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บทที่ ๒ 
 

โวหารที่ใชในการเขียน 
 

สาระสําคัญ 
 ในการเขียนเร่ืองราวใดๆ ก็ตาม ถาผูเขียนสามารถเลือกแบบในการเขียนหรือใชโวหารในการ
เขียนไดถูกตองเหมาะสม ก็จะทําใหขอเขียนนั้นนาอานยิ่งขึ้น จึงจําเปนที่จะตองศึกษาเรื่องโวหารที่ใช
ในการเขียน เพื่อใหสามารถใชโวหารในการเขียนใหสัมฤทธิ์ผลได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 บอกลักษณะ จําแนก ยกตัวอยาง และเขยีนโวหารประเภทตางๆ ตามที่กําหนดใหไดถูกตอง 
 

จุดประสงคการเรียนรูยอย 
๑. บอกลักษณะหรือคําจํากัดความของโวหารประเภทตางๆ ได 
๒. บอกโอกาสทีใชโวหารประเภทตางๆ ได 
๓. บอกหลักในการเขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และอุปมาโวหารได 
๔. จําแนกไดวาขอความหรือบทความตอนนัน้ๆ ใชโวหารประเภทใด 
๕. รวบรวมตวัอยางโวหารโดยจาํแนกตามประเภทของโวหารได 
๖. เขียนบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร และอปุมาโวหารได 

 

เนื้อเรื่อง 
ความหมายของโวหาร 
ประเภทของโวหาร 
หลักการเขียนและการใชโวหาร 
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๗๘

ความหมายของโวหาร 
โวหาร คือ ทวงทํานองในการเขียนเพื่อใหผูอานเขาใจหรือเกิดความรูสึกตรงตามที่ผูเขียน

ตองการ 

 
ประเภทของโวหาร 
 โวหารในภาษาไทย แบงเปน ๕ ประเภท คอื 

๑. บรรยายโวหาร 
๒. พรรณนาโวหาร 
๓. เทศนาโวหาร 
๔. อุปมาโวหาร 
๕. สาธกโวหาร 

 

หลักการเขียนและการใชโวหาร 
 

บรรยายโวหาร 
 คําวา “บรรยาย” มีความหมายตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวา “ช้ีแจง อธิบายหรือ
เลาเรื่องใหฟง เปนตน” บรรยายโวหารจงึเปนโวหารทีใ่ชเลาเรื่อง บอกเลา ใหคําจํากัดความ หรือ
อธิบายเรื่องราวที่ไดพบหรือไดรูเห็นมาตามลําดับเหตุการณเพื่อใหผูอานเขาใจไดแจมแจงโดยเนนการ
เรียบเรียง ความคิดใหตอเนื่องและสัมพันธกันเพื่อความชดัเจนของขอความนั้น 
 
 ตัวอยางบรรยายโวหาร 
 ตัวอยางที่ ๑ 
 “แลวชาวนากข็ับเกวยีนตอไป เสียงกีบมากระทบพื้นถนนดังกุบกับ เสยีงชาวนาผิวปากขณะที่
เดินจูงมาไป เด็กทั้งสองรูสึกวาการทีไ่ดนัง่เกวยีนกลับบานสนุกกวาขึน้รถประจําทางเปนไหนๆ  
เกวยีนเคลื่อนไปชาๆ และเขามองเห็นอะไรๆ ไดทุกอยางตามทางที่ผานไป” 

 จากเรื่อง การผจญภัยของบิลล่ีบอบ ของอ.สนิทวงศ 
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๗๙

