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ผศ. ดร. ธเนศ  เวศรภาดา 
คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยาย 
ใครทําอะไร ทีไ่หน  /  มีอะไร อยูตรงไหน 

 
พรรณนา 

เนนภาพ ความรูสึก/  มีภาษาเปรียบเทียบ ภาษาบอกแสงสีเสียง 
 

อธิบาย 
เนนใหความรู แสดงความคิด  

 

1)  พอของผมอายุเกือบ 70 ปแลว คงไมมีเวลามากนักสําหรับการหันเหชีวิตใหตางไปจากที่เปนอยู หลังจาก
อบรํ่าอยูกับน้ํามันเครื่องเรือและละอองทะเลมากวา 40 ป  พอไดขึ้นบกเปนการถาวรเมื่อปกลายนี ้

 
2)  หญิงชรารางหงอม อาศัยกระทอมเกาๆ กลางไรราง  นางมีผมเหมือนสีหมอกดอกเลา ใบหนานัน้ยน 

และแหงเหีย่ว เวนแตแววตายังวาว แตก็ราวกะเวลาโพลเพล อายุขัยแปดสิบเศษ หลังนั้นคอมลงมาก
แลว 

 
3)  37 คือหมายเลขหองฉัน  ซ่ึงเปนหองสุดทาย อยูช้ันบนแถบริมสุด  หนาตางมุงลวดสามบานเหนอืหัว

เตียงนอนชนิดไมตอแบบหยาบๆ  เปนมุมหนึ่งที่ฉันชอบเปนพิเศษ 
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4)  ในระยะเขาพรรษา  ไมมวีันไหนครึกครื้นเทากับวนัพระซึ่งชาวบานรานตลาดจะมาตักบาตรทําบุญที่วัด  
โดยพระทานไมตองบิณฑบาต  เมื่อถึงวันนีบ้รรดาเด็กวัดก็จะเอาบาตรกบัตะลุมไปเรียงเปนแถวที่
บริเวณนอกชานศาลาการเปรียญ  เหลาผูมีจติศรัทธาก็จะพากันหอบขาวหิ้วแกงมาตักใสภาชนะที่พวก
เราเตรียมไว 

 
5)  อนิจจา! แสงเดือนเพ็ญผองกระจางจับพระพักตรอยูเมื่อกี้ก็จางซีดขมุกขมัวลง  ทองฟาสลัวมัวพยับครึ้ม  

อากาศเย็นเฉียบจับหัวใจ  น้ําคางหยดเผาะๆ  เปนหยาดน้ําตาแหงสวรรค  เกสรดอกรังรวงพรูเปน
สายสหัสธาราสรงพระพุทธสรีระ  จักจั่นเรไรสงัดเงียบ  ดูไมมีแกใจจะทําเสียง  ธรรมชาติรอบขางตาง
สลดหมดความคะนองทุกสิง่ทุกอยาง  

 

   

 
 
 
 
 
 
 

การอธิบาย มีกลวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
1) อธิบายตามลําดับขั้นตอน 
2) ใชตัวอยาง 
3) เปรียบเทยีบความเหมือนกันและความตางกัน 
4) ช้ีสาเหตุและผลลัพธที่สัมพันธกัน 
5) ใหนิยาม 

 
 
 
 
 
 

1)  การอธิบายตามลําดบัขั้นตอน  
หกคะเมน เร่ิมดวยหัดใหเดก็เอาฝามือทั้งสองของตนยันกับพื้นแลวหกหัวเอาเทาทั้งสองตั้งพิง

กับผนัง ตอจากนั้น ครูชวยเอาแขนของครูคานกลางหลังเด็ก แลวใหเดก็ตั้งเทาของตนใหมัน่กับ
พื้น แลวหงายหลังเอาฝามือทั้งสองยันลงกบัพื้น พอเด็กทําไดเองแลวครูก็ไมตองชวย 

 
 

 

 

 

2)  การใชตัวอยาง  
ในสภาพปานัน้ ถึงแมจะมีตนไมหลายชนดิปะปนกัน  แตก็มีความสมดุลเนื่องจากตนไมหลาย

ชนิดอาจไมเกือ้กูลกันโดยตรง  แตจะเกื้อกลูกันตามธรรมชาติของมัน  เชน พวกหนอนผีเสื้อที่ชอบ
กินตนไมบางชนิด  ทําลายตนไมบางชนิด  ปรากฏวามีนกบางชนิดคอยเก็บกินหนอนผีเสื้อเหลานัน้ 
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3)  การเปรียบเทียบความเหมือน หรือความตางกนั  
อาหารเทคอเวยจะเรียกวาอะไรดี  คําเดิมที่เปนแนวทางใหคิดหาคําใช คือขาวหอ  เรียกตาม

ลักษณะการบรรจุที่จะนําอาหารนั้นไปไดสะดวก  ซ่ึงมักเปนขาว  กวยเตี๋ยวหอไมเรียก  เดี๋ยวนี้ไม
มีใบตองจะหอ ใชถุงพลาสติกหรือกลอง เรียกวาอาหารถุงหรืออาหารกลอง  วาเปนอยางๆ ไป  ไม
คิดรวมกัน  ใหเห็นวาเปนอาหารที่จะนําตดิตัวไปไดสะดวก คนมีปนพกพาปน  คนกินอาหาร

