
โวหาร

ความหมาย : ชั้นเชิงหรือส านวนแต่งหนงัสือ
หรือพดู  ถอ้ยค าท่ีเล่นเป็นส าบดัส านวน ในท่ีน้ีจะ
ศึกษาในความหมายแรกเท่านั้น



ประเภทของโวหาร

1. บรรยายโวหาร
2. พรรณนาโวหาร
3. เทศนาโวหาร
4. อุปมาโวหาร
5. สาธกโวหาร



บรรยายโวหาร
ลกัษณะส าคญั

1. เป็นส านวนความแบบเล่าเร่ือง อธิบายเร่ืองราวตามท่ีได ้              
พบเห็น อาจมีการแสดงความรู้ ความพอใจของผูส่้งสาร           
แทรกไวด้ว้ย 

2. เป็นโวหารหลกัใชม้ากในการเขียนทัว่ไปทั้งบนัเทิงคดี                 
สารคดี  การพดู การเขียนในชีวิตประจ าวนั

3. มุ่งใหเ้ร่ืองราวหรือเหตุการณ์มากกวา่ความรู้สึกและอารมณ์



ลกัษณะการเขียนบรรยาย

◼ การบรรยายบุคคล : บอกเพศ วยั  รูปร่างลกัษณะท่ีเด่น

◼ การบรรยายสถานท่ี : ช่ือ สถานท่ีตั้ง ลกัษณะพิเศษ ลกัษณะยอ่ย
ท่ีส าคญั บรรยายเวลา บรรยากาศในขณะท่ีกล่าวถึง

◼ การบรรยายส่ิงของ : ช่ือ ลกัษณะเด่น ลกัษณะยอ่ย    ประโยชน์
ใชส้อย บอกวา่ส่ิงนั้นอยูท่ี่ไหน  อยูใ่นลกัษณะใด



ตัวอย่างบรรยายโวหาร

...ส่ิงท่ีเรียกวา่บายศรีนั้น มีอยู ่2 ชนิด คือบายศรีใหญ่ชนิดหน่ึง
และบายศรีปากชามอีกชนิดหน่ึง  บายศรีใหญ่นั้นมีไมต้ั้งเป็น
แกนกลาง แลว้เอาใบตองเยบ็กระทงอยา่งสวยงามเรียงกบั
แกนกลางนั้นเป็นล าดบัข้ึนไป 7 ชั้น ชั้นยอดหรือชั้นท่ี 7 นั้น มี
โถซ่ึงเป็นโถเคลือบแบบท่ีเรียกกนัวา่ ลายน ้าทอง ใส่ขา้วตั้งไว้
ดว้ย ในกระทงแต่ละชั้นกมี็ของกินใส่ไวส่ิ้งละอนัพรรณละนอ้ย 
เช่น กลว้ย ออ้ย และขนมนมเนยต่างๆ ส่ิงท่ีตอ้งประกอบบายศรี
กคื็อ มะพร้าวอ่อนอีก 1 ลูก



พรรณนาโวหาร

ลกัษณะส าคญั
1. เป็นส านวนความท่ีเรียบเรียงข้ึนตามความรู้สึกของผูส่้งสาร
2. เลือกสรรถอ้ยค าประณีต ความหมายชดัเจนและกระทบ

อารมณ์ มีการใชส้ านวนความเปรียบเพ่ือใหเ้กิดภาพพจน์ 
3. ผูรั้บสารตอ้งเกิดจินตภาพ (Image) เสมือนตนเองไดไ้ปอยู ่  ใน

สถานท่ีนั้น



ตัวอย่างพรรณนาโวหาร

...จากสถานีดอนเมือง เจา้มา้เหลก็ลายครามทะยานหนีความ
อึกทึกของเมืองใหญ่ ผา่นความเขียวขจีเท่าท่ียงัเหลือของทุ่ง
รังสิต ทิวทศัน์สองขา้งทางดูสบายตาข้ึน  แต่อุณหภูมิภายในหอ้ง
เคร่ืองยงัร้อนระอุเหมือนเดิม ดีท่ียงัมีลมพดัพอไม่ใหอึ้ดอดั แต่ถา้
จะใหน้ัง่อยูต่ลอดสองชัว่โมงจากกรุงเทพฯ ถึงอยธุยากค็งไม่ไหว
แน่



