
4.
เล่มที่

เพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ

ปริศนาผะหมี
ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษา
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เหรียญเงินสะสมไว้ใส่กระปุก        
รถบรรทุกสิ่งใดเอาไปขาย         
อาชีพนี้หวังกำ ไรได้มากมาย        
แสนอับอายไม่กล้าสู้หน้าผู้คน        
ร้อนเหลือเกินปิดทำ ไมลมไม่เข้า        
เขามาเที่ยวประเทศเราไม่ขัดสน       
มาก่อนศาสน์ กษัตริย์ ประชาชน        
อย่าอับจนหม่นใจเร่งไขคำ   

ข้อ 1.
พี่หมีชี้แนะ..

	 ข้อนี้เป็นปริศนาลูกโซ่นะครับ

เฉลย  1. ออมสิน  2. สินค้า  3. ค้าขาย  4. ขายหน้า  5. หน้าต่าง  6. ต่างชาติ  7. ชาติไทย  

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

 น้อง	ๆ	ครับ	คำาว่า	ผะหมี	หรือ	พะหมี	นี้	ไม่ได้หมายถึง	“หมี”  

แบบพี่หมีนะครับ	คำาว่า	ผะ	หรือ	พะ	แปลว่า	ตี	ส่วน	หม	ีแปลว่า	อำาพราง	

รวมความหมายถึง	ตีปัญหาหรือแก้ปัญหา	

	 ฉะนั้น	ปริศนาผะหมี	ก็คือการ	“ตี”	หรือ	ไขปริศนา		ซึ่งคำาตอบปริศนา

จะซ่อนอยู่ในแต่ละวรรคของบทร้อยกรอง	และจะมีความสัมพันธ์กันทางภาษา	 

ในรูปแบบต่าง	ๆ	เช่น	เป็นคำาพ้อง	คำาผัน	คำาผวน	คำาที่มีตัวสะกดเดียวกัน	

เสียงสระเสียงเดียวกัน	เป็นต้น 

	 สำาหรับ	ปริศนาผะหมี	ชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ทางภาษา	เพื่อ

พัฒนาการอ่านออกเขียนได้และสร้างเสริมสุขภาวะ	เล่ม	4	นี้	เป็นปริศนาลูกโซ่	

และคำาผัน	นะครับ

อยากรู้คำาตอบจังครับ...พี่หมี
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สักวาเรียงร้อยถ้อยคำ ขาน       
รับประทานในมื้ออาหารหลัก        
ร่วนสวยเรียงเม็ดน่ากินนัก        
ผู้สมัครอาสาควบคุมงาน         
สิ่งที่เห็นพรางสิ่งที่จริงไว้         
ต้นธารใสหัวใจแหล่งอาหาร        
มีให้กันมิตรภาพย่อมยาวนาน  
ครูยิ้มหวานไม่ดุตีทั้งปีเอย

ข้อ 2.
พี่หมีชี้แนะ..

	 ถ้ารู้คำาตอบก่อนหน้า	ก็สบายเลยครับ	

เพราะคำาสุดท้ายของคำาแรก	จะกลายเป็นคำาแรกของ

คำาต่อไปครับ..

เฉลย   1. กับข้าว  2. ข้าวเจ้า   3. เจ้าภาพ  4. ภาพลวงตา   5. ตาน้ำ    6. น้ำ ใจ   7. ใจดี  

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

สัตว์สี่เท้าเขาเปรียบว่าแมวยักษ์        
งานสานถักเรียก “สาด” ถิ่นอีสาน      
เชิ้ตโปโลสวมใส่เป็นทางการ  
อย่าช้านานรีบไขคำ ตอบพลัน

ข้อ 3.

เฉลย   1. เสือ  2. เสื่อ   3. เสื้อ

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีมีคำาตอบ

	 ข้อนี้..ใครผันวรรณยุกต์ได้บ้างครับ
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เฉลย    1. สัน  2.  สั่น   3. สั้น    เฉลย     1. สุม   2. สุ่ม    3. ซุ่ม 

ส่วนหนาของหนังสือตรงข้างปก       
เขย่าย้ำ สะเทือนสะทกในเคลื่อนไหว       
ยาวแค่นี้นี่หนอ? ไม่พอใช้    
คือคำ ใดใครรู้อย่าดูดาย

ข้อ 4.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

กองพะเนินทับถมจนท่วมท้น  
เจ้าไก่ชนพักผ่อนในบ่อนนี้       
แอบลอบดูรู้จังหวะค่อยต่อยตี   
สามคำ นี้คือคำ ใดเชิญไขความ

ข้อ 5.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีมีคำาใบ้

	 อักษรสูง	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	

โดยที่ไม่ต้องใชอักษรต่ำาคู่มาช่วย	ผันได้	

3	เสียงนะครับ

พี่หมูบอกใบ้

	 ผันอักษรสูงกันนะครับ..