 ตัวอยางที่ ๒ 
 “การศึกษา คอื การเรียนรูจากหนังสือ วทิยุ ภาพยนตร การถกเถียงในเรื่องตางๆ ที่มีผลตอ
ชีวิตของเราและโดยเฉพาะอยางยิ่งจากการลงมือทําสิ่งตางๆ ประเด็นของการเรียนรูจากการลงมือทํา
เปนสิ่งที่สําคัญมาก วิธีเรียนเย็บผาที่ดีที่สุด คือ การลงมอืเย็บผา วิธีเรียนเพาะปลูกทีด่ีที่สุด คือ การลง
มือเพาะปลูก วิธีเรียนเกี่ยวกบัการสอนที่ดีที่สุด คือ การลงมือสอนเด็กๆ เรียนรูวิธีเดินจากการหัดเดิน
ไมใชจากการอานหนังสือที่กลาวถึงวิธีหัดเดิน เราตางเรียนรูจากประสบการณของการลงมือทํา”1 
 ฉะนั้นถาเขียนเพื่อใหความรู ความเขาใจเรื่องใดเรื่องหนึง่ควรใชบรรยายโวหาร 
 
 หลักการเขียนบรรยายโวหาร2 

๑. เร่ืองที่เขียนตองเปนเรื่องจริง 
๒. ควรมีความรูเกี่ยวกับเรื่องทีจ่ะเขยีนเปนอยางดีโดยอาจรูมาจากประสบการณ หรือการ

คนควาก็ได 
๓. รูจักเลือกเรื่องที่จะบรรยายตามความสําคัญ เร่ืองใดสําคญัมากก็บรรยายละเอียด เร่ืองไม

สําคัญก็กลาวเพียงสั้นๆ 
๔. เขียนใหตรงจดุไมออมคอม 
๕. ใชภาษางายๆ ตรงไปตรงมา ใหเขาใจงาย 
๖. รูจักยกตัวอยาง หรือใชอุปมาอุปไมย และสาธกโวหารเพื่อใหเร่ืองเดนชัดขึ้น 
๗. เรียบเรียงความคิดใหตอเนื่องสัมพันธกัน 

 
 การใชบรรยายโวหาร 
 งานเขียนที่ควรใชบรรยายโวหาร ไดแก 

๑. งานเขียนอธิบายประเภทตางๆ เชน การใหคําจํากดัความ เขียนรายงาน เขียนบทความ 
เขียนขาว เขียนตํารา เขียนตอบขอสอบอัตนัย 

๒. การเขียนเลาเรือ่ง เชน บันทึก จดหมายเหตุ ตํานาน นิทาน 
๓. เขียนเพื่อแสดงความคิดเหน็ ประเภทบทความเชิงวิจารณ หรือขาวประจาํวัน 

 

                                                 
1

 สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชาการใชภาษาไทย 
หนวยที่ ๙ – ๑๕.  ม.ป.ป. หนา ๗๖๖. ตัดตอนมากจาก “แนวความคดิใหมทางการศึกษา.” ของ
วิทยากร เชียงกูล. หนา ๖๖. 
2 สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. ด. ม.ป.ป. หนา ๗๖๒ – ๗๖๓. 
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๘๐

พรรณนาโวหาร 
 พรรณนามีความหมายตามพจนานุกรมฉบบัราชบัณฑิตยสถานวา กลาวถอยคําใหผูฟงนึก
เห็นเปนภาพ นอกจากนี้ยังมผูีใหคําจํากดัความของพรรณนาโวหารไวดังนี ้
 
 เปลื้อง ณ นคร ไดใหคําจํากดัความพรรณนาโวหารไววา 
 “พรรณนาโวหาร ไดแก การวาดภาพโดยตัวอักษรใหผูอานไดแลเห็นภาพตางๆ ตามที่ผูเขียน
ตองการ ภาพนี้หมายถึงรูปราง ลักษณะของมนุษย สัตว ส่ิงของ ตลอดจนทวิทัศน เสียง กล่ิน รส 
สัมผัส ยอมตองการใชโวหารที่กลาวใหผูอานมีความรูสึกนึกเห็นตามความประสงคของเรา เทากบัเรา
สรางมโนภาพใหแกผูอานนัน่เอง ถาผูอานเกิดมโนภาพแจมชัด กแ็ปลวาการพรรณนาของเราสําเร็จ
ผล”3 