เทศนาโวหาร

ลกัษณะส าคญั
1. เป็นส านวนความท่ีเนน้การใชก้ระบวนการเหตุผลหรือ

หลกัฐานเพ่ือใหผู้รั้บสารเขา้ใจชดัเจนข้ึน เห็นจริง และ เช่ือถือ
ตาม

2. ขอ้ความท่ีพบเทศนาโวหารอาจเป็นปัญหา ความเห็น      วิชา
ความรู้ ส่ิงท่ีควรประพฤติ  ค  าสัง่สอนต่างๆ



ตัวอย่างเทศนาโวหาร
...คนทุกคนในโลกตอ้งท างาน ผูใ้ดไม่ท างานผูน้ั้นไม่มีสิทธิท่ีจะ
เป็นมนุษยอ์ยูใ่นโลก แมผู้ท่ี้มัง่มีศรีสุขหากจะไม่ท าอะไรกมี็กินมี
อยูก่ดี็ การท างานยอ่มเป็นเคร่ืองแสดงศีลธรรมและสภาพของ
มนุษยอ์นัดี ส่ิงท่ีเรากินเขา้ไปวนัหน่ึงๆ เป็นความหมดเปลือง
โลก  ในชีวติของมนุษยค์นหน่ึงๆ ตามปกติ อายยุนืยาวประมาณ 
60 ปี ยอ่มท าความหมดเปลืองใหแ้ก่โลก คิดเป็นราคาเงินไม่นอ้ย 
ส่ิงท่ีมนุษยเ์อามาใชกิ้นได ้ไม่ใช่ของส าเร็จจากตน้กลัปพฤกษ ์แต่
เป็นส่ิงซ่ึงมนุษยป์ระกอบท า ถา้คนไหนไม่ท าอีกคนตอ้งท าแทน 
คนไม่ท างานคนหน่ึงเป็นผูเ้อาเปรียบแก่เพ่ือนมนุษย ์ฉะนั้นจึง
กล่าวไดว้า่ผูใ้ดไม่ท างานผูน้ั้นไม่ควรมีสิทธิท่ีจะเป็นมนุษยอ์ยูใ่น
โลก 



อุปมาโวหาร

ลกัษณะส าคญั
1. เป็นส านวนความท่ีเรียบเรียงข้ึนเม่ือใชเ้ปรียบเทียบขอ้ความ

หรือเน้ือหาใหช้ดัเจนข้ึน
2. การเปรียบเทียบท่ีดีจะตอ้งเหมาะสม และเขา้ใจง่าย
3. เป็นโวหารท่ีมกัใชป้ระกอบกบัโวหารอ่ืนๆ คือ บรรยาย-

โวหาร  พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร



อุปมาโวหาร

โลกน้ีเป็นโรงละครและท่านเป็นผูเ้ล่น จงออกฉากดว้ย ความ
กลา้ การประหม่าและลงัเลจะไม่ท าใหท่้านแสดงบทบาทได้
ถูกเลย จงหมายเป็นตวัเอกเสมอ ถา้ท่านจะ     ท าผดิกข็อให้
ผดิดว้ยความกลา้เถิด



อุปมาโวหาร

...ใช่เพียงเพราะส้มใชเ้วลาตั้งทอ้ง นบัแต่วนัท่ีผลิดอกจนถึงวนัท่ี
เกบ็ผลได ้กินเวลาราวเกา้เดือนเหมือนกบัคน  แต่ส้มยงัมีความ
ละเอียดอ่อนกบัน ้า ดิน อากาศ รวมไปถึงแมลง จึงตอ้งทะนุ
ถนอมดุจเดียวกบัทารก ถึงขั้นตอ้งค านวณวา่ตน้ส้มอายหุน่ึงขวบ
ปี ปลูกบนสภาพดินทรายตอ้งใหน้ ้ าก่ีลิตรต่อวนั   คร้ันยา่งเขา้
ขวบปีท่ี 4 ซ่ึงเร่ิมเกบ็เก่ียวผลได ้จะตอ้งเพ่ิมปริมาณน ้าเป็นก่ีลิตร
ต่อวนั รากจึงไม่เน่า ล าตน้จึงไม่โทรม น ้ าส้มจึงจะหอมหวาน



