย มขีาสองขา มตีาสองตา กายาไม่ม ี
ค าตอบ  แวน่ตา 
50)  อะไรเอ่ย มตีารอบตวั มหีวัจุกอยูก่ลาง 
ค าตอบ  แห 
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51)  อะไรเอ่ย มปีากไมม่ฟีนั กนิขา้วทุกวนั ไดม้ากกวา่คน 
ค าตอบ หมอ้ขา้ว 
52)  อะไรเอ่ย มฟีนัซเีดยีว เคีย้วไมท้ ัง้แผ่น 
ค าตอบ  กบไสไม ้
53)  อะไรเอ่ย มฟีนัมากมาย แต่กนิอะไรไม่ได ้
ค าตอบ  หว ี
54)  อะไรเอ่ย มลีกูเอาไวห้วา่งขา มตีาเอาไวข้า้งตวั มหีเูอาไวบ้นหวั 
ค าตอบ  ปีนโต 
55)  อะไรเอ่ย มหีวัสองหวั มนีมสองขา้ง มตีวัอยูต่รงกลาง 
ค าตอบ  ไมค้าน 
56)  อะไรเอ่ย มสีองขา สบิห ู
ค าตอบ  ปีนโต 
57)  อะไรเอ่ย แม่น้อยลกูมาก พาลกูตกยาก ลุยน ้าลุยโคลน 
ค าตอบ  คราด 
58)  อะไรเอ่ย ยายแก่หลงัขด กนิหญ้าหมดทุง่ 
ค าตอบ เคยีว 
59)  อะไรเอ่ย ลกูสปัดน เล่นกน้แม ่
ค าตอบ  ลกูกุญแจ   
60)  อะไรเอ่ย ลกูหวัด า ต าขา้งแม่ 
ค าตอบ ไมข้ดีไฟ 
61)  อะไรเอ่ย หน้างอคออ่อน กนิก่อนทุกวนั 
ค าตอบ ทพัพ ี  
62)  อะไรเอ่ย หลงัตากฟ้า หน้ารอบตวั 
ค าตอบ   บา้น   
63)  อะไรเอ่ย เหยยีบลกู จบัแม ่
ค าตอบ  บนัได    
64)  อะไรเอ่ย อปุีกอเีป้านัง่เฝ้าอยูก่บัเรอืน ถงึบถีงึเดอืนทาขมิน้สกัท ี
ค าตอบ พอ้ม 
65)  อะไรเอ่ย  ลกูกบัแมร่อ้งแห่ววัควาย 
ค าตอบ  กระดงึ 
66)  อะไรเอ่ย  ลกูตแีม่  รอ้งแซ่กลางดง 
ค าตอบ  กระดงึผกูคอววั 
67)  อะไรเอ่ย  สหายสองเรา ปปูลาเอาหมด ปรอืปรนแต่คน แต่ตวัตนอด 
ค าตอบ  ตะเกยีบ 
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68)  อะไรเอ่ย  อยูใ่นร่มเท่าแขง้ อยูก่ลางแจง้เท่ากระดง้ 
ค าตอบ  ร่ม 
69)  อะไรเอ่ย  ออกจากบา้นตนีเตะกริง่ๆ กลบัมาน ้าตาหยดติง๋ ๆ  
ค าตอบ  แห 
70)  อะไรเอ่ย  ออกจากบา้นเฮฮา  กลบัมาน ้าตายอ้ยแก้ม 
ค าตอบ  ถงัน ้า 
71)  อะไรเอ่ย  ออดแอด ออดแอด แม่ประแหรกเขา้รก  
ค าตอบ  เกวยีน 
72)  อะไรเอ่ย  ตอนเกดิตวัด า ตอนท างานตวัแดง ตอนแก่ตวัขาว 
ค าตอบ  ถ่าน 

   73  อะไรเอ่ย  ใหแ้ม่อยูบ่า้นลกูกลบัหนีเทีย่วทายกนัซวิา่ฉนัคอือะไร 
   ค าตอบ แม่กุญแจกบัลกูกุญแจ 