 
สุทธิวงศ พงศไพบูลย กลาวถึงพรรณนาโวหารพอจะสรปุไดวา พรรณนาโวหารเปนการเขียน

ทํานองรําพัน กลาวถึงสิ่งที่พบเห็นอยางพสิดารมักแทรกความรูสึกของผูเขียนไว ผูเขียนตองเขียนให
ผูอานเกิดความรูสึก เกิดมโนภาพ จึงตองปรุงถอยคําใหมีรสดี ตองพยายามวาดภาพสิ่งที่กลาวถึงดวย
ตัวอักษรใหผูอานรูสึกเหมือนวาไดอยูในสถานที่นั้นและไดเหน็สิ่งนั้นดวยตาของตนเอง4 

 
ปรีชา ชางขวญัยืน กลาวไววา “การพรรณนา ไดแกการที่ผูเขียนถายทอดสิ่งที่ตนสังเกตและ

ความรูสึกประทับใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปสูผูอาน จุดมุงหมายของการพรรณนาก็คือใหผูอานเกิด
ความรูสึก หรือเกิดมโนภาพอยางเดยีวกับที่ผูเขียนรูสึก”5 

 
โดยสรุปแลวอาจกลาวไดวา พรรณนาโวหารเปนโวหารที่มุงใหผูอานเกิดภาพพจน มีอารมณ

คลอยตาม มีการเลือกสรรถอยคํามาใชอยางสละสลวยในการกลาวถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนทําใหผูอานเกิด
ความเพลิดเพลิน เกิดมโนภาพ เกิดอารมณซาบซึ้ง ประทับใจ และเกิดความรูสึกคลอยตามไปดวย 

ดังนั้นพรรณนาโวหารจึงมักใชการเลนคํา เลนเสียง ใชภาพพจน แมเนือ้ความที่เขียนจะนอย 
แตเดนดวยสํานวนโวหารทีไ่พเราะอานไดรสชาติ พรรณนาโวหารจึงใชในงานเขียนชมความงาม หรือ
พรรณนาความรูสึก และอารมณตางๆ 

 

                                                 
3 เปลื้อง ณ นคร. เรียงความชัน้สูง. ม.ป.ป. หนา ๘ 
4 สุทธิวงศ พงศไพบูลย. ภาษาไทย ๓๑๑ การเขียน. ม.ป.ป 
5 ปรีชา ชางขวัญยืน. ศิลปะการเขียน. ม.ป.ป. หนา ๘ 
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๘๑

ตัวอยางพรรณนาโวหาร 
 ตัวอยางที่ ๑ 
 “เทือกเขาอันหางไกลโพน ไดผอนคลายเนื้อตัว และเหยียดยาวตามสบายไปตามแนวขอบฟา  
รอคอยอะไรบางอยางที่นายนิดี สายน้ําซึง่มิไดไหลมาแสนนาน เพราะจับแข็งอยูตลอดฤดูหนาวอัน
ยาวนั้น ก็เร่ิมไดเคลื่อนลงสูทะเลอีกครั้งหนึ่ง สงเสียงไหลรินราเริง ปลามินโน และปลาเล็กปลานอย
อ่ืนๆ ที่จําศีลอยูใตกอนหินในลําธารก็พากันตื่นขึ้น ตอนแรกๆ กก็ลอกตาและโบกหางเพียงเล็กนอย 
เมฆสีขาวคลอยเคลื่อนลงมาจากทองฟาแสนไกลเหนือมหาสมุทร นําเอาลมอุนๆ มาดวย ลอกังหันน้ํา
ล่ันเอี๊ยดๆ แลวก็เร่ิมหมุนอยางเริงรา ดวงหนาของชาวบานก็ยิ้มแยมยนิดีกับความสุขที่หวนมาพบกัน
ใหมอีกครั้ง”6 
  
ตัวอยางที่ ๒ 
 “แดดในยามเยน็กําลังออนลงสูสมัยใกลวิกาล ทอแสงแผซานไปยังสาลีเกษตร แลละลิ่วเห็น
เปนทางสวางไปทั่วประเทศสุดสายตาดูประหนึ่งมหีัตถทพิยมาปกแผอํานวยสวัสดี เบือ้งบนมีกลุมเมฆ
เปนคลื่นซอนซับสลับกันเปนทิวแถว ตองแสงแดดจบัเปนสีระยับวะวบัแววประหนึ่งเอาทรายทองมา
โปรยปราย เล่ือยลอยล่ิวๆ เร่ียๆ รายลงจดขอบฟา”7 
 
