
บทที่ 6 ส ำนวนโวหำรในกำรเขยีน



โวหำรในกำรเขยีนมี 5 ประเภท

1. บรรยำยโวหำร

2. พรรณนำโวหำร

3. เทศนำโวหำร

4. อุปมำโวหำร

5. สำธกโวหำร



บรรยายโวหาร

บรรยำยโวหำร คือ กำรเขียนอธิบำย หรือบรรยำยเหตุกำรณ์ที่เป็น
ขอ้เทจ็จรงิตำมล ำดบัเหตุกำรณ์ เป็นกำรเขยีนตรงไปตรงมำ ไมเ่ยิน่เยอ้ มุง่ควำม
ชดัเจนเพือ่ใหผู้อ้่ำนไดร้บัควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ผูเ้ขยีนควรใชภ้ำษำทีก่ะทดัรดั เขยีนได้
ตรงเป้ำหมำย อ่ำนเขำ้ใจง่ำย ในกำรเขยีนทัว่ ๆ ไปมกัใชก้ำรบรรยำยโวหำร เช่น
กำรเขยีนเล่ำเรือ่ง เล่ำเหตุกำรณ์ เล่ำประสบกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ กำรเขยีนรำยงำน เขยีน
ต ำรำ หรอืเขยีนบทควำม



หลกัการเขียนบรรยายโวหาร

1. เขยีนเฉพำะสำระส ำคญั ไมเ่ยิน่เยอ้ ไมเ่ขยีนหลุดจำกสำระส ำคญัทีต่ ัง้ประเดน็ไว้

2. เขยีนเรื่องจรงิ โดยผูเ้ขยีนจะต้องมคีวำมรูเ้กี่ยวกบัเรื่องที่เขยีนเป็นอย่ำงดี แสดง
ขอ้เทจ็จรงิอยำ่งถกูตอ้งหรอืใกลเ้คยีงกบัควำมเป็นจรงิมำกทีส่ดุ

3. ใช้ภำษำที่เขำ้ใจง่ำย ใชค้ ำน้อยแต่กนิควำมมำก และเรำ้ควำมสนใจของผู้อ่ำนให้
ตดิตำมอ่ำนตัง้แต่ตน้จนจบ

4. เรยีบเรยีงคำมคดิให้เป็นระเบียบต่อเนื่องและมคีวำมสมัพนัธ์กนั น ำเสนออย่ำง
ตรงไปตรงมำ



ตวัอย่างบรรยายโวหาร

“ชำ้งยกขำหน้ำใหค้วำนเหยยีบขึน้นัง่บนคอ ตวัมนัสูงใหญ่ ใบหูไหวพะเยบิ หญงิบน
เรอืนลงบนัไดมำขำ้งลำ่ง เธอชแูขนยนืผำ้ขำวมำ้และขำ้วหอ่ใบตองขึน้ไปใหเ้ขำ”

(นิคม รำยวำ : ตลิง่สงูซุงหนกั)



ตวัอย่างบรรยายโวหาร

“ตำมถนนหนทำง ท่ำเรอืและสถำนทีส่ำธำรณะในเมอืงสงิคโปรม์เีชลยทหำรญี่ปุ่ นถูกเกณฑ์
ไปท ำงำนโยธำเป็นกลุ่ม ๆ ทัว่ไปหมด ทุกคนอยู่ในสภำพผูแ้พ้ คอื หงอยเหงำเศรำ้ซมึและสว่น
ใหญ่มกัจะมรี่ำงกำยซูบผอม ทุกคนไม่สวมเสื้อ นุ่งแต่กำงเกงขำสัน้สกีำกี สวมหมวกทหำร ที่
หน้ำหมวกมเีครื่องหมำยแสดงยศ พ่อเหน็เชลยเหล่ำนัน้ท ำงำนตกแดดจนเนื้อตวัไหมเ้กรยีม น่ำ
เวทนำจรงิ ๆ ญี่ปุ่ นเป็นชำติที่อยู่ในกรอบวนิัยอย่ำงเม้มงวด เมื่อเป็นฝ่ำยแพ้ก็ยอมแพ้อย่ำง
“ศโิรรำบ” แต่เท่ำทีพ่อไดย้นิจำกคนทัว่ไปในประเทศทีญ่ี่ปุ่ นเขำ้ไปยดึครอง เช่น พม่ำ มลำยำ
ชวำ สุมำตรำ ตลอดจนสิงคโปร์เอง เวลำเป็นฝ่ำยชนะ ญี่ปุ่ นก็ก ำเริบเสิบสำนแสดง
อ ำนำจบำตรใหญ่ไมใ่ชเ่ลน่เหมอืนกนั”

