
 

  



 
 

 
 
 

 

 
 

                                                       ค าน า        
        

  
 แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีและวรรณกรรม รายวิชาภาษาไทย
พื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ชุดโวหารภาพพจน์  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา         
ได้จัดท าขึึ้นเพื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย            
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัึนพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  
 ส าหรับแบบฝึกทักษะโวหารอุปมา เล่มนี้ ประกอบด้วย ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะ สาระ
เนื้อหา  มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน          
ใบความรู้   แบบฝึกทักษะท่ี ๑-๕  แบบทดสอบหลังเรียน  บรรณานุกรม  เฉลยแบบทดสอบ       
ก่อนเรียน-หลังเรียน  และเฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๑-๕  ในการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิภาพกับผู้เรียนนั้น 
ผู้เรียนต้องปฏิบัติกิจกรรมตามขึั้นตอน ในค าช้ีแจงแบบฝึก อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลส าเร็จตาม
จุดประสงค์ โดยฝึกการค้นหาความรู้ด้วยตนเอง  น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  อีกท้ัง
ช่วยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง มีความซาบซึ้งในวรรณคดี วรรณกรรมไทย 
วัฒนธรรมทางภาษา และความเป็นไทย 
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ ในวรรณคดีและ
วรรณกรรม รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดโวหารภาพพจน์ 
เล่ม ๒  โวหารอุปมา จะเป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ได้สูงขึึ้น  อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนขึองกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป  
 ขึอขึอบพระคุณผู้เช่ียวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวขึ้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย ท่ีได้สละเวลา
อันมีค่าให้ความรู้ช่วยช้ีแนะขึ้อบกพร่อง เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขึ ในการจัดท าแบบฝึกทักษะโวหาร
อุปมา  ให้มีความถูกต้องเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ตามความคาดหวังขึองหลักสูตรต่อไป 

 
          

                                                                             เรณู  กิจวรรณ 
 
 



 
 

 
 
 

 

      สารบัญ 

    
    
   
        
     
     
    
    เร่ือง  หน้า 
 
 ค าน า                                                                                                  ก 
 สารบัญ                                                                                                ขึ 
    ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึก                                                                              ค 
 ค าแนะน าส าหรับครู   ง 
 ค าแนะน าส าหรับนักเรียน จ      
 สาระ มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวช้ีวัด ฉ 
    สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ ช           
 แบบทดสอบก่อนเรียน ๑ 
 ใบความรู้      ๔ 
 แบบฝึกทักษะท่ี  ๑.๑ ๗ 
 แบบฝึกทักษะท่ี  ๑.๒ ๘  
 แบบฝึกทักษะท่ี  ๑.๓                                                                             ๑๐ 
 แบบฝึกทักษะท่ี  ๑.๔                                                                             ๑๑ 
 แบบฝึกทักษะท่ี  ๑.๕      ๑๒ 
 แบบทดสอบหลังเรียน      ๑๔ 
    บรรณานุกรม      ๑๗ 
    ภาคผนวก                                                                                           ๒๐ 
         เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน                                                              ๒๑ 
            เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๑                                                                   ๒๒ 
            เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๒                                                                   ๒๓ 
            เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๓                                                                   ๒๔ 
         เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๔                                                                   ๒๕ 
            เฉลยแบบฝึกทักษะท่ี ๕                                                                   ๒๖ 
            เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน                                                               ๒๗ 
            ตารางบันทึกผลนักเรียนรายบุคคล                                                      ๒๘ 



 
 

 
 
 

 

             
 
                                                          
                                           ค าช้ีแจงการใชแ้บบฝึกทักษะ                                         
                    
        
  