สาธกโวหาร

ลกัษณะส าคญั
1. เป็นส านวนความท่ีเรียบเรียงข้ึนเพ่ือเป็นตวัอยา่งใหผู้รั้บสาร

เขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีก าลงักล่าวชดัเจนข้ึน
2. เร่ืองราวท่ียกมาเป็นตวัอยา่งอาจเป็นเร่ืองราวในประวติัศาสตร์ 

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ข่าว นิทาน เป็นตน้
3. เป็นโวหารประกอบโวหารอ่ืนๆ คือ บรรยายโวหาร  พรรณนา

โวหาร  และเทศนาโวหาร



สาธกโวหาร

ในชีวติคนไทยทัว่ไป     การด ารงชีพอาศยัประเพณีและ
การปรองดองกนัในหมู่ญาติมิตร     บทบาทของหญิงกบัชายจึงไม่
แตกต่างกนั  ในการประกอบอาชีพหรือในการแสดงฝีมือในดา้น
ใดแมใ้นการทหารหญิงไทยกแ็สดงความสามารถดงัปรากฏใน
ประวติัศาสตร์  เช่น  พระศรีสุริโยทยัเสดจ็ออกไปรบพม่าดว้ยกนั
กบัพระสวามี  ทา้วสุรนารีในรัชกาลท่ี 3 และทา้วเทพสตรี             
ทา้วศรีสุนทรในตน้สมยัรัตนโกสินทร์กส็ามารถขบัไล่พม่าขา้ศึก 
มิใหตี้เมืองถลางได ้ซ่ึงกไ็ดรั้บความยกยอ่งตลอดมา



ภาพพจน์ (Figures of  Speech)

หมายถึง การสร้างมโนภาพใหเ้กิดข้ึนโดยอาศยั
ถอ้ยค าส านวน ภาพท่ีเกิดข้ึนเป็นภาพท่ีแจ่มชดัและลึกซ้ึง 
อนัเป็นผลของการใชค้  าอยา่งมีศิลปะ



อุปมา (Simile)

ตวัอยา่ง นางนวลจบันวลนอน
เหมือนพี่แนบนวลสมรจินตะหรา
จากพรากใจจ านรรจา
เหมือนจากนางสกาวาระตี
แขกเตา้จบัเต่าร้างร้อง
เหมือนร้างนอ้งมาหยารัศมี
นกแกว้จบัแกว้พาที
เหมือนแกว้พ่ีทั้งสามสัง่ความมา

("อิเหนา" รัชกาลท่ี ๒) 



อุปมา

◼ เจา้งามโอษฐด์งัใบไมอ่้อน งามกรดงักลายเลขา
งามรูปเลอสรรขวญัฟ้า งามยิง่บุปผาเบ่งบานฯ

(ศกนุตลา : ร.6)

◼ สายธาราดัง่นาฬิกาแกว้ แวว่แวว่จ๊อกจ๊อกเซาะซอกหิน

◼ หอ้งของเขาตกแต่งสวยงามราวกบัวมิาน



อุปลกัษณ์ (Metaphor)

◼ ชีวติเป็นกีฬา เกิดมาเพ่ือแข่งขนั
◼ น ้าคา้งหยดลงเผาะๆ เป็นหยาดน ้าตาแห่งสวรรค์
◼ นกัวิง่ลมกรดเดินมาโน่นแลว้
◼ บา้นริมดอย ทะเลหมอกอยูใ่กลแ้ค่เอ้ือม



บุคลาธิษฐาน (Personification)

ทะเลไม่เคยหลบัใหล ใครตอบไดไ้หมไฉนจึงต่ืน
บางคร้ังยงัสะอ้ืน ทะเลมนัต่ืนอยูร่ ่ าไป

