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๑.  ความหมายของวรรณกรรมและวรรณคด ี

              ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พุทธศกัราช ๒๕๔๒ ไดใ้หค้วามหมายว่า
วรรณกรรม  หมายถึง งานหนงัสือ งานประพนัธ ์บทประพนัธทุ์กชนิด ทั้งท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อย
กรอง งานนิพนธท่ี์ท าข้ึนทุกชนิด เช่น หนงัสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ ์ปาฐกถา สุนทรพจน์ และ
หมายความรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส่วนวรรณคดี หมายถึง วรรณกรรมท่ีไดรั้บการยกยอ่งว่า
แต่งดี มีคุณค่า มีศิลปะในการประพนัธ ์มีทั้งวรรณคดีท่ีเป็นร้อยแกว้และร้อยกรอง เช่น สามกก๊ 
รามเกียรต์ิ อิเหนา ขนุชา้งขนุแผน เป็นตน้ 

  ๑)  การใช้ภาพพจน์  เป็นการพลิกแพลงใชภ้าษาใหแ้ปลกออกไปจากปกติ เพื่อใหผู้อ่้าน

เกิดจินตภาพ อารมณ์ ความรู้สึก การใชโ้วหารนั้นมีหลายลกัษณะ ลกัษณะต่าง ๆ เหล่าน้ี เรียกกนัว่า 
ภาพพจน์ การสร้างภาพพจน์เป็นศิลปะทางภาษาขั้นสูงของการแต่งค าประพนัธ ์โดยผูแ้ต่งใชก้ลวิธี
การเปรียบเทียบท่ีคมคายในลกัษณะต่าง ๆ ภาพพจน์มีหลายประเภท แต่ท่ีส าคญัๆ มีดงัน้ี 

                  ๑. ๑)  อุปมา เป็นการเปรียบเทียบว่าส่ิงหน่ึงเหมือนกบัอีกส่ิงหน่ึง การเปรียบเทียบแบบน้ี

จะมีค าว่า เหมือน เสมือน ดุจ ดัง่ เพียง ราว เล่ห์ เฉก พ่าง แมน้ ปาน เช่น ปรากฏอยู ่เช่น 
                 -  ความรักเหมือโคถึก  ก  าลงัคึกผขิงัไว ้ ก็โลดจากคอกไปบ่ยอมอยู ่ณ ท่ีขงั 

                  ๑.๒)  อุปลกัษณ์ เป็นการเปรียบส่ิงหน่ึง เป็น หรือ คือ อีกส่ิงหน่ึง ซ่ึงอาจจะละค าว่า เป็น 

คือ เช่น  มีกรวดแกว้แพรวพรายรายกระเดน็  บา้งแลเห็นเป็นสีบุษราคมั 

                  ๑.๓) บุคคลวตั บุคคลสมมุติ หรือ บุคลาธิษฐาน เป็นการสมมุติส่ิงต่าง ๆ ใหมี้กริยา 

อาการ ความรู้สึกต่าง ๆ เหมือนมนุษย ์เช่น ดวงตะวนั แยม้ยิม้, สายลมโลมไลเ้อาอกเอาใจ เช่น 
               -  เสียงซากอิฐปูนสะอ้ืนสะเทือนพ้ืนพสุธาไหว 

                  ๑.๔)  อตพิจน์ อธิพจน์ หรือ อวพจน์ เป็นการกล่าวท่ีเกินจริงหรือนอ้ยกว่าจริง เพื่อเนน้

อารมณ์ความรู้สึก เช่น -  คิดถึงใจจะขาด      -  คอแหง้เป็นผง 
                                     -  เลก็เท่าข้ีตาแมว    -  คอยสกัอึดใจเดียว 

                  ๑.๕)  สัทพจน์ คือ การใชค้  าเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น 

                  -  เปร้ียง ๆ  ดงัเสียงฟ้าฟาด     -  คล่ืนซดัครืนครืนซ่าท่ีผาแดง 
 
 