นาจะพกพาอาหารได  จะบรรจุในอะไรก็ได  เรียกวา อาหารพกพาทาจะดี  ใกลเคียงกับความหมาย

ของคําวา เทคอเวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)  การชี้สาเหตุและผลลัพธท่ีสัมพันธกัน 
การปอกมะปรางริ้วเปนศิลปะช้ันสูง  เพราะเนื้อมะปรางนิ่มมาก  ถาจับหนักมือก็ชํ้า  จะตอง

ปอกเบามือ  และการปอกแบบริ้วนั้น  ปอกโดยตั้งคมมีดตามความยาวของลูก  ใหเนือ้มะปรางที่
ปอกแลว  นนูเปนสันขึ้นเปนริ้วๆ จนรอบทัง้ลูก ฉะนั้นจะริ้วลึกหรือตื้นเกินไปกไ็มได  ถากดคมมีด
ลึก เมื่อควานเมล็ดออกเนื้อจะขาดจากกันไมเปนลูก  ถาร้ิวตื้นร้ิวก็ไมเดน  คนปอกจะตองมือเบามือ
เที่ยง  และมีสมาธิดีจึงจะริว้มะปรางหรือปอกมะปรางริ้วได 

 

 

 

 

 

5)  การนิยาม  
คานิยม หมายถึงความรูสึกที่มีอยูในจิตใจของแตละคนหรือแตละกลุม วาส่ิงใดสิ่งหนึง่หรือ

การกระทําอยางใดอยางหนึง่มีคุณคาหรือมีความสําคัญ 

 

ขอความตอไปนี้เปนการเขยีนลักษณะใด  
1. ผมเกิดที่บานสวนธนบุรี  หนาบานตดิคลองวัดดอกไม  ไมไกลจากสถานีตํารวจบุปผารามปจจุบันมาก

นัก  สถานีตํารวจแหงนี้สรางมากอนผมเกิด  แตไมไดมีรูปรางหนาตาอยางที่เปนอยูทุกวันนี้  เดิมเปน
เรือนไมแถวเกาๆ ไมกี่หอง  หนาโรงพักมถีนนผานกลาง  ฝงตรงขามคือวัดดอกไม  ซ่ึงเปนศัพท
ชาวบาน ภาษาราชการเรียกวา วัดบุปผาราม 
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2. ครอบครัวไทยสมัยที่มีคนอยูมากๆ มีคนหลายรุนหลายวัยหลายครอบครัว อยูดวยกนั  จัดการเรื่องกินให
เปนรูป "กงส"ี  นิยมวาประหยัดดี จางแมครัวคนเดยีว  ทํากับขาวสงใหทุกครอบครัว  บางบานนิยมกิน
รวมกันเปนครอบครัวรวม  บางบานชอบจะแยกกินเปนครอบครัวยอย  ใชไดทั้งนั้น  งานเรื่องกินหนกัที่
แมครัว  

 
3. ยางเขาฤดูฝน  ตนอะไรๆ ก็พากันรีบงอก  แตกใบออนๆ ออกมาจนดินไมมีทีว่าง  หลังจากฝนสาดซัดพื้น  

ปลุกเมล็ดพันธุตางๆ ที่นอนฝงดินใหตืน่มาโปงหนอแตกใบ  ทุกหนทกุแหงเต็มไปดวยลูกพืชแยงกนัขึ้น  
 
4. คนไทยสนใจกับการพรรณนาธรรมชาติมาก  และไมคอยติดใจในขอที่วา ธรรมชาติที่พรรณนาใน

วรรณคดีจะคลายหรือเปนไปตามทํานองของธรรมชาติจริงๆ หรือไม  เอาใจใสกับความไพเราะตาม
จินตนาการของแตละบุคคล  และพึงพอใจมากกับมโนภาพที่กววีาดใหสมใจตน  

 
5. สุวรรณหงส เปนชื่อของตัวเอกฝายชายในเรื่อง "สุวรรณหงส"  ไดฝาฟนอุปสรรคและผจญภยัอันตราย

นานาประการ  กวาจะไดนางเกษสุริยง  ซ่ึงเปนตัวเอกฝายหญิงมาเปนคูครอง  ตอนที่ติดอกติดใจผูอาน
ผูฟงรวมทั้งกวไีทยหลายทาน นาจะเปนตอนที่สุวรรณหงสไตสายวาวไปหานางเกษสริุยง  จนถูกหอก
ยนต  ซ่ึงตัวละครฝายผูรายไดทําดักไว  

 
6. วันนัน้เปนวนัที่เปดเรียนใหมมาไดสัก 2-3 วัน ทกุคนกาํลังอยูในระหวางเหอช้ันใหมของตนเอง   เมื่อเลิก

ตอนเที่ยง  และหลังจากอาหารปนโตหรือขาวหออยางลวกๆ แลว  พวกผมก็พากนัจบักลุมกันขึ้นใตตน
กามปู  การเลนลูกหิน  ไมหึง่  ตองเต หรือโปลิศจับขโมยอันเปนกีฬายอดนิยมของพวกเรารุนนั้น  

 
7. เมื่อเล้ียงกันเปนอยางกนิโตะจีน  เขานั่งโตะ  คนเดนิโตะยกลูกไมเปนจานๆ มาใหกินกอน  กินแลวมี

อาหารจานเล็กๆ  กินเจาจานเล็กๆ นี้หมด  ก็ถึงอาหารจานใหญ  เร่ิมตนดวยหูฉลามและอื่นๆ เร่ือยๆ ไป
เปนลําดับ  สุดทายกินกับปลาเค็ม  ไขเค็ม  แลวกินของหวาน  หมดกนัเทานี้  
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1. “ทั่วราวปาสงัดเงียบจนนากลัว เขาไมกลาแมแตจะขยบัตัวไลยุงที่บนิหวูหวี่อยูขางหูกอนทีจ่ะเกาะกัดและ