ดอกทานตะวนัทุกดอกเชิดหนา้รับแสงตะวนัอยา่งเยอ่หยิง่

เฟอร์นิเจอร์ส านกังานน้ีไม่มีปัญหาเร่ืองสุขภาพ



สทัพจน์  (Onomatopeia)

ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง เรียมครวญ
ห่ึงห่ึงใช่ลมหวน พี่ไห้
ฝนตกใช่ฝนนวล พี่ทอด  ใจนา
ร้อนใช่ร้อนไฟไหม้ พี่ร้อนรนกาม



อธิพจน์ (Hyperbole)

กอ้ยกุง้ปรุงประท่ิน วางถึงล้ินด้ินแดโดย
รสทิพยห์ยบิมาโปรย ฤาจกัเทียบเปรียบมือนาง

(กาพยเ์ห่เรือฯ : ร.๒)



สญัลกัษณ์

อนัมือไกวเปลไซร้แต่ไรมา  คือหตัถาครองพิภพจบสากล
ผา้ขาว
หงส์
กา



แบบฝึกหัด  

◼ ใหน้กัศึกษาตอบวา่ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นโวหารชนิดใด



กรวดน ้าเสร็จ  อุทิศส่วนกศุลใหใ้ครต่อใคร แลว้ยายกล็า้งขนั
อีส้มเชา้หลานสาววยัสิบแปดของยายเดินมาเมียงๆอยู ่ ท่ามนัจะกลวัยาย

เป็นลมจมน ้าตาย  มนัเคยบอกยายบ่อยๆวา่ใหล้า้งขนักรวดน ้าบนบา้นกไ็ด ้ท าไม
จะตอ้งลงมาตีนท่าทุกวนั  ยายวา่ท่ามนัใกลแ้ค่น้ี ท าไมจะตอ้งไปใชน้ ้ าในตุ่มให้
เปลือง ยิง่ตอนน้ีน ้าหลากปร่ิมฝ่ัง  ไม่ตอ้งลงกระไดยิง่สบาย 

ยายไม่กลวัอยา่งท่ีอีส้มเชา้มนักลวั  ยายไม่กลวัเป็นลมจมน ้าตาย  แมจ้ะ
เป็นเวลาท่ีแม่น ้าหลากกลา้  ยายสนิทกนักบัแม่น ้าสายน้ี  ยายเกิดจากแม่น ้าสายน้ี

(วาณิช  จรุงกิจอนนัต,์ เพลงใบไม,้ หนา้ ๑๕-๑๖)



มงักเุป็นช่ือเรือพายชนิดหน่ึงท่ีแสดงถึงความมีหนา้มีตาของผูใ้ช ้ เพราะ
เป็นเรือท่ีแขง็แรงมีกระดูก  งูใหญ่เป็นพิเศษ  และเป็นเรือยาวแบบเรือกญัญาของ
ผูมี้บุญหนกัศกัด์ิใหญ่  หวัและทา้ยของเรือมงักนุั้นงอนข้ึนเช่นเดียวกบัหวัและ
ทา้ยของเรือโขมดยาต่างตรงกนัตรงโขนหรือหวัของเรือมงักนุั้นเป็นสามเส้า

ในสมยัโบราณการไปไหนมาไหนท่ีสะดวกท่ีสุดมีแต่ทางเรือ  เจา้ของ
เรือจึงเอาใจใส่ดูแลตกแต่งเป็นพิเศษ  เช่น แกะสลกัหวัเรือทา้ยเรือเป็นหวัและหาง
ของสตัวต่์างๆ



ระเบียงดา้นหลงันั้นท าเป็นเฉลียงลอย  ปกคลุมดว้ยเถาองุ่นหนาทึบยืน่
ออกไปเหนือสวนญ่ีปุ่น  ซ่ึงจดัไวอ้ยา่งประณีต  ทางเดินซ่ึงปูดว้ยหินกลมๆ ห่างๆ
กนั  มีหญา้ข้ึนเขียวชอุ่ม  ทอดวกวนไปจนจดธารน ้าจ าลอง  ซ่ึงจดัเป็นเกาะแก่ง
คดเค้ียว  ริมน ้าปลูกตน้หลิวใหญ่ทอดก่ิงกา้นสาขาลู่ลมอยูเ่หนือพทุธรักษาสี
เหลืองแดงออกดอกสะพร่ังบนกอ้นหินกลางริมธารตั้งตะเกียงหินสีขาวโพลน
เด่นตระหง่านชิดก าแพงบา้นเป็นพงออ้หนาทึบดอกไสว