ใบความรู้ 

เร่ือง โวหารภาพพจน์ 
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                  ๑.๖)  ปฏิพากย์ หรือ ปรพากย ์ คือการใชถ้อ้ยค าท่ีมีความหมายตรงกนัขา้ม หรือขดัแยง้

กนัมากล่าว อยา่งกลมกลืนกนัเพื่อเพิ่มความหมายใหมี้น ้ าหนกัมากยิง่ข้ึน เช่น   เลวบริสุทธ์ิ   บาป
บริสุทธ์ิ  สวยเป็นบา้  สวยอยา่งร้ายกาจ   สนุกฉิบหาย  สวรรคบ์นดิน   ยิง่รีบยิง่ชา้   น ้าร้อนปลา

เป็นน ้ าเยน็ปลาตาย 

                  ๑.๗) สัญลกัษณ์  เป็นการเรียกช่ือส่ิงๆหน่ึงโดยใชค้  าอ่ืนมาแทน  ไม่เรียกตรงๆ ส่วน

ใหญ่ค าท่ีน ามาแทนจะเป็นค าท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความซ่ึงใชก้นัมานานจนเป็นท่ีเขา้ใจ

และรู้จกักนัโดยทัว่ไป   เช่น 
                เมฆหมอก              แทน                        อุปสรรค 
                สีด  า                         แทน                        ความตาย  ความชัว่ร้าย 
                สีขาว                       แทน                        ความบริสุทธ์ิ 
                กุหลาบแดง            แทน                        ความรัก 

                หงส์                        แทน                        คนชั้นสูง 
                กา                            แทน                        คนต ่าตอ้ย 
                ดอกไม ้                  แทน                        ผูห้ญิง 
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ช่ือ.........................................................................................ชั้น.................................เลขท่ี................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

                               ใหน้กัเรียนพิจารณาขอ้ความท่ีก  าหนดใหว้่ามีการใชโ้วหารภาพพจน์ใด 

                            อุปมา   อปุลกัษณ์  อตพิจน์  อวพจน์  บุคลาธษิฐาน  สัทพจน์  ปฏิพากษ์ 

๑.  ใหอ้ายยุนืหม่ืนเท่าเสาศิลา    อยูคู่่ฟ้าดินไดด้งัใจปอง  ....................................................................... 
๒.  น ้ าคา้งหยดลงเผาะๆ                                                   ...................................................................... 
๓.  ตอนหล่อนเป็นไฟ  ฉนัก็กลายเป็นน ้ า                        ...................................................................... 
๔.  เม่ือฟ้าหลัง่น ้ าตา  หมู่เมฆาพาหวัร่อ                           ...................................................................... 
๕.  เปร้ียงๆดงัเสียงฟ้าฟาด                                              ...................................................................... 

๖.  เธอคือนางแมวป่า                                                      ...................................................................... 
๗.  มีวิชาเหมือนมีทรัพยอ์ยูน่บัแสน                               ...................................................................... 
๘.  ท่ีนาหายใจคลา้ยคนร่อแร่จวนจะตาย                       ...................................................................... 
๙.  ท่าทางหล่อนราวกบันางพญา                                   ...................................................................... 
๑๐.  ฉนัหิวจนจะกินชา้งไดท้ั้งตวั                                     ...................................................................... 

๑๑.  มีทองเท่าหนวดกุง้นอนสะดุง้จนเรือนไหว            ...................................................................... 
๑๒.  เพียนทองงามดัง่ทอง  ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย ...................................................................... 
๑๓.  ลมหนาวเร่ิมล่องมาจากฟ้าแลว้  พรมจูบแผว่  เจา้พระยาโรยฟ้าฝัน ................................................ 
๑๔.  แมเ้น้ือเยน็เป็นหว้งมหรรณพ     พ่ีขอพบศรีสวสัด์ิเป็นมจัฉา........................................................... 
๑๕.  แอดออดออดแอดแอดออด     ลมลอดไล่เล้ียวเรียวไผ ่.................................................................... 
๑๖.  ครืนครืนใช่ฟ้าร้อง       เรียมครวญ                            ...................................................................... 