๑. แบบฝึกทักษะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  
   มีท้ังหมด  ๘  เล่ม ประกอบด้วย 
    เล่มท่ี  ๑    เรื่อง   ภาพพจน์โวหารพื้นฐานรอบรู้ 
    เล่มท่ี  ๒    เรื่อง   โวหารอุปมา 
    เล่มท่ี  ๓    เรื่อง   โวหารอุปลักษณ์ 
    เล่มท่ี  ๔    เรื่อง   โวหารอติพจน์ (อธิพจน์) และ อวพจน ์
    เล่มท่ี  ๕    เรื่อง   โวหารสัทพจน์ 
    เล่มท่ี  ๖    เรื่อง   โวหารบุคคลวัต (บุคลาธิษฐาน) 
    เล่มท่ี  ๗    เรื่อง   โวหารนามนัย 
    เล่มท่ี  ๘    เรื่อง   โวหารปฏิพากษ์ 
    เล่มท่ี  ๙    เรื่อง   วิเคราะห์ส่ือสารโวหารภาพพจน์ 
 
 

 
๒. แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัส ท๓๒๑๐๒  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ ชุดโวหารภาพพจน์ เล่มท่ี ๑ โวหารอุปมานี้ 
ใช้เวลาเรียน ๒ ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

- ค าช้ีแจงการใช้แบบฝึกทักษะ 
- ค าแนะน าส าหรับครู 
- สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัด  
- สาระส าคัญ และจุดประสงค์การเรียนรู้ 
- ขึั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบก่อนเรียน 
- ใบความรู้ 
- แบบฝึกทักษะ 
- แบบทดสอบหลังเรียน 
- เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
- เฉลยแบบฝึกทักษะ 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

                                        
                                              ค าแนะน าในการใช้ส าหรับครู 
 
  
    
   การใช้แบบฝึกทักษะ ชุดโวหารภาพพจน์ เล่มท่ี ๒  โวหารอุปมา เล่มนี้ 
 เป็นแบบฝึกทักษะ ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  
 รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ ชุดโวหารภาพพจน์ 
 จ านวน  ๙  เล่ม  ได้น าเสนอเนื้อหาสาระการอ่านวิเคราะห์โวหารภาพพจน์ จากวรรณคดี 
 และวรรณกรรม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัึนพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  เพื่อให้ 
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ 
 แบบฝึกทักษะ ครูผู้สอนควรปฏิบัติตามกิจกรรมดังต่อไปนี ้

๑. เตรียมแบบฝึกทักษะ พร้อมท้ังส่ือการเรียนการสอนให้เพียงพอตามจ านวน 
        นักเรียน 

๒. ใช้แบบฝึกทักษะคู่กับแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  รายวิชา ท๓๒๑๐๒ 
        ภาษาไทยพื้นฐาน  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕ 

๓. แจ้งมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 
๔. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน ครูตรวจค าตอบ แล้วบันทึกคะแนนไว้ 

       เพื่อเปรียบเทียบกับผลการการทดสอบ หลังการใช้แบบฝึกทักษะ 
๕. ให้นักเรียนศึกษาแบบฝึกทักษะ ชุดโวหารภาพพจน์ เล่ม ๒ โวหารอุปมา 
๖. แนะน านักเรียนอ่านค าช้ีแจงวิธีการใช้แบบฝึกทักษะให้เขึ้าใจเพื่อปฏิบัติตน 

        ได้ถูกต้องก่อนการลงมือท าแบบฝึกทักษะ  
๗. ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน  ครูตรวจแบบทดสอบ และบันทึกผล 

        คะแนนเก็บไว ้
        เพื่อน าไปเปรียบเทียบกับคะแนน 

๘. ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจักการเรียนรู้ ท่ีก าหนดโดยใช้แบบฝึกทักษะ 
        เป็นส่ือในการมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลังจากนักเรียนตรวจค าตอบจากแบบฝึกทักษะแล้ว 
        ครูตรวจสอบความถูกต้องซ้ าอีกครั้งหนึ่ง และช้ีแจงให้นักเรียนท่ีท าแบบฝึกทักษะไม่ถูกต้อง 
        ท้ังหมด กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้ง  โดยใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียน สอดแทรก 
        เรื่องความส่ือสัตย์ต่อตนเอง 
 
 
 

    ...ยังมีต่อ... 