ข้อนี้
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พี่หมีชี้แนะ..

	 ข้อนี้	น้อง	ๆ	ต้องรู้จักอักษรต่ำา	และการผัน

เสียงวรรณยุกต์นะครับ

ปริศนาอักษรต่ำ นะข้อนี ้  
เป็นโทนสีเกือบจะดำ ซ้ำ ปนขาว   
ไม่มากน้อยกว่ากันทุกครั้งคราว   
แต่ละก้าวย่างไปเราใช้เดิน 

เฉลย    1. เทา   2. เท่า    3. เท้า

ข้อ 6.

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

อักษรกลางวานมาช่วยกันไข  
มีสิ่งนี้เอาไว้อบอาหาร         
กระดองท้วมต้วมเตี้ยมค่อยค่อยคลาน 
ลูกเบิกบานได้ฟอนเฟ้นเค้นดื่มกิน

   เฉลย    1. เตา   2. เต่า   3. เต้า

ข้อ 7.

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมูรู้คำาตอบ

	 อักษรกลางคำาเป็นผันได้	5	

เสียง	แต่ข้อนี้	คำาตอบมีเพียง	3	

เสียง	3	คำา	นะครับ
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ลักษณนามของเครื่องดนตรีขลุ่ย  
มาบอกคุยให้รู้เรื่องนู่นนี่    
เป็นแหล่งอยู่ของหมูอ้วนตัวอ้วนพี  
อย่าช้าทีหากชอบจงตอบมา

ข้อ 8.

พี่หมูรู้คำาใบ้

	 อักษรต่ำา	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	โดยที ่

ไม่ต้องใช้	ห	นำา	ผันได้	3	เสียงนะครับ

เฉลย     1. เลา     2. เล่า      3. เล้า

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

ปริศนาข้อนี้ใครรู้บ้าง
แจ่มกระจ่างสว่างตาไม่พร่าหม่น  
เสื้อกางเกงสวมไว้ดูน่ายล   
ส่วนต่อจากกระเพาะคนคือสิ่งใด

   เฉลย    1. ใส    2. ใส่    3. ไส้

ข้อ 9.

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีมีคำาใบ้

	 อักษรสูง	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	

โดยที่ไม่ต้องใชอักษรต่ำาคู่มาช่วยผัน	ผันได้	 

3	เสียงนะครับ
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11ทางสัญจรสายน้ำ มีเรือล่อง   
ไม่บกพร่องว่องไวเป็นหนักหนา      
มาลัยนี้สวมคอน้องผ่องโสภา   
ปริศนาคำ ใดเอ่ยเฉลยกัน 

   เฉลย   1. คลอง    2. คล่อง    3. คล้อง

ข้อ 11.

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีชี้แนะ..

 อักษรต่ำา	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	โดยที ่

ไม่ต้องใช้	ห	นำา	ผันได้	3	เสียงนะครับ

และคำาตอบข้อนี้เป็นคำาควบกล้ำาจ้า...

ลูกกุญแจมีหนึ่งหน้าที่หลัก  
แมไ่ก่ฟักกกไว้ให้อบอุ่น   
ไม่กินยาแล้วจะหายไดไ้งคุณ?   
โปรดอย่าครุ่นคิดนานวานตอบคำ 

   เฉลย   1. ไข     2. ไข่     3. ไข้

ข้อ 10.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีชี้แนะ..