(โรสลาเลน, เงา,  หนา้ ๑๗๐)



หญิงสาวผูก้ระโดดลงมายนือยา่งคล่องแคล่วผูน้ั้น  ดูเผนิๆ เกือบจะ
เหมือนหนุ่มนอ้ยสกัคนหน่ึงมากกวา่หญิงในวยัสาวสะพร่ัง  เพราะความสูงของ
รูปร่าง ช่วงขายาวและเพรียวคลา้ยสาวตะวนัตก บวกกบัยนีส์สีน ้ าเงินซ่ึงหล่อน
สวมใส่ทะมดัทะแมง  และเช้ิตแขนยาวพบัต ่ากวา่ศอก  ตวัหลวมโคร่งซ่อน
ทรวดทรงไวมิ้ดชิด

นอกจากน้ีบนศีรษะยงัมีหมวกปีกแคบใบเก่าๆ สวมครอบเอาไวจ้นไม่
เห็นเส้นผม ส่วนดวงหนา้บงัไวด้ว้ยแวน่ตากนัแดดอนัโต

จะมีกแ็ต่ผวิพรรณละเอียด  จมูกเรียวร้ันรับกบัริมฝีปากทอดมุมหยกั
เหมือนคนัศร กบัน ้าเสียงใสกงัวานท่ีบอกเพศอนัแทจ้ริงของหล่อน



ความรู้สึกต่างๆท่ีสุมอยูใ่นหวัใจของพลอยนั้นเปรียบเหมือนดินระเบิด
อยา่งรุนแรง  ตราบใดท่ียงัไม่มีชนวนมาจุด  พลอยเองกไ็ม่รู้สึกตวัวา่  ความรู้สึก
โทมนสั ความผดิพลาด ผดิหวงัทั้งหมดท่ีอยูใ่นตวันั้นมีมากเพียงใด  พอชอ้ยกม้
ลงมากราบกเ็หมือนกบัใครเอาไฟมาจ่อเขา้ท่ีดินระเบิด ความรู้สึกทั้งปวงท่ีอั้นไว้
นั้นพลุ่งข้ึนสุดขีด พลอยตวัสัน่ระริกเหมือนกบัถูกทุบ หู ตา ปาก จมูก ในล าคอ
และปลายน้ิวมือน้ิวเทา้เหมือนกบัถูกไฟ น ้าตาร้อนๆทะลกัออกมาจากเบา้ตาทั้ง
สองขา้ง พลอยประคองตวัชอ้ยเขา้ไวแ้ลว้ซบหนา้ลงร้องไหก้บับ่าขา้งหน่ึงของ
ชอ้ย เหมือนกบัหวัใจจะขาด ร้องไหอ้ยา่งท่ีไม่เคยร้องไหม้าแต่ก่อน

(คึกฤทธ์ิ ปราโมช, ส่ีแผน่ดิน เล่ม๑, หนา้ ๒๘๕)



ดอกจนัทน์กะพอ้ร่วงพรูแต่มิไดห้ล่นลงสู่พ้ืนดินทีเดียว 
เกสรเลก็ๆแดงเร่ือแกมเหลืองลอยวอ่นกระจดัพรัดพรายอยูใ่น
อากาศท่ีโปร่งสะอาดหน่อยหน่ึง  เหมือนลวดลายของตาข่ายท่ีคลุม
ไตรพระ กลีบและเกสรอาจจะตกลงถูกเหยยีบเป็นผยุผงไป  โดย
ผูค้นท่ีเขา้มาพลุกพล่านอยูใ่นบา้นวนันั้น  แต่ไม่มีใครเลยจะ
สามารถเป็นมารท่ีท าความชอกช ้าใหแ้ก่กล่ินหอมยวนใจของมนัได้

(แม่อนงค,์  แผน่ดินของเรา)