74)  อะไรเอ่ย ขา้งนอกเป็นช ีขา้งในเป็นพระ 
ค าตอบ   ไข ่
75) อะไรเอ่ย นารจี าศลี 
ค าตอบ  กลว้ยบวชช ี 
76)  อะไรเอ่ย พระรามลงสรง 
ค าตอบ ลอดช่องน ้ากะท ิ
77)  อะไรเอ่ย สองพีน้่อง ประคองกอดกนั กระโจนลงน ้า 
ค าตอบ  ขา้วตม้มดั 
78)  อะไรเอ่ย  มะลลิอยฟ้า  จรกาลงสรง   
ค าตอบ  ขา้วเหนียวถัว่ด า 
79)  อะไรเอ่ย  ลงน ้านุ่งผา้  ขึน้มาล่อนจอ้น 
ค าตอบ  ขา้วตม้มดั 
80)  อะไรเอ่ย  หวัร่อคลัก่ ๆ ในคอ  อยูบ่นตอไฟลน 
ค าตอบ  หมอ้ขา้วบนเตาไฟ 
81)  อะไรเอ่ย  ไอแ้ดงแทงไอด้ า  ไอข้าวรอ้งไห ้น ้าลายเป็นฟอง 
ค าตอบ  หมอ้ขาวบนเตาไฟ 
82)  อะไรเอ่ย  เปิดกระโปรงเหน็ขน  ดงึขนเหน็เมด็ บบีเมด็เหน็ร ูดดูรเูคม็ ๆ  
ค าตอบ ขา้วโพดตม้ 
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  1.3.2  เปรียบเทียบกบัสตัว ์
   1)  อะไรเอ่ย ขาวเหมอืนนกยาง มแีต่รงัไม่มไีข่ 
   ค าตอบ  งอบ 
   2)  อะไรเอ่ย ควายกไ็ม่ใช่ควาย แต่สนตะพายทางตดู 
   ค าตอบ  เขม็เยบ็ผา้ 

3) อะไรเอ่ย งอูยูใ่นหนอง คาบทองถวายพระ 
ค าตอบ  ตะเกยีง 
4)  อะไรเอ่ย จบัหางกระโดดโครม 
ค าตอบ กระบวยตกัน ้า  
5)  อะไรเอ่ย จบัหางขีไ้หล 
ค าตอบ  หางไถ 
6)  อะไรเอ่ย ชา้งน้อยลอยน ้ามา มงีาในทอ้ง 
ค าตอบ  ลอบ ไซ 
7) อะไรเอ่ย ชา้งสานลอยน ้ามา มแีต่ไม่มงีวง 
ค าตอบ  ลอบ 
8)  อะไรเอ่ย ด ามะละกา มตีาขา้งเดยีว 
ค าตอบ  ทะนาน 
9)  อะไรเอ่ย ด ามดิหม ียิง่ตยี ิง่กดั ด าเหมอืนหมดั ยิง่กดัยิง่ต ี
ค าตอบ  สิว่ คอ้น 

   10) อะไรเอ่ย ด าเหมอืนขนกา ทัว่ทุกเคหาใชเ้ชา้ใชเ้ยน็ 
   ค าตอบ  ถ่าน  
   11)  อะไรเอ่ย ด าจรกา มตีารอบตวั มหีางทางหวั มลีกูทางตนี 
   ค าตอบ  แห 
   12)  อะไรเอ่ย ดงังอเหมอืนกุง้ ฝุน่ฟุ้งน ้าตาไหล 
   ค าตอบ  หลอดยานตัถุ์ 
   13)  อะไรเอ่ย ตวัเดยีวสองหน้าหกห ู
   ค าตอบ  หมอนขวาน 
   14)  อะไรเอ่ย ตวัยาวเกอืบวา กนิพสุธาเป็นอาจณิ 
   ค าตอบ  จอบ 
   15)  อะไรเอ่ย นกกระยางคอยาวกนิขา้วในทุ่ง 
   ค าตอบ  เคยีว 
   16)  อะไรเอ่ย นกกะปดูตาแดง น ้าแหง้กต็าย 
   ค าตอบ  ตะเกยีง 
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   17)  อะไรเอ่ย นกเขาปากเหลก็ ตวัเลก็เสยีงดงั 
   ค าตอบ  ปีน 
   18)  อะไรเอ่ย นกตะกรมุตัง้รอ้ย ไปลงหนองน้อย มรีอยตนีเดยีว 
   ค าตอบ  ครกต าขา้ว 
   19)  อะไรเอ่ย ปลาดุกไซ ปลาไหลชอน ปลาดุกไปก่อน ปลาไหลตามหลงั 
   ค าตอบ  เขม็กบัดา้ย 
   20)  อะไรเอ่ย มหีางอยูบ่นหวั มตีารอบตวั มลีกูโตงเตง 
   ค าตอบ  แห 
   21)  อะไรเอ่ย มหี ูมงีา มตีารอบตวั 
   ค าตอบ งอบ 
   22)  อะไรเอ่ย ววัหลงัตะแคง กนิหญ้าทัง้แปลง อยูก่ลางทุ่งนา 
   ค าตอบ  เคยีว 
   23)  อะไรเอ่ย สองปีกฉีกอก จะวา่นกกไ็มใ่ช่ 
   ค าตอบ  เสือ้ 
   24)  อะไรเอ่ย สีต่นีชีฟ้้า อา้ปากกนิคน 
   ค าตอบ  มุง้ 
   25)  อะไรเอ่ย หางพนัรัว้ หวัไปหากนิ 
   ค าตอบ เขม็เยบ็ผา้ 
   26)  อะไรเอ่ย หางมุดหวั ตวัมุดหาง กลางมุดห ู
   ค าตอบ เขม็ขดั 
   27)  อะไรเอ่ย หางยาวเกอืบวา กายานิดเดยีว เลีย้วลดคดเคีย้ว ชกัใยดว้ยหาง 
   ค าตอบ เขม็เยบ็ผา้ 
   28)  กนิทางปากแต่ละท ีมขีีอ้อกปีก 
   ค าตอบ หวัหมไูถ่นา 