๑๗.  คือน ้ าผึ้งคือน ้ าตาคือยาพิษ   คือหยาดน ้ าอมฤตอนัชุ่มช่ืน.................................................................. 
๑๘.  เปร้ียงๆดงัเสียงฟ้าฟาด                                        .................................................................... 
๑๙.  มองซิมองทะเล   เห็นลมคล่ืนเห่จูบหิน                    ...................................................................... 
๒๐.  ครูคือแม่พิมพข์องชาติ                                              ...................................................................... 
๒๑. คิดถึงเธอทุกลมหายใจเขา้ออก                                ...................................................................... 

๒๒.  บาปบริสุทธ์ิ                                                            ..................................................................... 
 

แบบฝึกทกัษะที่ ๒ 

เร่ือง  โวหารภาพพจน์ 

ค าช้ีแจง 
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                                       ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นว่าถกูตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

๑.  "พ่อแม่ของธนามีอาชีพเล้ียงเป็ดพนัธุไ์ข่คราว
ละหลายร้อยตวั เป็ดเหล่าน้ีก  าลงัออกไข่ทุกวนั 
ธนาจึงต่ืนแต่เชา้เก็บไข่เป็ดในเลา้ ใหแ้ม่น าไปขาย
ท่ีตลาด" ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็นโวหารชนิดใด 
       ก.  พรรณนาโวหาร 
       ข.  บรรยายโวหาร 
       ค.  เทศนาโวหาร 
       ง.  อุปมาโวหาร 
๒.  “ผวิน ้ าสีขุ่นท่ีถกูสายลมเยน็ปลายเดือนกุมภา
พนัธุโ์ชยพดัผา่น ท าใหน้ ้ าเป็นระลอกทยอยเขา้
กระทบฝ่ังคร้ังแลว้คร้ังเล่า ดงดอกหญา้ริมฝ่ังท่ี
เห่ียวแหง้จนกลายเป็นสีน ้ าตาลปะทะลมดงัหวีด
หวิว”  ขอ้ความขา้งตน้เป็นโวหารชนิดใด 
(ใชต้วัเลือกจากขอ้ท่ี ๑) 
๓.  “ความพยายามและความตั้งใจท่ีจะกา้วหนา้ 
เป็นพลงัส าคญัส าหรับต่อสูอุ้ปสรรค และส่งเสริม
บุคคลใหท้ าการต่างๆไดส้ าเร็จ ยิง่ผูน้ั้นมีความรู้สูง 
มีจิตใจดีเป็นพ้ืนฐาน ผลงานท่ีท ายิง่มีผล
กวา้งขวาง ปราศจากโทษและอ านวยประโยชน์แก่
ตนและส่วนรวมเป็นอยา่งยิง่”  ขอ้ความขา้งตน้
เป็นโวหารชนิดใด 

(ใชต้วัเลือกจากขอ้ท่ี ๑) 
 