 หลักการเขียนพรรณนาโวหาร 

๑. เลือกสรรถอยคําใหตรงกับความรูสึก และเหมาะสมกับเนื้อเร่ืองที่จะพรรณนา 
๒. เลือกคําที่ใหความหมายชัดเจน หรืออาจมีเสียงคําสัมผัสกันบาง เพื่อเกดิเสียงเสนาะ 
๓. ตองมีใจความดี ทําใหผูอานเขาใจขอความที่พรรณนาไดอยางชัดเจน 
๔. อาจใชสํานวน หรือโวหารเปรียบเทียบเพื่อใหไดภาพชดัเจน 
๕. ใชคําที่สละสลวย ไพเราะ ทาํใหผูอานเกิดอารมณซาบซึ้งประทับใจ 
๖. เขียนตามความรูสึกของตนเอง 

 
 
 
 
 

                                                 
6

 กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. ตํานานแหงดาวเคราะหมหัศจรรย. ๒๕๓๔. หนาที่ ๔๕ – ๔๖. 
7 เสฐียรโกเศศ และนาคะประทีป. กามนิต. ๒๕๑๖. หนา ๕. 
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๘๒

 การใชพรรณนาโวหาร 
 พรรณนาโวหารมักใชในการเขียนที่มุงใหเกิดภาพและอารมณ จึงนยิมนาํมาใชดังนี้คือ 

๑. เมื่อตองการชมความงามตางๆ เชน ชมสถานที่ ชมบานชมเมือง ชมโฉม 
๒. สรรเสริญ หรือสดุดีความดขีองบุคคล 
๓. พรรณนาอารมณความรูสึกตางๆ เชน ความรัก ความเกลียด ความโกรธแคน ความเศรา

สลด เปนตน 
 
เทศนาโวหาร 
 มีผูกลาวถึงความหมายของเทศนาโวหารไวดังนี ้

 
ประสิทธิ์ กาพยกลอน กลาวถึงเทศนาโวหาร พอจะสรุปไดวา เทศนาโวหารเปนโวหารที่

กลาวชี้แจงสั่งสอนอันประกอบดวยเหตุ ดวยผลและมีตวัอยางแสดงเพือ่ชักจูงใหผูอ่ืนเชื่อและเห็นตาม8 
 
สุทธิวงศ พงศไพบูลย กลาวา “เทศนาโวหาร เปนโวหารที่กลาวชักจูงใหผูอ่ืนมีความเหน็

คลอยตามใหเชื่อถือและใหปฏิบัติตาม การใชโวหารชนิดนี้ตองอาศัยเหตุผล หรือมีหลักฐานอางอิง 
ตลอดจนการรูจักหยิบยกคตธิรรม และสัจธรรมมาเปนอุทาหรณ”9 
 
 อาจสรุปไดวา เทศนาโวหารที่กลาชี้แจงใหเห็นดีช่ัว คณุโทษของสิ่งตางๆ รวมทัง้แนะนํา 
ส่ังสอนอยางมีเหตุผล เพื่อชักจูงใหผูอานเหน็คลอยตาม หรือนําไปปฏิบัติตาม 
  
ตัวอยางเทศนาโวหาร 
 ตัวอยางที่ ๑ 
 “...ในเดก็การออกกําลังทําใหรางกายเจริญเติบโตสมวัย นองคนไหนไมคอยยอมออกกําลัง
กายมักมีรูปรางแคระและขี้โรค คงไมอยากเห็นตวัเองในกระจกเงาเปนแบบนั้นแน จริงไหม? คนหนุม
สาวที่ตัวโตมากๆ แลว การออกกําลังกายจะชวยใหระบบประสาท และจิตใจทาํงานไดดเีปนปกติ 
สําหรับคนชราอยางคุณปูคุณยาของเราควรออกกําลังกายดวยจะชวยปองกันและรักษาอาการของโรคที่
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 ประสิทธิ์ กาพยกลอน. ภาษากวี. ม.ป.ป. หนา ๙๑. 
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 สุทธิวงศ พงศไพบูลย. ด. ๒๕๓๑. หนา ๗๓. 
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๘๓