กินเลือดของเขาจนเกนิอิ่ม ดวยเกรงวาเสียงขยับตวัเพยีงแกรกเดียว อาจทําใหเจาลายพาดกลอนตวัใหญ
นั่นกระโจนเขามาขย้ําเขาภายในพริบตา” 

ขอความนี้ใชโวหารตามขอใด   
1. บรรยายและอธิบาย 2. บรรยายและพรรณนา 
3. พรรณนาและอธิบาย 4. บรรยายและเปรียบเทยีบ 

 
2.  ผมยังจําภาพรถรางสีเหลืองๆ ตัดเสนดวยสีแดงที่วิ่งกงึๆ ไปตามถนนสายตางๆ ในกรุงเทพฯ เมือ่สามสิบ

กวาปกอน ไมเคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขายาวสีกากี ทีย่ืน
เดนอยูดานหนาของตัวรถ สายตามุงตรงไปเบื้องหนาในขณะที่เทาคอยเหยยีบกระเดื่องเหล็กเสียงดัง
แกงๆ แทนเสียงแตรในเวลาที่รถสามลอถีบลํ้าเขามาในราง 
ขอความขางตนมีกลวิธีการเขียนแบบใด  
1. บรรยาย 2. บรรยายและพรรณนา 
3. พรรณนา 4. บรรยายและอธิบาย 

 
3. อีกประการหนึ่ง ชีวติสังขารของมนุษยไมยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหลก็เหมือนศิลา ถึงโดยวาจะมพีออยูใน

ขณะหนึ่ง ก็คงจะมีเวลาที่ไมมีไดในขณะหนึ่งเปนแนแท ถาประพฤติความชั่วเสียแตในเวลามีพออยูแลว 
โดยจะปดบังซอนเรนอยูไดดวยอยางหนึ่งอยางใด เวลาไมมีพอความชัว่นั้นคงจะปรากฏเปนโทษตดิตัว
เหมือนเงาตามหลังอยูไมขาด เพราะฉะนั้น จงเปนคนออนนอม วานอนสอนงาย  
ขอความขางตนใชกลวิธีนําเสนอแบบใด 
1. บรรยายและอธิบาย 2. พรรณนาและอุปมา 
3. บรรยายและพรรณนา 4. อธิบายและอุปมา 

 
4. ผูที่เขาไปในหุบผาแหงบปุผชาติจะมีความรูสึกวาเดินอยูระหวางขนมชั้น เขาปลูกดอกไมสีเปนแถบๆ ไป

บนเนินตลอดทางเดิน เมื่อมองดูจากที่สูงหรือเนินเล็กๆ จะเหน็สีชมพู สีมวง สีเหลือง เปนสายยาวเปน
ช้ันๆ มีสระเล็กๆ และมีตนไมเปนกอๆ จัดไวอยางสวยงามตามทางเดิน  
ขอความขางตนใชวิธีเขยีนแบบใด 
1. บรรยาย  2. พรรณนา 
3. อธิบาย  4. บรรยายและพรรณนา 
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5.“การแพรขาวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแมแตคําพูดงายๆ เพียงนิดเดยีว ก็สามารถจะทําลายงานที่ผูมี
ความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสรางไวดวยความยากลําบากเปนเวลาแรมป หากจะแกตวัวาการพดู
พลอยๆ เพียงสองสามคํานี้เปนเรื่องเล็ก ไมนาจะเก็บมาถือเปนเรื่องใหญเลยก็ไมถูก เหมือนฟองอากาศ 
นิดเดยีว ถาเขาไปอยูในสายเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนไดทั้งคน” 
ขอความขางตนใชกลวิธีการนําเสนอตามขอใด 
1. อธิบายและอุปมา 2. อธิบายและบรรยาย 
3. พรรณนาและอุปมา 4. พรรณนาและบรรยาย 

 
6. โดยเหตุที่ระเบียงเปนประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรประจําอยูในทีน่ั้นมาแตแรก และเปนขนบนิยม

สําหรับการสรางระเบียงตอมาในภายหลัง  ดังนั้นจึงเกิดมคีําวา “พระ” ขึ้นขางหนา “ระเบียง” เปน 
“พระระเบยีง” ซ่ึงมีความหมายวา “ระเบียงที่ไวพระพุทธปฏิมากร” การที่คนแตกอนเติมคําวา “พระ” 
ขึ้นไวหนา “ระเบียง” ก็คงจะกันมใิหเกิดสบัสนระหวางระเบียงเรือน ระเบียงโบสถ ระเบียงวิหาร กบั
ระเบียงที่ไวพระพุทธปฏิมากร  เหตุนีจ้ึงเกดิคําวา “พระระเบียง” ขึ้นในสมัยตอมา 
ขอความขางตนเปนการสื่อสารประเภทใด 
1. การบรรยายและพรรณนา 2. การบรรยายและอธิบาย 
3. การอธิบายและแสดงทรรศนะ 4. การพรรณนาและแสดงทรรศนะ  

 
7. รางกายของคนในวัยทํางานไมตางอะไรกับรถยนต ที่แรกๆ ก็ใชไดดี วิ่งฉิวทกุสภาวะ มีปญหากวนใจ