(กรุณำ กุศลำลยั : ชวีติทีเ่ลอืกไมไ่ด)้



ตวัอย่างบรรยายโวหาร

“หล่อนนึกถงึบำ้นรมิสวนในวยัเดก็ทีม่กัจะชวนเพื่อน ๆ มุดรัว้ลวดหนำมเขำ้ไปเล่นใน
สวนเล็ก ๆ แห่งนัน้ เก็บชมพู่ มะปรำง หรอืละมุดสดีำที่ตดิกิง่เรีย่ ๆ กนิกนัเพลดิเพลนิ
บำงทกีล็ุยลงไปจบัปลำเขม็หำงแดงหรอืปลำหวัตะกัว่ในทอ้งร่องสวน หรอืไม่เช่นนัน้กน็ัง่ทอด
หุ่ยกนัทีร่มิคลอง คอยดูเรอืกำแฟบบีแตรลมปู๊ นแป๊นที่มขีนมแหง้ ๆ อย่ำงถัว่ตดัหรอืตุ๊บตับ๊
ไมก่ข็นมขีแ้มวสมีว่งแดง สชีมพอูยูใ่นขวดโหล”

(ประภสัสร เสวกิุล : ไฟ)



พรรณนาโวหาร

พรรณนำโวหำร คอื กำรเขยีนทีส่อดแทรกอำรมณ์ควำมรูส้กึของผูเ้ขยีน
เพือ่ใหผู้อ้่ำนเกดิควำมซำบซึง้ ประทบัใจ มคีวำมรูส้กึคลอ้ยตำมไปกบัผูเ้ขยีน เช่น
กำรเขยีนพรรณนำอำรมณ์ควำมรูส้กึ รกั หลง โกรธ เกลยีด เศรำ้ เป็นตน้ โดย
เลอืกใชถ้อ้ยค ำทีไ่พเรำะเหน็ภำพพจน์ไดง้ำ่ย เพือ่โน้มน้ำวอำรมณ์ผูอ้่ำนใหค้ลอ้ย
ตำมและเกดิควำมประทบัใจ



หลกัการเขียนพรรณนาโวหาร

1. ใชถ้อ้ยค ำทีเ่ลอืกสรรแลว้ เพือ่สือ่ควำมหมำยและอำรมณ์ควำมรูส้กึทีช่ดัเจน

2. เขยีนใจควำมควรเน้นใหเ้กดิภำพพจน์ เกดิอำรมณ์ควำมรูส้กึรว่มไปกบัผูเ้ขยีน

3. ใช้ภำพพจน์หรอือุปมำโวหำร เพื่อใหไ้ดอ้ำรมณ์ควำมรูส้กึหรอืเกดิจินตนำกำร
คลอ้ยตำม



ตวัอย่างพรรณนาโวหาร

“ถำ้หำกวำ่ เหงือ่และน ้ำตำ ตลอดจนชวีติของมนุษยท์ีถู่กเกณฑเ์อำมำสรำ้ง นครวดันี้
สำมำรถตกัตวงเอำไวไ้ด้ เหงื่อ น ้ำตำ และชวีตินัน้กค็งจะท่วมทน้คูทีล่อ้มรอบนครวดันี้อยู่ เสยีง
ลมที่พดัเข้ำมำทำงช่องทวำรศิลำ และแล่นไปตำมระเบียงมดืดงัเหมอืนเสยีงสะท้อนของเสยีง
โหยหวนดว้ยควำมเจบ็ปวดเมื่อพนัปีมำแล้ว เสยีงคำ้งคำวกระพอืปีก และเสยีงคำ้งคำวร้องฟังดู
เหมอืนเสยีงคนกระซบิกระซำบปรบัทุกขก์นัดว้ยควำมเหนื่อยอ่อนและเมือ่ยลำ้”

(ม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ ปรำโมช : ถก
เขมร)



ตวัอย่างพรรณนาโวหาร

“อำกำศยำมเช้ำในสวนของคฤหำสน์บดนิทรำช... ดูสดใส ผเีสื้อแสนสวย กรดีปีก
ระยบัในสำยแดดอ่อนยำมเช้ำจำกดอกหนึ่งไปที่ดอกไม้นำนำพนัธุ์อกีหลำย ๆ ดอก สขีอง
กุหลำบปักกิง่ ... แดงสดสว่ำงจำ้ตดักบัสเีขยีวสดของสนำมหญ้ำ ประกำยของน ้ำคำ้งตอ้ง
แดดวำววบัรำวกบัอญัมณเีรีย่รำยอยูบ่นพืน้สนำม”