มักเกิดกับคนชรา เชน อาการขบเมื่อย วิงเวียนหนามืด เพราะการไหลเวียนเลือดไมเพียงพอ ไมวาอยู
ในวยัใดการออกกําลังกายใหประโยชน และมีคุณคาเสมอ”10 
  

ตัวอยางที่ ๒ 
 “ความแกนี้ทุกรางกายมีเหมือนกัน ไมวาคน สัตว หรือตนไม หรือวัตถุทีเ่ขากอสราง กย็อมจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไป เขาถึงสภาพที่ชราคร่ําครา ชํารุดทรุดโทรมเปนธรรมดา บานเรือนสรางใหมๆ ก็
มีสีสะอางงามดี แตวาตอไปมันชักจะเกาไป เปลี่ยนแปลงไป ครํ่าคราไปดูแลวไมมอีะไรที่จะหนพีน
ภาวะนี้ไปได ส่ิงเหลานี้มันเปนเครื่องเตอืนใจเราใหรูวาสิ่งภายนอกมอีาการฉันใดตวัเราเองก็มีสภาพ
เชนนั้น”11 
 

หลักการเขียนพรรณนาโวหาร 
๑. ตองใชโวหารประเภทตางๆ มาประกอบ กลาวคือ ใชทั้งบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร  

อุปมาโวหาร และสาธกโวหารดวย ทั้งนี้เพื่อใหใจความชัดเจนแจมแจง เปนที่เขาใจจนเกิดความรูสึกคิด
คลอยตามผูเขียนไปได 

๒. ควรอธิบายทั้งดานที่เปนประโยชนและโทษอยางชัดเจน 
๓. แสดงเหตแุละผลใหชัดเจนวา ถามีเหตุเชนนี้ ผลจะเปนเชนไร 
๔. ตองรูจักใชเหตุผล และหลักฐานสนับสนุนความคดิหรือยกตัวอยางประกอบใหเห็นจริง 
๕. เลือกเรื่องและใชภาษาใหเหมาะกับโอกาส และบุคคล 

 
 การใชเทศนาโวหาร 
 งานเขียนที่ควรใชเทศนาโวหาร ไดแก 

๑. โอวาท ปาฐกถาธรรม และพระธรรมเทศนา 
๒. บทความแสดงความคิดเหน็ บทความชักจูงใจ 

 
อุปมาโวหาร 
 ความหมายของอุปมาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ กลาววา อุปมา คือ 
ส่ิงหรือขอความที่ยกมาเปรียบ มักใชเขาคูกับอุปไมยในประโยค เชน เร่ืองนี้มีอุปมาฉันใด อุปไมยก็ฉัน
นั้น 
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 ดังนั้นอาจจะสรุปไดวา อุปมาโวหาร เปนโวหารเปรียบเทียบเพือ่ใหเกดิความชัดเจนดาน
ความหมาย ภาพพจน และอารมณใหมากยิ่งขึ้น เปนการเขียนโดยยกขอความมาเปรียบเทียบเพื่อชวย
ใหผูอานเขาใจเรื่องตางๆ ใหดียิ่งขึ้น ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โวหารชนิดนี้เปนโวหารที่กลาว
แทรกอยูในโวหารอื่น 

 
ตัวอยางอุปมาโวหาร 

 “...พิจารณาดวยธรรมะ เรากไ็ดธรรมะ ไดความรูความสวางในชวีิตขึ้นมา ความรูอันนี้จะเปน
เครื่องชวยใหเราพนจากความทุกขความเดอืดรอนทางใจ เพราะฉะนัน้เมื่อเราเหน็อะไร เราก็เอามา
พิจารณา เชนเห็นใบไมเหลืองก็เอามาเตือนใจวา ชีวิตก็เหมือนกับใบไมเหลือง ไมกีว่ันก็รวงหลนจาก
ขั้ว เหน็ใบไมรวงลงกองที่พืน้ดินกต็องเอามาพิจารณาวาชีวิตของเรากเ็หมือนกับใบไมแหงเหลานี้ วัน
หนึ่งเราก็ตองเปนอยางนี้...”12 
 