นอย แตนานเขาก็เร่ิมไมไดดังใจ ชักมีอาการแปลกๆ ใหตองกังวลอยูบอยๆ จนบางครั้งก็เกือบตองหาม
เขาอูไปก็มี สาเหตุใหญก็เพราะอายุการใชงานมากขึ้น และขาดการเอาใจใสอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงเรามักจะ
แกปญหาเฉพาะหนาทีเ่กิดขึน้เทานั้น พรอมทั้งทําจิตใจใหแจมใสอยูเสมอ ถึงเวลาแลวหรือยังสําหรับ
การยกเครื่องรางกายใหพรอม เพื่อการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผูเขียนใชวิธีการเขียนตามขอใด   
1. อธิบายและสาธก 2. อธิบายและอุปมา 
3. อุปมาและบรรยาย 4. สาธกและบรรยาย 
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8. ขอความตอไปนี้ใชโวหารชนิดใดตามลําดับ 
 “พวกเรามาถงึอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนสมโอและชมการเคี่ยวน้าํตาลมะพราว การทําน้ําตาล

มะพราวนาสนใจมาก  เมื่อไดน้ําตาลมาแลวก็เทใสกระทะใบบวั เคี่ยวจนงวดเปนสีเหลืองจัด และมี
ฟองเดือดปุดๆ ใชสุมน้ําตาลกระแทกอยางรวดเร็ว จนน้ําตาลขันแข็งก็จะไดน้ําตาลแท” 
1.  บรรยายโวหารและอธิบายโวหาร 2.  บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร 
3.  พรรณนาโวหารและอธิบายโวหาร 4.  พรรณนาโวหารและบรรยายโวหาร 

 
9. ขอความตอไปนี้เปนโวหารชนิดใด 

 “สารอาหารในขาวกลองจะชวยใหรางกายแข็งแรงและชวยปองกันโรคอวน ขาวกลองมีสารเสน
ใยมากกวาขาวขาว 8 เทา ขาวกลองจะชวยดดูซับไขมันและน้ําตาลในอาหารแลวขับออกมาเปนกาก
อาหาร ทําใหไขมันและน้ําตาลซึมเขากระแสเลือดนอยลง” 
1. บรรยายโวหาร  2. พรรณนาโวหาร 
3. อธิบายโวหาร 4. สาธกโวหาร 

 
10. ขอความตอไปนี้ใชโวหารตามขอใด 

ไอเหลาผอมแหงแกรงกรัง เนื้อหนังเหี่ยวยนยังกะผิวลูกมะระแหง ตวัเล็กขนาดเด็กประถมปลาย 
ตัดผมสั้นเกรียนทรงนักเรียน มีหงอกแซมประปราย เคาหนาเหมือนตวัปอปอายหนงัการตูน ตาตี่เล็ก
เทาเม็ดแตงโม  เวลายิ้มหรือหัวเราะ หนังตาแทบจะปดหากันจนสนิท ปากกวาง ดั้งแฟบ และฟนหนา
ตอนบนหายไปหมด 
1. พรรณนา และ อุปมา  2. พรรณนา และ สาธก 
3. บรรยาย และ อุปมา  4. บรรยาย และ สาธก 

 
11. คําประพันธตอไปนี้ใชโวหารแบบใด 

ณ รมไมสาละพนาสัณฑ นามลุมพินีวนัมหาสถาน 
พระนางเริ่มเจบ็ครรภมิทันนาน ประสูติกาลพระโอรสแสนงดงาม 
วิสาขะวนัเพ็ญเพราเลิศ พระกุมารผูประเสริฐแหงโลกสาม 
บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บุญญายามจิตพรอมนอมประณต 
1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร 
3. เทศนาโวหาร 4. สาธกโวหาร 
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12. ขอความตอไปนี้เปนโวหารชนิดใด 
ดอกสีแดงของตนหางนกยูงสองขางทางผานตาไปอยางรวดเร็ว รถเคลือ่นที่ไปขางหนาเหมือนลอย

ไปในอากาศ  ในตัวของกะทเิบาโหวงเหมือนกลองเปลา  ยังไงยังงัน้ 
1. บรรยาย และ อุปมา 2. พรรณนา และ อุปมา 
3. บรรยาย และ สาธก 4. พรรณนา และ สาธก 

 
13. ขอใดไมใชการเขียนแบบบรรยาย 

1. ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ําเสียงดัง  มันหงายทองขึ้นมาอยูครูหนึ่งกอนพลิกกลับ  แลวผลุบ
หายลงสูใตน้ํา 

2. พอครัวรีบปนขึ้นหลังคา  อุมไอโตงลงมาลามไว  หยบิผาขนหนูออกมาเช็ดขนใหมัน 
3. รถยนตคันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญเขามาในซอยและจอดอยูใกลปากทางหลายนาที 
4. เขายังจําใบหนาทาทางของเธอไดอยางตดิตาเธอเปนคนอวน  หนาอ่ิม  แกมแดงเรือ่เหมือนดอก

หงอนไกบาน 
 
14. ขอใดมีลักษณะเปนการเขียนแบบบรรยาย 

1. ฝนฟากระหน่ําพายุซํ้ากรรโชก 2. แสนวิปโยคอนิจจาน้ําตาเอย 
3. ทุกสิ่งลวนไมเปนเหมือนเชนเคย 4. ตัวเราเอยแสนอาภัพอับปญญา 

 
15. ขอใดใชโวหารบรรยาย 

1. ทิวแถวของสนทะเลโคงขนานไปตามความยาวของหาดทราย ทะเลจีนใต  กระเพือ่มผืนอยูในเวิง้
ความมืด 