(วำณิช จรุงกจิอนนัต์ : ซอยเดยีวกนั)



ตวัอย่างพรรณนาโวหาร

“ดอกจนัทน์กระพอ้รว่งพรแูต่มไิดห้ลน่ลงสูพ่ ืน้ดนิทเีดยีว เกสรเลก็ ๆ แดงเรีอ่แกมเหลอื
ลอยว่อนกระจดัพรดัพรำยอยู่ในอำกำศทีโ่ปร่งสะอำดหน่อยหนึ่ง เหมอืนลวดลำยของตำขำ่ยที่
คลุมไตรพระ กลบีและเกสรอำจจะตกลงถกูเหยยีบเป็นผยุผงไป”

(แมอ่นงค์ : แผน่ดนิของเรำ)



เทศนาโวหาร

เทศนำโวหำร หมำยถงึ กำรเขยีนอธบิำย ชีแ้จงใหผู้อ้่ำนเขำ้ใจ ชีใ้หเ้หน็ประโยชน์
หรอืโทษของเรือ่งทีก่ลำ่วถงึ เป็นกำรชกัจงูใจใหผู้อ้่ำนคลอ้ยตำม เหน็ดว้ย หรอืเพือ่แนะน ำสัง่
สอน ปลุกใจ หรอืเพือ่ใหรู้ถ้งึขอ้เทจ็จรงิ กำรเขยีนแบบบรรยำยโวหำรตอ้งอำศยักลวธิกีำรชกัจงู
ใจ



หลกัการเขียนเทศนาโวหาร

1. เรื่องที่เขยีนมคีวำมชดัเจน สำมำรถอธบิำย และหำเหตุผลมำประกอบกำร
เขยีนได้

2. วธิีเขยีนชดัเจน รู้จกัใช้เหตุผล ใช้หลกัฐำนอ้ำงองิประกอบเพื่อให้เนื้อหำมี
น ้ำหนกัน่ำเชือ่ถอื และมกีำรจดัล ำดบักำรแสดงเหตุผลอยำ่งเหมำะสม

3. ใชภ้ำษำเขำ้ใจง่ำย กระชบั มนี ้ำหนัก แจ่มแจง้ ชดัเจน และเรำ้ควำมสนใจ
ของผูอ้่ำน



ตวัอย่างเทศนาโวหาร

“โลกหรอืสิง่ทัง้ปวงมลีกัษณะไม่เที่ยง เป็นทุกข์และไม่เป็นตวัตนของโลก มนัจะเล่นงำน
บุคคลผูท้ีเ่ขำ้ไปยดึถอืดว้ยตณัหำ อุปทำนนับแต่วำระแรก คอืตัง้แต่เมื่ออยำกไดอ้ยำกเป็น ก ำลงั
ไดก้ ำลงัเป็น และไดแ้ลว้เป็นแลว้ ตลอดเวลำแหง่กำลทัง้สำม ใครเขำ้ไปยดึถอือย่ำงหลบัหหูลบัตำ
แล้วก็จะมคีวำมทุกข์อย่ำงเต็มที่ เหมอืนอย่ำงที่เรำเห็นปุถุชนคนเขลำทัง้หลำยเป็น ๆ กนัอยู่
โดยทัว่ไปในโลก”

(พทุธทำส : คูม่อืมนุษย)์



ตวัอย่างเทศนาโวหาร

“เรำคดิว่ำทุกคนทีเ่กดิมำอย่ำงไม่มอีะไรตดิตวัมำเลยแมแ้ต่ผำ้นุ่งห่มสกัผืนหนึ่งเวลำจำกไปก็
น ำเอำไปไม่ได้ จะเป็นทรพัย์สมบตัแิท้ ๆ ที่ใกล้ชดิที่สุดก็ต้องฝังหรอืเผำเปลี่ยนสภำพไป เมื่อ
ฐำนะที่แท้จรงิของมนุษย์คอืกำรไม่อำจถอืกรรมสทิธิใ์นอะไรเลย ไม่ว่ำจะเป็นทรพัย์สนิหรอืชวีติ
เลอืดเนื้อของตนเช่นนี้ กำรที่เรำจะมำนัง่เศรำ้โศกกบัสิง่ที่เรำไม่สำมำรถจะมสีิทธิค์รอบครองได้
จรงิจงันัน้ จะต่ำงอะไรกบัคนทีเ่วยีนดใีจเมือ่อำทติยข์ึน้ และเสยีใจเมือ่อำทติยต์ก ซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำอยู่
ทุกเมือ่เชือ่วนั”