	 ข้อนี้เป็นการผันอักษรสูงอีกแล้วครับ
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พอแปรงฟันจนเป็นฟองต้องทำ อะไร     
สิ่งนี้ใช้ขีดเขียนเวียนหมึกสี        
ไว้จุน้ำ มีปากเทเท่พอดี        
สถานที่ธรรมชาติมีป่างาม   
แทนคำ ตอบว่าใช่ยินดีช่วย         
ร่วมอำ นวยร่วมทำ อย่างล้นหลาม       
ผู้มาเยือนถิ่นเราเฝ้าติดตาม  
ตอบข้อถามไดไ้หมลองไขคำ  

เฉลย  1. บ้วนปาก   2. ปากกา    3. กาน้ำ     4. น้ำ ตก    5. ตกลง     6. ลงแขก    7. แขกเมือง 

ข้อ 13.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

คำ เอ๋ยคำ ถาม       
ถึงโมงยามค่ำ ดึกนึกหลอกหลอน        
สยายปีกดอมดอกไม้ในดงดอน       
ฉัน เธอ หล่อน ต้องสวมใสใ่ห้เข้าที
เมื่อใดมีน้ำ ตาหยิบมาซับ         
คือความรับผิดชอบอย่าหลีกหนี     
จวบถึงปลายท้ายทดหมดพอดี  
อยู่ตรงที่แห่งไหนแสนไกลเอย

ข้อ 12.

เฉลย   1. ภูติผี   2. ผีเสื้อ   3. เสื้อผ้า   4. ผ้าเช็ดหน้า   5. หน้าที่    6. ที่สุด    7. สุดลูกหูลูกตา 

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีชี้แนะ..

	 คำาตอบข้อนี้มี	8	คำาตอบ	คำาตอบแรก

สำาคัญต่อคำาหลังอย่างยิ่ง	ลองทายดูนะครับ

พี่หมีชี้แนะ..

	 หาคำาตอบแรกให้เจอนะครับ	คำาตอบต่อไป

จะได้ง่ายขึ้น
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สีเขม่าก้นหม้อทึบทะมึน
มุดลงน้ำ แล้วโผล่ขึ้นทำ สลับ
กบ กรรเชียง ฟรีสไตล์ ไม่บังคับ
คั้นสดสดเลยนะครับมีวิตามิน
“ขาวใหญ่” พันธุ์นี้เขามีขาย
ราชาศัพท์ของลูกชายใครรู้สิ้น
เค็ม เผ็ด หวาน เปรี้ยวจัดสัมผัสลิ้น 
แม้โหดหินต้องแกร่งกล้าท้าทะนง 

เฉลย 1. ดำ  2. ดำ ผุดดำ ว่าย 3. ว่ายน้ำ  4. น้ำ ส้ม 5. ส้มโอ 6. โอรส 7. รสชาติ 8. ชาติเสือไม่ทิ้งลาย

ข้อ 15.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

ทำ สิ่งที่ปิดบังอยูใ่ห้รู้กัน
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข่าวสื่อสาร
สืบต่อ หน่อ ใบ ให้ยาวนาน
หอมมะลิรับประทานมานานปี
เป็นเมนูง่ายง่ายไม่ต้องคิด
ขอเลื่อนไปอีกสักนิดนะคุณพี่
คือเมื่อวานของวันมะรืนนี้
ทั้งเจ็ดคำ ..ตอบให้ดีมีรางวัล

ข้อ 14.

พี่หมีชี้แนะ..

	 คำาท้ายของคำาตอบหน้า	คือคำาแรกของคำาต่อไป 

นะครับ

เฉลย  1. เปิดเผย 2. เผยแพร่ 3. แพร่พันธุ์ 4. พันธุ์ข้าว 5. ข้าวผัด 6. ผัดวันประกันพรุ่ง 7. พรุ่งนี้

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีชี้แนะ..

	 ถ้าหาคำาตอบในวรรคก่อนหน้าไม่ถูกต้อง	คำาตอบใน

วรรคถัดไปก็จะผิดไปด้วยนะครับ
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พิธีมงคลสมรส
ให้ตำ แหน่งให้ยศขึ้นยกย่อง
คอยดูเชิงเตรียมพร้อม-พร้อมประลอง
ริมฝั่งน้ำ ฝั่งคลองมีศาลา
เติมรถยนต์ขับเคลื่อนได้เร็วแรง
พืชเศรษฐกิจทนแล้งได้ทุกหน้า
มุงกระเบื้องกันฝนจากฟากฟ้า
ท่องคำ สวดเมตตามหานิยม

เฉลย  1. งานแต่ง 2. แต่งตั้ง 3. ตั้งท่า 4. ท่าน้ำ  5. น้ำ มัน 6. มันสำ ปะหลัง 7. หลังคา 8. คาถา