2. หลังจากที่ผีเสื้อทั้งฝูงบินขึ้นไปหมุนวนอยูในทองฟาเหนือหมูบานแลว ทองอินทรจงึถลาเขาไปใน
สวนดอกไม 

3. ความใฝฝนของฉันในวนันั้น ทําใหชีวิตฉันพลัดหลงอยูในปาพรุแหงความทุกข อันลึกลํ้าราวไมมีที่
ส้ินสุดเชนนี ้

4. กลิ่นลมหายใจของอันดามนัแผระลอกมากลบกลืนกลิ่นหอมของพืชพนัธุในทะเลสาบที่ระเหย
ออกมาจากกายของชายแก 
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16. ขอใดไมใชพรรณนาโวหาร 
1. ดวงอาทิตยสีสันกลมโต กําลังโผลขึ้นเหนือพื้นน้ํา ทองฟาเริ่มมีสีชมพูเร่ือตัดกับน้ําทะเลสีครามใส 
2. กําแพงน้ําโถมปะทะตนไมริมฝง น้ําพุงสูง ซัดตนไมใหญโคนลมชั่วพริบตา 
3. เมฆสีดําเปนกลุมกอนซับซอน เคล่ือนไหวรวดเร็ว ปนปวนหมุนวนไมเปนทิศเปนทาง 
4. สายลมเย็นพัดผานชายน้ํา ฝูงปลาวนเวยีนกันเขามาตอดอาหาร นกกระเต็นโผบินจากฟากนีไ้ปฟาก

โนน 
 
17. ขอใดเปนการเขียนแบบพรรณนา 

1. ชายทะเลทอดเปนแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตดักับน้ําทะเลสีเขียว 
2. แนวปะการงัดานหนาเปนที่อาศัยของฝูงปลาเล็กๆ หลากสี 
3. นักประดาน้าํตางวายวนไปมาเพื่อช่ืนชมความงามของปะการังและปลา 
4. เรือทองเที่ยวขนาดกลางจอดรออยูเหนือน้ํา โคลงไปตามแรงกระทบของคลื่น 

 
18. ขอใดเปนพรรณนาโวหาร 

1. ส่ิงแวดลอมที่ใกลตัวของเราที่สุดที่เราควรชวยกันอนรัุกษคือส่ิงแวดลอมรอบๆ โรงเรียนของเรา
นั่นเอง  

2. ปาภูหลวงทีร่กทบึไปดวยพรรณไมขนาดใหญ เปนเครื่องยืนยนัวาปาแหงนีย้ังอยูหางไกลจากน้ํามือ
ของผูทําลาย 

3. นอกจากภาพของปาเขาที่ทําใหเราพิศวงในความงามแลว อากาศหนาวและลมออนๆ ก็ดูเหมือนเปน
ส่ิงที่หาไดยากในสังคมเมืองเบื้องลาง 

4. ตนไมใบหญา ไมดอกไมใบทุกชนดิ หลังจากที่ไดหยดุปรุงอาหารและนอนพกัมาตลอดคืน เมื่อถึง
ยามเชาจะอยูในสภาพที่เบกิบานชูกิ่งกานสลาง 