(สุชีพ ปุญญำนุภำพ : เชิงผำหิม
พำนต)์



ตวัอย่างเทศนาโวหาร

“ถำ้ไม่มคีุณธรรมเป็นสิง่จรรโลงจติใจ คนเรำกค็งไมแ่ตกต่ำงไปจำกสตัวป่์ำ...เรำคงจะ
มำฉกฉวยแยง่ชงิสิง่ทีเ่รำอยำกไดโ้ดยไมค่ ำนึงถงึวำ่สิง่นัน้จะมใีครเป็นเจำ้ของครอบครองอยู่แลว้
หรอืไม่ ผูใ้หญ่ก็ข่มเหงรงัแกผูน้้อย หรอืคนที่อ่อนแอกว่ำตำมอ ำเภอใจ ลูกหลำนจะดูหมิน่ดู
แคลนพอ่แมท่ีแ่ก่เฒำ่ใหไ้ดร้บัควำมทุกขย์ำกรอ้นใจ”

(ประภสัสร เสวกุิล : ลอดลำยมงักร)



อปุมาโวหาร

อุปมำโวหำร หมำยถงึ กำรเขยีนเป็นส ำนวนเปรยีบเทยีบทีม่คีวำมคลำ้ยคลงึกนัเพือ่ท ำ
ใหผู้อ้่ำนเกดิควำมเขำ้ใจลกึซึง้ยิง่ขึน้ โดยกำรเปรยีบเทยีบของทีเ่หมอืนกนั เปรยีบเทยีบโดยโยง
ควำมคดิไปสูอ่กีสิง่หนึ่งหรอืเปรยีบเทยีบขอ้ควำมตรงกนัขำ้มหรอืขอ้ควำมทีข่ดัแยง้กนั



หลกัการเขียนอปุมาโวหาร

1. เรื่องที่น ำมำเปรยีบเทยีบต้องสมัพนัธ์กบัเนื้อหำ และเป็นสิง่ที่เข้ำใจง่ำยกว่ำเนื้อหำ
เขยีนใหส้อดคลอ้งเพือ่ใหผู้อ้่ำนเหน็ภำพ หรอืเกดิควำมเขำ้ใจอยำ่งแจม่แจง้

2. ภำษำที่ใช้สละสลวย ท ำให้ผู้อ่ำนเห็นภำพ โดยกำรใช้ภำพพจน์ชนิดต่ำง ๆ
ประกอบกำรเขยีน



ตวัอย่างอปุมาโวหาร

“อนัว่ำแก้วกระจกรวมอยู่กบัสุวรรณ ย่อมไดแ้สงจบัเป็นเลื่อมพรำยคลำ้ยมรกต ผูท้ี่โง่
เขลำ แมไ้ดอ้ยูใ่กลน้กัปรำชญ์ กอ็ำจเป็นคนเฉลยีวฉลำดไดฉ้นัเดยีวกนั”

(เสถียรโกเศศ และนำคะประทีป : หิโตป
เทศ)



ตวัอย่างอปุมาโวหาร

“อนัว่ำนำยช่ำงผูเ้ชีย่วชำญ ก่อสรำ้งประสำทมโหฬำรย่อมเพิม่รปูศลิำ จ ำหลกัไวใ้นที่
สมควรตำมท ำนองมใิช่จะเป็นเครือ่งประดบัเทำ่นัน้ แต่ยงัใชป้ระโยชน์รองรบัหรอืค ำ้จุนทีบ่ำง
แหง่นัน้ไวด้ว้ย ขอ้ควำมนี้อุปมำฉนัใด พระศำสดำในบำงครำวย่อมทรงชกัเอำ
เรือ่งเปรยีบเทยีบเป็นภำษติทีน่่ำฟังและ สมดว้ยกำลสมยัขึน้แสดงกอ็ุปมำฉนัเดยีวกนั”

(เสถยีรโกเศศ และนำคะประทปี: กำมนิต)