๔. “ เขารักษาความดีประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
ท าใหม้ีแต่คนนบัถือ”  ขอ้ความขา้งตน้เป็นโวหาร
ชนิดใด 
(ใชต้วัเลือกจากขอ้ท่ี ๑) 
๕.  ขอ้ใดไม่ใชโ้วหารภาพพจน ์
       ก.  ฉนัไม่ใช่พระอิฐพระปูน 
       ข.  เขามีเพชรอยูใ่นมือแต่ปล่อยใหห้ลุดมือไป 
            ได ้
       ค.  ธรรมชาติรอบขา้งต่างสลดหมดความ 
             คะนองทุกส่ิงทุกอยา่ง 
       ง.  บนเนินเขาเต้ียๆ มีน ้ าพุท่ีใหน้ ้ าตลอดฤดูทั้ง 
            ฤดูร้อนและฤดูหนาว 
๖.  “บุหลนัเล่ือนลอยฟ้าไม่ราคี 
รัศมีส่องสว่างดัง่กลางวนั”  ขอ้ความน้ีเป็นโวหาร
ภาพพจน์ใด 
       ก.  อุปมา 
       ข.  อติพจน ์
       ค.  อุปลกัษณ์ 
       ง.  บุคลาธิษฐาน 
๗.  ขอ้ใดมีโวหารภาพพจน์เหมือนขอ้ความท่ีว่า 
“เธอเป็นทาสผูซ่ื้อสตัยข์องฉนั” 
       ก.  เธอคือสายน ้ าฉ ่าใจ 
       ข.  เมื่อลมพกัใบไมส้ะบดัโบกมือเรียกเธอ 
       ค.  เรือชยัไวว่องวิ่งรวดเร็วจริงยิง่อยา่งลม 
        ง.  รอบขา้งไม่มีที่นาที่ไหนว่าง แต่ชาวนายงัอดตาย 

        

แบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง  โวหารภาพพจน์ 

ค าช้ีแจง 



๕ 
 

๘.  ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน ์
 ก.  พลพายกรายพายทอง  ร้องโห่เห่โอเ้ห่มา 
 ข.  นกแกว้แจว้แจ่มเสียง  จบัไมเ้รียงเคียงคู่สอง 
 ค.  ไก่ฟ้ามาตวัเดียว  เดินท่องเท่ียวเล้ียวเหล่ียมเขา 
 ง.  เพียนทองงามดัง่ทอง  
      ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย 
๙.  ขอ้ใดเป็นโวหารภาพพจน์ชนิด”อวพจน”์ 
       ก.  ร้อนตบัจะแตก 
       ข.  คอยสกัอึดใจเดียวเท่านั้น 
       ค.  รอมาสกัร้อยชาติแลว้ 
      ง.  เหน่ือยสายตวัแทบขาด 
       

๑๐. ขอ้ใดใชอุ้ปมาโวหาร 
     ก.  เขาเคยมาท่ีน่ีเม่ือคร้ังยงัเป็นเดก็ 
       ข. ทอ้งฟ้าปลอดโปร่ง มองเห็นละอองเมฆ 

             ลอยตามลม         
       ค. พ่อคนน้ีรักลกูสาวราวไข่ในหิน  

            ง. เม่ือคืนน้ีฝนตกหนกั ลมพดัแรงจนตน้ไม ้
             หกัลม้ระเนระนาด 
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อุปมา   อปุลกัษณ์  อตพิจน์  อวพจน์  บุคลาธษิฐาน  สัทพจน์  ปฏิพากษ์ 
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๗.  มีวิชาเหมือนมีทรัพยอ์ยูน่บัแสน                               ...........................อุปมา.................................. 
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เฉลยแบบฝึกทกัษะที่ ๒ 

เร่ือง  โวหารภาพพจน์ 

ค าช้ีแจง 



๘ 
 

 

 

                                       ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีเห็นว่าถกูตอ้งท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 
 

๑.  ข.  บรรยายโวหาร 
๒.  ก.  พรรณนาโวหาร 

๓.   ค.  เทศนาโวหาร 
๔.   ง.  อุปมาโวหาร 

๕.  ก.  ฉนัไม่ใช่พระอิฐพระปนู 
๖.   ก.  อุปมา    
๗.  ก.  เธอคือสายน ้ าฉ ่าใจ 
๘.  ง.  เพียนทองงามดัง่ทอง  
      ไม่เหมือนนอ้งห่มตาดพราย 
๙.   ข.  คอยสกัอึดใจเดียวเท่านั้น 
๑๐. ค. พ่อคนน้ีรักลกูสาวราวไข่ในหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 

เร่ือง  โวหารภาพพจน์ 

ค าช้ีแจง 
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