 
19. ขอใดเปนการเขียนแบบอธิบาย 

1. เมื่อออกนอกเขตกรุงเทพมหานคร อาคารบานเรือนและรถราคอยบางตาลง 
2. เมื่อมัคคุเทศกนํานกัทองเที่ยวลงจากรถมาชมแปลงนาสาธิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
3. การทํานาเริม่ดวยการดายหญา และไถนาเตรียมดินกอนลงมือหวานเมล็ดพันธุขาว 
4. ตนขาวซึ่งบรรดาชาวนาดแูลเอาใจใส พากันงอกงามอวดรวงสีทองสะพรั่ง 
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	1. ผมเกิดที่บ้านสวนธนบุรี  หน้าบ้านติดคลองวัดดอกไม้  ไม่ไกลจากสถานีตำรวจบุปผารามปัจจุบันมากนัก  สถานีตำรวจแห่งนี้สร้างมาก่อนผมเกิด  แต่ไม่ได้มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  เดิมเป็นเรือนไม้แถวเก่าๆ ไม่กี่ห้อง  หน้าโรงพักมีถนนผ่านกลาง  ฝั่งตรงข้ามคือวัดดอกไม้  ซึ่งเป็นศัพท์ชาวบ้าน ภาษาราชการเรียกว่า วัดบุปผาราม 
	2. ครอบครัวไทยสมัยที่มีคนอยู่มากๆ มีคนหลายรุ่นหลายวัยหลายครอบครัว อยู่ด้วยกัน  จัดการเรื่องกินให้เป็นรูป "กงสี"  นิยมว่าประหยัดดี จ้างแม่ครัวคนเดียว  ทำกับข้าวส่งให้ทุกครอบครัว  บางบ้านนิยมกินรวมกันเป็นครอบครัวรวม  บางบ้านชอบจะแยกกินเป็นครอบครัวย่อย  ใช้ได้ทั้งนั้น  งานเรื่องกินหนักที่แม่ครัว  
	3. ย่างเข้าฤดูฝน  ต้นอะไรๆ ก็พากันรีบงอก  แตกใบอ่อนๆ ออกมาจนดินไม่มีที่ว่าง  หลังจากฝนสาดซัดพื้น  ปลุกเมล็ดพันธุ์ต่างๆ ที่นอนฝังดินให้ตื่นมาโป่งหน่อแตกใบ  ทุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยลูกพืชแย่งกันขึ้น  
	4. คนไทยสนใจกับการพรรณนาธรรมชาติมาก  และไม่ค่อยติดใจในข้อที่ว่า ธรรมชาติที่พรรณนาในวรรณคดีจะคล้ายหรือเป็นไปตามทำนองของธรรมชาติจริงๆ หรือไม่  เอาใจใส่กับความไพเราะตามจินตนาการของแต่ละบุคคล  และพึงพอใจมากกับมโนภาพที่กวีวาดให้สมใจตน  
	5. สุวรรณหงส์ เป็นชื่อของตัวเอกฝ่ายชายในเรื่อง "สุวรรณหงส์"  ได้ฝ่าฟันอุปสรรคและผจญภัยอันตรายนานาประการ  กว่าจะได้นางเกษสุริยง  ซึ่งเป็นตัวเอกฝ่ายหญิงมาเป็นคู่ครอง  ตอนที่ติดอกติดใจผู้อ่านผู้ฟังรวมทั้งกวีไทยหลายท่าน น่าจะเป็นตอนที่สุวรรณหงส์ไต่สายว่าวไปหานางเกษสุริยง  จนถูกหอกยนต์  ซึ่งตัวละครฝ่ายผู้ร้ายได้ทำดักไว้  
	6. วันนั้นเป็นวันที่เปิดเรียนใหม่มาได้สัก 2-3 วัน ทุกคนกำลังอยู่ในระหว่างเห่อชั้นใหม่ของตนเอง   เมื่อเลิกตอนเที่ยง  และหลังจากอาหารปิ่นโตหรือข้าวห่ออย่างลวกๆ แล้ว  พวกผมก็พากันจับกลุ่มกันขึ้นใต้ต้นก้ามปู  การเล่นลูกหิน  ไม้หึ่ง  ต้องเต หรือโปลิศจับขโมยอันเป็นกีฬายอดนิยมของพวกเรารุ่นนั้น  
	7. เมื่อเลี้ยงกันเป็นอย่างกินโต๊ะจีน  เข้านั่งโต๊ะ  คนเดินโต๊ะยกลูกไม้เป็นจานๆ มาให้กินก่อน  กินแล้วมีอาหารจานเล็กๆ  กินเจ้าจานเล็กๆ นี้หมด  ก็ถึงอาหารจานใหญ่  เริ่มต้นด้วยหูฉลามและอื่นๆ เรื่อยๆ ไปเป็นลำดับ  สุดท้ายกินกับปลาเค็ม  ไข่เค็ม  แล้วกินของหวาน  หมดกันเท่านี้  
	ข้อความนี้ใช้โวหารตามข้อใด   
	1. บรรยายและอธิบาย 2. บรรยายและพรรณนา 
	3. พรรณนาและอธิบาย 4. บรรยายและเปรียบเทียบ 
	 
	2.  ผมยังจำภาพรถรางสีเหลืองๆ ตัดเส้นด้วยสีแดงที่วิ่งกึงๆ ไปตามถนนสายต่างๆ ในกรุงเทพฯ เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน ไม่เคยลืมภาพของคนขับรถรางในเครื่องแบบเสื้อเชิ้ตแขนสั้นและกางเกงขายาวสีกากี ที่ยืนเด่นอยู่ด้านหน้าของตัวรถ สายตามุ่งตรงไปเบื้องหน้าในขณะที่เท้าคอยเหยียบกระเดื่องเหล็กเสียงดังแก๊งๆ แทนเสียงแตรในเวลาที่รถสามล้อถีบล้ำเข้ามาในราง 
	ข้อความข้างต้นมีกลวิธีการเขียนแบบใด  
	1. บรรยาย 2. บรรยายและพรรณนา 
	3. พรรณนา 4. บรรยายและอธิบาย 
	 
	3. อีกประการหนึ่ง ชีวิตสังขารของมนุษย์ไม่ยั่งยืนยืดยาวเหมือนเหล็กเหมือนศิลา ถึงโดยว่าจะมีพ่ออยู่ในขณะหนึ่ง ก็คงจะมีเวลาที่ไม่มีได้ในขณะหนึ่งเป็นแน่แท้ ถ้าประพฤติความชั่วเสียแต่ในเวลามีพ่ออยู่แล้ว โดยจะปิดบังซ่อนเร้นอยู่ได้ด้วยอย่างหนึ่งอย่างใด เวลาไม่มีพ่อความชั่วนั้นคงจะปรากฏเป็นโทษติดตัวเหมือนเงาตามหลังอยู่ไม่ขาด เพราะฉะนั้น จงเป็นคนอ่อนน้อม ว่านอนสอนง่าย  
	ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีนำเสนอแบบใด 
	1. บรรยายและอธิบาย 2. พรรณนาและอุปมา 
	3. บรรยายและพรรณนา 4. อธิบายและอุปมา 
	 