 จะเห็นวาจากตัวอยางนี้ ตอนตนของตัวอยางเปนการใชโวหารแบบเทศนาโวหาร ในชวงหลัง
เสริมดวยอุปมาโวหารเพื่อใหเขาใจขอความไดชัดเจนแจมแจงยิ่งขึน้ 

 
หลักการเขียนอุปมาโวหาร 
๑. ยกตวัอยางสิ่งที่คลายคลึงกันมาเปรียบ 
๒. ใชเปนโวหารเสริม บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร และเทศนาโวหาร เพื่อใหชัดเจนและ   

นาอาน 
๓. ขนาดสั้นยาว หรือความเปรยีบอยางละเอยีดลออ หรือไมนั้นขึ้นอยูกับการจะนาํไปเสริม

ใจความประเภทใด 
 
สาธกโวหาร 
 ความหมายของ สาธก ตามพจนานกุรมฉบับราชบัณฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ กลาววา สาธก 
คือ ยกตัวอยางมาอางใหเห็น 
 ดังนั้นสาธกโวหารจึงเปนโวหารที่มุงเสนอตัวอยางที่เขากบัเนื้อความเพือ่ใหเกดิความชัดเจน
เพื่อสนับสนุนความคิดที่เสนอกอนหนานั้น การยกตัวอยางอาจยกตวัอยางบุคคล หรือ ยกตัวอยาง
เหตุการณ หรือยกตวัอยางนทิานมาเสนอกไ็ด 

 

                                                 
12 ปญญานันทภกิขุ และพุทธทาสภิกขุ. ธรรมโอสถ. ๒๕๓๕. หนา ๒๓. 



  นฤนาถ ธีรภัทรธํารง 
  สาขาวิชาภาษาไทย  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
 

 

๘๕

ตัวอยางสาธกโวหาร 
 เมื่อทานใชใครก็ตามใหทําตามความมุงหมายของทานได จงเตือนตนไวเสมอวาเขาอาจจะใช
ทานเพื่อความมุงหมายของเขาไดเชนเดียวกัน ดังนิทานอีสปเรื่องมา นายพรานกับกวาง ซ่ึงมีเนื้อเร่ือง
ดังนี้ 
 มาตัวหนึ่งเกดิเรื่องทะเลาะววิาทขึ้นกับกวาง มาโกรธและพยาบาทกับกวางเปนอยางมากจึง
คิดหาทางแกแคนกวางใหสาสม ในที่สุดมนัคิดวาควรไปหานายพรานใหมาแกแคนแทนมัน เมื่อพบ
นายพราน มันก็บอกนายพรานวากวางทําใหมันเจ็บช้าํน้ําใจเปนอันมาก ใหชวยแกแคนใหมันดวย 
นายพรานก็ถามถึงเรื่องราวแตหนหลังมันกเ็ลาใหฟง นายพรานตกลงที่จะชวยแตขอใสขลุมปาก 
บังเหียน และอานใหมากอน เพื่อสะดวกในการวิ่งไลกวาง มาก็ตกลงเสร็จแลวนายพรานก็กระโดด 
ขึ้นหลังมาควบออกไป ในไมชาก็ไลทนักวาง และแกแคนไดสําเร็จ มาบอกนายพรานใหเอาขลุม 
บังเหียน และอานออกจากตวัมัน แตนายพรานรองขึ้นวา 
 “อยาเพิ่งเพื่อนยาก ตอนนี้ขามีอํานาจเหนอืเจา สามารถบังคับเจาไดโดยสะดวกแลว และ
ตองการจะใหอยูในสภาพเชนนี้ตลอดไป”13 
  

หลักการเขียนอุปมาโวหาร 
๑. ใชเสริมโวหารอื่นๆ เชน บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร 
๒. เลือกยกตวัอยาง หรือใชสาธกโวหารใหเหมาะกับเนื้อความ 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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