29)  อะไรเอ่ย นัง่บนปาง หางแยงร ู
ค าตอบ  กะจ่า 

   30)  อะไรเอ่ย ปากกดัตดู นิ้วโป้งกดทอ้ง ส่งเสยีงรอ้งจะแลนจะแลน 
   ค าตอบ ป่ี 
   31)  อะไรเอ่ย ปากปากเดยีว มตีารอบตวั 
   ค าตอบ  ตะกรา้ 
   32)  อะไรเอ่ย ไปไหนไปดว้ยกนั ไมม่ปีากไม่มฟีนั กดัไดก้ดัด ี
   ค าตอบ รองเทา้ 
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   33)  อะไรเอ่ย มลีกูรอบขา มตีารอบตวั มหีอูยูบ่นหวั 
   ค าตอบ  แห 
   34)  อะไรเอ่ย มหีางอยูบ่นหวั มตีารอบตวั มลีกูโตงเตง 
   ค าตอบ  แห 
   35)  อะไรเอ่ย หลายลิน้กนิจุ ไม่ดุดนั 
   ค าตอบ  ฟูก 
   36)  อะไรเอ่ย  จบัหางอา้ปาก 
   ค าตอบ  ชอ้น 
   37)  อะไรเอ่ย  เจา้ขาวนอนในปลกั คนไม่ผลกัไม่ลุกขึน้ 
   ค าตอบ  ครกต าขา้ว 
   38)  อะไรเอ่ย  น ้าท่วมไส ้ ไฟตดิหวั 
   ค าตอบ  ตะเกยีง 
   39)  อะไรเอ่ย ววัไมใ่ช่ววั ควายไม่ใช่ควาย สนสะพายขา้งหลงั 
   ค าตอบ  เขม็เยบ็ผา้ 
   40)  อะไรเอ่ย  สตัวป์า่มาอยูบ่า้น  กนิอาหารอย่างเดยีว เคีย้วแลว้กค็าย 
   ค าตอบ  กระต่ายขดูมะพรา้ว 
   41)  อะไรเอ่ย  สขีาหากนิตามหนอง 
   ค าตอบ ยอ 
   42)  อะไรเอ่ย  สตีนีมเีขีย้ว เทีย่วกนิในคลอง กนิแลว้ไม่เขา้ทอ้ง 
     ไปเขา้ทอ้งคนอื่น 
   ค าตอบ เลื่อย 
   43)  อะไรเอ่ย หน้าสองหน้า มตีารอบตวั 
   ค าตอบ  ผา้ลาย 
   44)  อะไรเอ่ย หน้าสัน้ฟนัขาว หางยาวเหมอืนมงักร หากนิตามดอน  
      อาบน ้าท่าหนิ 
   ค าตอบ  ขวาน 
   45)  อะไรเอ่ย  เอาหถููขา้ง  เสยีงครางดงัฟู ่
   ค าตอบ  ไมข้ดีไฟ 
   46)  อะไรเอ่ยไอน้ิลกนิหญ้าจอมปลวก 
   ค าตอบ กรรไกรตดัผม 
   47)  ไอน้ิลกนิหญ้าปากถ ้า  
   ค าตอบ  มโีกนโกนหนวด 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติผู้วิจัย 
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