	4. ผู้ที่เข้าไปในหุบผาแห่งบุปผชาติจะมีความรู้สึกว่าเดินอยู่ระหว่างขนมชั้น เขาปลูกดอกไม้สีเป็นแถบๆ ไปบนเนินตลอดทางเดิน เมื่อมองดูจากที่สูงหรือเนินเล็กๆ จะเห็นสีชมพู สีม่วง สีเหลือง เป็นสายยาวเป็นชั้นๆ มีสระเล็กๆ และมีต้นไม้เป็นกอๆ จัดไว้อย่างสวยงามตามทางเดิน  
	ข้อความข้างต้นใช้วิธีเขียนแบบใด 
	1. บรรยาย  2. พรรณนา 
	3. อธิบาย  4. บรรยายและพรรณนา 
	5.“การแพร่ข่าวโดยขาดความระมัดระวัง หรือแม้แต่คำพูดง่ายๆ เพียงนิดเดียว ก็สามารถจะทำลายงานที่ผู้มีความปรารถนาดีทั้งหลายพยายามสร้างไว้ด้วยความยากลำบากเป็นเวลาแรมปี หากจะแก้ตัวว่าการพูดพล่อยๆ เพียงสองสามคำนี้เป็นเรื่องเล็ก ไม่น่าจะเก็บมาถือเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ไม่ถูก เหมือนฟองอากาศ นิดเดียว ถ้าเข้าไปอยู่ในสายเลือดก็จะสามารถปลิดชีวิตคนได้ทั้งคน” 
	ข้อความข้างต้นใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด 
	1. อธิบายและอุปมา 2. อธิบายและบรรยาย 
	3. พรรณนาและอุปมา 4. พรรณนาและบรรยาย 
	 
	6. โดยเหตุที่ระเบียงเป็นประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรประจำอยู่ในที่นั้นมาแต่แรก และเป็นขนบนิยมสำหรับการสร้างระเบียงต่อมาในภายหลัง  ดังนั้นจึงเกิดมีคำว่า “พระ” ขึ้นข้างหน้า “ระเบียง” เป็น “พระระเบียง” ซึ่งมีความหมายว่า “ระเบียงที่ไว้พระพุทธปฏิมากร” การที่คนแต่ก่อนเติมคำว่า “พระ” ขึ้นไว้หน้า “ระเบียง” ก็คงจะกันมิให้เกิดสับสนระหว่างระเบียงเรือน ระเบียงโบสถ์ ระเบียงวิหาร กับระเบียงที่ไว้พระพุทธปฏิมากร  เหตุนี้จึงเกิดคำว่า “พระระเบียง” ขึ้นในสมัยต่อมา 
	ข้อความข้างต้นเป็นการสื่อสารประเภทใด 
	1. การบรรยายและพรรณนา 2. การบรรยายและอธิบาย 
	3. การอธิบายและแสดงทรรศนะ 4. การพรรณนาและแสดงทรรศนะ  
	 
	7. ร่างกายของคนในวัยทำงานไม่ต่างอะไรกับรถยนต์ ที่แรกๆ ก็ใช้ได้ดี วิ่งฉิวทุกสภาวะ มีปัญหากวนใจน้อย แต่นานเข้าก็เริ่มไม่ได้ดังใจ ชักมีอาการแปลกๆ ให้ต้องกังวลอยู่บ่อยๆ จนบางครั้งก็เกือบต้องหามเข้าอู่ไปก็มี สาเหตุใหญ่ก็เพราะอายุการใช้งานมากขึ้น และขาดการเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเรามักจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นเท่านั้น พร้อมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ ถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับการยกเครื่องร่างกายให้พร้อม เพื่อการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
	ผู้เขียนใช้วิธีการเขียนตามข้อใด   
	1. อธิบายและสาธก 2. อธิบายและอุปมา 
	3. อุปมาและบรรยาย 4. สาธกและบรรยาย 
	 
	8. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารชนิดใดตามลำดับ 
	 “พวกเรามาถึงอัมพวาตอนสาย แวะชมสวนส้มโอและชมการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าว การทำน้ำตาลมะพร้าวน่าสนใจมาก  เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วก็เทใส่กระทะใบบัว เคี่ยวจนงวดเป็นสีเหลืองจัด และมีฟองเดือดปุดๆ ใช้สุ่มน้ำตาลกระแทกอย่างรวดเร็ว จนน้ำตาลขันแข็งก็จะได้น้ำตาลแท้” 
	1.  บรรยายโวหารและอธิบายโวหาร 2.  บรรยายโวหารและพรรณนาโวหาร 
	3.  พรรณนาโวหารและอธิบายโวหาร 4.  พรรณนาโวหารและบรรยายโวหาร 
	 
	9. ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด 
	 “สารอาหารในข้าวกล้องจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยป้องกันโรคอ้วน ข้าวกล้องมีสารเส้นใยมากกว่าข้าวขาว 8 เท่า ข้าวกล้องจะช่วยดูดซับไขมันและน้ำตาลในอาหารแล้วขับออกมาเป็นกากอาหาร ทำให้ไขมันและน้ำตาลซึมเข้ากระแสเลือดน้อยลง” 
	1. บรรยายโวหาร  2. พรรณนาโวหาร 
	3. อธิบายโวหาร 4. สาธกโวหาร 
	 
	10. ข้อความต่อไปนี้ใช้โวหารตามข้อใด 
	ไอ้เหลาผอมแห้งแกร่งกรัง เนื้อหนังเหี่ยวย่นยังกะผิวลูกมะระแห้ง ตัวเล็กขนาดเด็กประถมปลาย ตัดผมสั้นเกรียนทรงนักเรียน มีหงอกแซมประปราย เค้าหน้าเหมือนตัวป๊อปอายหนังการ์ตูน ตาตี่เล็กเท่าเม็ดแตงโม  เวลายิ้มหรือหัวเราะ หนังตาแทบจะปิดหากันจนสนิท ปากกว้าง ดั้งแฟบ และฟันหน้าตอนบนหายไปหมด 
	1. พรรณนา และ อุปมา  2. พรรณนา และ สาธก 
	3. บรรยาย และ อุปมา  4. บรรยาย และ สาธก 
	 