 
 

 
 
 

 

 
 

 
๙. คอยสังเกตให้ค าแนะน าช่วยเหลือ  ในกรณีท่ีนักเรียนประสบปัญหา 

        ในการปฏิบัติกิจกรรม 
๑๐. หลังจากนักเรียนตรวจค าตอบจากแบบฝึกทักษะแล้ว   ครูตรวจสอบ 

        ความถูกต้องซ้ าอีกครั้งหนึ่ง  และช้ีแจงเพิ่มเติมให้นักเรียนท่ีท าแบบฝึกทักษะไม่ถูกต้อง  
        ท้ังหมด  กลับไปทบทวนเนื้อหาอีกครั้งโดยใช้เวลาว่างนอกเวลาเรียน  และสอดแทรก 
        เรื่องความส่ือสัตย์ต่อตนเอง 
                     ๑๐.   ด าเนินกิจกรรมในแบบฝึกทักษะจนครบตามข้ัึนตอน แล้วสรุปเนื้อหา 
        อีกครั้งร่วมกับนักเรียน 

๑๑. ทดสอบความรู้นักเรียนหลังจากการใช้แบบฝึกทักษะ   โดยใช้ 
        แบบทดสอบหลังเรียน 

๑๒. บันทึกคะแนนในแต่ละขึั้นตอน   รวมท้ังคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน 
        หลังเรียน  เพื่อน าผลมาวิเคราะห์และประเมินความก้าวหน้าขึองนักเรียน   ในกรณีท่ี 
        นักเรียนท าแบบฝึกทักษะ และท าแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน    ครูควรจัด 
        กิจกรรมซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
.. 
  
 
 

 อ่านค าแนะกันก่อน 
          นะค่ะ 



 
 

 
 
 

 

 

  
 
                                               ค าแนะน าส าหรับนักเรียน 
  
  

    
    แบบฝึกทักษะชุดโวหารภาพพจน์  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา เป็นแบบฝึกทักษะ 
 ท่ีใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษา 
 ปีท่ี ๕ ประกอบด้วยแบบฝึกทักษะ  ชุดโวหารภาพพจน์  จ านวน ๙ เล่ม  เพื่อใหก้ารจัด 
 กิจกรรมบรรลุผลและด าเนินไปด้วยดี  นักเรียนควรปฏิบัติตนตามข้ัึนตอน ดังต่อไปนี้ 
    ขึัน้ตอนท่ี  ๑   ศึกษาค าขึี้แจงและค าแนะน าส าหรับนักเรียนให้เขึ้าใจ เพื่อท่ี 
 จะปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้อง 

     ขึั้นตอนท่ี  ๒   ศึกษามาตรฐานการเรียน  ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ 
  ให้เขึ้าใจ 

 ขึั้นตอนท่ี  ๓   นักเรียนเริ่มท าการทดสอบก่อนเรียน จ านวน  ๑๐ ขึ้อ เพื่อ 
  วัดความรู้เดิมด้วยตนเอง  และแลกเปล่ียนกับเพื่อนตรวจค าตอบจาก เฉลยท้ายเล่ม  