ข้อ 16.
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมูบอกใบ้

	 ข้อนี้..เป็นลูกโซ่อีกแล้วครับ

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการขนส่ง
เฉลียวฉลาดอาจองพูดฉะฉาน
ลดความร้อนให้ใบพืชได้ชื่นบาน
น้ำ มงคลวันแต่งงานทำ พิธี
ว่าด้วยเรื่องรจนากับเจ้าเงาะ 
สร้อย กำ ไล ไม่สังเคราะห์ ไม่ชุบสี
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน บทกวี
เจ็ดคำ ตอบคำ ถามนี้จงตอบคำ 

ข้อ 17.
เฉลย   1. คมนาคม 2. คมคาย 3. คายน้ำ  4. น้ำ สังข์ 5. สังข์ทอง 6. ทองคำ  7. คำ ประพันธ์ 

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

พี่หมีชี้แนะ..

 ฝึกการคิดเชื่อมโยงทาง

ภาษากันนะครับ	 
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ส่วนในสุดแกนอ่อนของต้นกล้วย
ออกดอกสวยชูช่อเกาะตามต้น
คือเครื่องหมายกำ กับเสียงอยู่ข้างบน
อิสระแก่ตนไม่ขึ้นแกใ่คร
กินเงินเดือนแผ่นดินหรือจากรัฐ
ครูให้ทำ ห้ามขอผัดเข้าใจไหม
เป็นพื้นที่ที่พ้นเขตของเมืองไป
แฟนของเราเขามีใครไม่บอกเรา

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

ข้อ 18.

เฉลย  1. หยวกกล้วย 2. กล้วยไม้  3. ไม้เอก 4. เอกราช 5. ราชการ 6. การบ้าน 7. บ้านนอก 8. นอกใจ

อยากจะเกาตรงนี้..เกาตรงนั้น
แทรกหรือกั้นระหว่างหน้าหนังสือ
ดื่มน้ำ ส้มบีบขยำ ด้วยแรงมือ
ปริศนาจงฝึกปรือไขคำ มา

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

ข้อ 19.

เฉลย 1. คัน  2. คั่น  3. คั้น 
พี่หมีชี้แนะ..

	 คำาท้ายของคำาตอบหน้า	คือคำาแรกของคำาต่อไป 

นะครับ
พี่หมีชี้แนะ..

 อักษรต่ำา	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	โดยที ่

ไม่ต้องใช้	ห	นำา	ผันได้	3	เสียงนะครับ
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21พอเจอเข็มฉีดยาพาหวาดหวั่น
เป็น “เพื่อน” กัน คำ นี้-ถิ่นอีสาน
เลือกมาแค่หนึ่งในสี่โดยประมาณ
สามคำ นี้จงไขขานคำ ตอบมา

(..................................................)
(..................................................)
(..................................................)

ข้อ 20.

เฉลย   1. เสียว   2. เสี่ยว   3. เสี้ยว

พี่หมีชี้แนะ..

 คำาตอบเป็นอักษรสูง	คำาเป็น	ผันวรรณยุกต์	โดยที ่

ไม่ต้องใช้อักษรต่ำาคู่มาช่วยผันครับ		

ที่ปรึกษา :

บรรณาธิการ :  

ผู้ช่วยบรรณาธิการ : 

พิสูจน์อักษร : 

ออกแบบปก-รูปเล่ม : 

ภาพประกอบ : 

บุณย์เสนอ  ตรีวิเศษ

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

ณภัทร  เชาว์นวม 

อุภาวัณณ์  นามหิรัญ

ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร ์

ชูเกียรติ  ชาวสวน

จัดพิพม์โดย : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  

พิมพ์ที่ : บริษัท โรงพิมพ์วินัย 2509 จำากัด 

 433/8-9 ถนนจิระ ตำาบลในเมือง  

อำาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 



คณะผู้จัดทำา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์

อาจารย์ณภัทร เชาว์นวม  

อาจารย์อุภาวัณณ์  นามหิรัญ 

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริ

อาจารย์ ดร.สินทรัพย์ ยืนยาว

อาจารย์สำาราญ ธุระตา

อาจารย์สันติภาพ ชารัมย์ 

อาจารย์พิพัฒน์ ประเสริฐสังข์

อาจารย์ยุพาวดี อาจหาญ

อาจารย์ทิพวัลย์ เหมรา

อาจารย์อรรถพล ธรรมรังษี

อาจารย์ปนิดา ทองบุญชม