ตวัอย่างอปุมาโวหาร

“อนัสตปัิญญำขงเบ้งรู้ต ำรำเรยีกลมในอำกำศหำผู้ใดเสมอมไิด้ อุปมำดงัจะนับดำวใน
ทอ้งฟ้ำ และหยัง่พระมหำสมุทร อนัลกึได้ ครัน้เอำขงเบง้ไวส้บืไปภำยหน้ำเมอืงกังตัง๋กจ็ะเป็น
อนัตรำย จ ำจะคดิอำ่นฆำ่เสยี เมอืงเรำจงึจะมคีวำมสุขสบืไป”

(เจำ้พระยำพระคลงัหน : สำมก๊ก)



สาธกโวหาร

สำธกโวหำร หมำยถงึ กำรทีผู่เ้ขยีนหยบิยกตวัอยำ่งมำอำ้งองิประกอบ กำรอธบิำย
เพือ่สนบัสนุนขอ้ควำมทีเ่ขยีนไวใ้หผู้อ้่ำนเขำ้ใจ และเกดิควำมเชือ่ถอื



หลกัการเขียนสาธกโวหาร

1. เรื่องทีย่กมำเป็นตวัอย่ำงประกอบเนื้อหำทีจ่ะเขยีนจะต้องมคีวำมเหมำะสมชดัเจน
และสมัพนัธก์บัเนื้อหำ เขยีนใหก้ลมกลนืกนัเพือ่ท ำใหเ้น้ือหำเดน่ชดัยิง่ขึน้

2. ภำษำทีใ่ชต้อ้งชดัเจนและเขำ้ใจงำ่ย



ตวัอย่างสาธกโวหาร

“อ ำนำจควำมสตัย์เป็นอ ำนำจที่ศกัดิส์ทิธิ ์ ไม่เพยีงแต่จบัหวัใจคน แม้แต่สตัว์ก็ยงัมี
ควำมรูส้กึในควำมสตัยซ์ื่อ เมือ่กวนอตูำยแลว้ มำ้ของกวนอกูไ็มย่อมกนิหญ้ำกนิน ้ำ และตำม
เจำ้ของไปในไมช่ำ้ ไมย่อมใหห้ลงัของมนัสมัผสักบัผูอ้ืน่นอกจำกนำยของมนั”

(ประภสัสร เสวกุิล : ลอดลำยมงักร)



ตวัอย่างสาธกโวหาร

“คนเรำตอ้งเอำอย่ำงมดอย่ำไปเอำหนอน เพรำะมดนัน้ถงึมนัจะตวัเลก็นิดเดยีวแต่
กข็ยนัขนัแขง็ สำมำรถลำกเหยื่อชิน้ใหญ่ ๆ ไดส้บำย แต่ถงึกระนัน้มนักก็ลบักนิอำหำร
แต่น้อยจนเอวคอดกิว่ ผดิกนักบัหนอน ซึ่งเกยีจครำ้นเอำแต่กนิทัง้วนัโดไม่ท ำงำนท ำ
กำรอะไรจนตวัอว้นอุย้อำ้ย ผลสดุทำ้ยกก็ลำยเป็นเหยือ่อนัโอชะของนกปลำ”

(เจำ้พระยำพระคลงัหน : สำมก๊ก)



ตวัอย่างสาธกโวหาร

“เยน็วนัหนึ่ง ขำ้พเจ้ำเดนิลดัเขำ้ไปในตรอก ผ่ำนหอ้งแถวเตี้ย ๆ ซึ่งเป็นที่อยู่อำศยั
ของผู้หำเช้ำกินค ่ำ มองเข้ำไปในห้องหนึ่งเห็นชำยอำยุค่อนข้ำงหนุ่มก ำลงันั ง่ขดัตะหมำด
เปิบขำ้วอยูใ่นนัน้ ทีน่อนหมอนมุง้กเ็หน็อยูใ่นหอ้งเดยีวกนัเหน็เมยีอุม้ลกูน้อยนัง่อยู่ขำ้ง ๆ ได้
เหน็ชำยผู้นัน้กนิขำ้วพลำงล้อลูกพลำง เหน็หน้ำเมยีที่ยิ้มแย้ม เหน็ลูกเล็กมหีน้ำเป็นหวัร่อ
อย่ำงไม่เดยีงสำ ขำ้พเจำ้เหน็แลว้กเ็ต็มตื้น นี่แหละควำมสุขอนัแทจ้รงิของครอบครวั ถงึจะ
ยำกจนกย็งัมคีวำมสุขตำมประสำจน เป็นควำมสขุทีจ่ะซือ้หำกนัดว้ยเงนิทองไมไ่ด”้

(เสถยีรโกเศศ: คำ่ของวรรณคด)ี