	11. คำประพันธ์ต่อไปนี้ใช้โวหารแบบใด 
	ณ ร่มไม้สาละพนาสัณฑ์ นามลุมพินีวันมหาสถาน 
	พระนางเริ่มเจ็บครรภ์มิทันนาน ประสูติกาลพระโอรสแสนงดงาม 
	วิสาขะวันเพ็ญเพราเลิศ พระกุมารผู้ประเสริฐแห่งโลกสาม 
	บัวบูชารองพระบาทยาตราตาม บุญญายามจิตพร้อมน้อมประณต 
	1. บรรยายโวหาร 2. พรรณนาโวหาร 
	3. เทศนาโวหาร 4. สาธกโวหาร 
	12. ข้อความต่อไปนี้เป็นโวหารชนิดใด 
	ดอกสีแดงของต้นหางนกยูงสองข้างทางผ่านตาไปอย่างรวดเร็ว รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนลอยไปในอากาศ  ในตัวของกะทิเบาโหวงเหมือนกล่องเปล่า  ยังไงยังงั้น 
	1. บรรยาย และ อุปมา 2. พรรณนา และ อุปมา 
	3. บรรยาย และ สาธก 4. พรรณนา และ สาธก 
	 
	13. ข้อใดไม่ใช่การเขียนแบบบรรยาย 
	1. ปลาหนักสามสิบกิโลกระแทกผิวน้ำเสียงดัง  มันหงายท้องขึ้นมาอยู่ครู่หนึ่งก่อนพลิกกลับ  แล้วผลุบหายลงสู่ใต้น้ำ 
	2. พ่อครัวรีบปีนขึ้นหลังคา  อุ้มไอ้โต้งลงมาล่ามไว้  หยิบผ้าขนหนูออกมาเช็ดขนให้มัน 
	3. รถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้ามาในซอยและจอดอยู่ใกล้ปากทางหลายนาที 
	4. เขายังจำใบหน้าท่าทางของเธอได้อย่างติดตาเธอเป็นคนอ้วน  หน้าอิ่ม  แก้มแดงเรื่อเหมือนดอกหงอนไก่บาน 
	14. ข้อใดมีลักษณะเป็นการเขียนแบบบรรยาย 
	1. ฝนฟ้ากระหน่ำพายุซ้ำกรรโชก 2. แสนวิปโยคอนิจจาน้ำตาเอ๋ย 
	3. ทุกสิ่งล้วนไม่เป็นเหมือนเช่นเคย 4. ตัวเราเอยแสนอาภัพอับปัญญา 
	 
	15. ข้อใดใช้โวหารบรรยาย 
	1. ทิวแถวของสนทะเลโค้งขนานไปตามความยาวของหาดทราย ทะเลจีนใต้  กระเพื่อมผืนอยู่ในเวิ้งความมืด 
	2. หลังจากที่ผีเสื้อทั้งฝูงบินขึ้นไปหมุนวนอยู่ในท้องฟ้าเหนือหมู่บ้านแล้ว ทองอินทร์จึงถลาเข้าไปในสวนดอกไม้ 
	3. ความใฝ่ฝันของฉันในวันนั้น ทำให้ชีวิตฉันพลัดหลงอยู่ในป่าพรุแห่งความทุกข์ อันลึกล้ำราวไม่มีที่สิ้นสุดเช่นนี้ 
	4. กลิ่นลมหายใจของอันดามันแผ่ระลอกมากลบกลืนกลิ่นหอมของพืชพันธุ์ในทะเลสาบที่ระเหยออกมาจากกายของชายแก่ 
	 
	16. ข้อใดไม่ใช้พรรณนาโวหาร 
	1. ดวงอาทิตย์สีสันกลมโต กำลังโผล่ขึ้นเหนือพื้นน้ำ ท้องฟ้าเริ่มมีสีชมพูเรื่อตัดกับน้ำทะเลสีครามใส 
	2. กำแพงน้ำโถมปะทะต้นไม้ริมฝั่ง น้ำพุ่งสูง ซัดต้นไม้ใหญ่โค่นล้มชั่วพริบตา 
	3. เมฆสีดำเป็นกลุ่มก้อนซับซ้อน เคลื่อนไหวรวดเร็ว ปั่นป่วนหมุนวนไม่เป็นทิศเป็นทาง 
	4. สายลมเย็นพัดผ่านชายน้ำ ฝูงปลาวนเวียนกันเข้ามาตอดอาหาร นกกระเต็นโผบินจากฟากนี้ไปฟากโน้น 
	 
	17. ข้อใดเป็นการเขียนแบบพรรณนา 
	1. ชายทะเลทอดเป็นแนวยาวสุดลูกหูลูกตา ทรายสีขาวตัดกับน้ำทะเลสีเขียว 
	2. แนวปะการังด้านหน้าเป็นที่อาศัยของฝูงปลาเล็กๆ หลากสี 
	3. นักประดาน้ำต่างว่ายวนไปมาเพื่อชื่นชมความงามของปะการังและปลา 
	4. เรือท่องเที่ยวขนาดกลางจอดรออยู่เหนือน้ำ โคลงไปตามแรงกระทบของคลื่น 
	 
	18. ข้อใดเป็นพรรณนาโวหาร 
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