   ขึั้นตอนท่ี  ๔   นักเรียนให้ครูผู้สอนตรวจค าตอบซ้ าอีกครั้ง พร้อมท้ังบันทึกผล
คะแนน เพื่อน าไปพัฒนาเปรียบเทียบความก้าวหน้า  กับคะแนนการทดสอบหลังเรียน 
    ขึัน้ตอนท่ี  ๕   นักเรียนเริ่มปฏิบัติกิจกรรม คือศึกษาเนื้อหาความรู้ท่ีก าหนด 
และท าแบบฝึกทักษะ ชุดโวหารภาพพจน์  เล่ม ๒ โวหารอุปมา  ในระหว่างการปฏิบัติ
กิจกรรมถ้าหากนักเรียนไม่สามารถท าแบบฝึกทักษะได้  ให้กลับไปศึกษาทบทวนเนื้อหา
ความรู้อีกครั้งหนึ่ง  หากยังมีข้ึอสงสัยให้ปรึกษาครูผู้สอน 
    ขึั้นตอนท่ี  ๖   ในขึณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ 
ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูเฉลยหรือคัดลอกผลงานขึองเพื่อน 
      ขึั้นตอนท่ี  ๗   แลกเปล่ียนแบบฝึกทักษะกับเพื่อนตรวจค าตอบจากเฉลย 
ท้ายเล่ม 
   ขึั้นตอนท่ี  ๘   เมื่อนักเรียนศึกษาเนื้อหาความรู้และปฏิบัติกิจกรรมเสร็จส้ิน 
แล้วใหท้ าแบบทดสอบหลังเรียนด้วยตนเอง  เพื่อวัดความรู้ความเขึ้าใจ ในเรื่องต่าง ๆ   
ท่ีได้ศึกษาเรียนรู้ผ่านมาแล้ว    ตรวจค าตอบจากแบบเฉลยท้ายเล่ม โดยแลกเปล่ียนกัน
ตรวจกับเพื่อน 
     ขึั้นตอนท่ี  ๙   ครูบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ขึองนักเรียนลงใน
ตารางบันทึกคะแนน ถ้านักเรียนผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ศึกษาแบบฝึกทักษะ ชุดโวหาร
ภาพพจน์เล่มอื่น ๆ ต่อไป  ถ้านักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดให้กลับไปศึกษาทบทวน
เนื้อหาความรู้ และปฏิบัติกิจกรรมใหม่อีกครั้ง    

   อ่านก่อนนะคะ 



 
 

 
 
 

 

       
          
                                               มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

 
                     
 
 
 
            
                สาระท่ี  ๕  วรรณคดีและวรรณกรรม 
 
 
              มาตรฐานการเรียนรู้ 
  
                           มาตรฐาน ท ๕.๑  เข้ึาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ 
               วรรณกรรมไทย อย่างเห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
 
                 
                       ตัวชี้วัด 
 
                           ท ๕.๑  ม.๕/๓ วิเคราะห์และประเมินค่าด้านวรรณศิลป์ขึองวรรณคดี 
                และวรรณกรรมในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมขึองชาติ 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
                                     

สาระ 
 



 
 

 
 
 

 

                     
    
                                     สาระส าคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ 

 
 
 

โวหารอุปมา (Simile) คือ การน าส่ิงท่ีมีลักษณะหรือคุณสมบัติ
เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบกัน โดยใช้ค าเช่ือม 
เช่นเดียวกับค าว่า “เหมือน” เช่น  ดุจ  ด่ัง  คล้าย  ราวกับ  ปาน  
ประหนึ่ง  ฯลฯ 

 

 
 

 
ด้านความรู้ (K) 

๑) อธิบายความหมายและลักษณะขึองโวหาร
อุปมาได้ 
 

ด้านทักษะ/กระบวนการ (P) 
๑) มีทักษะกระบวนการวิเคราะห์ข้ึอมูล การคิด

หาค าตอบ เรื่องโวหารอุปมา 
 

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) 
๑) มีมารยาทในการอ่าน การเขีึยน และ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย และมุ่งมั่นใน 
การท างาน 

 

สาระส าคัญ 
 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 



 
 

 
 
 

 

 
       
           แผนผังแสดงขั้นตอนการเรียนรู้ 

           โดยใช้แบบฝึกทักษะ 
 
    
  
 
 

                          
                              อ่านค าแนะน าการใช้ และศึกษา 
                           จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 

 
                                           ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 
 
  ศึกษาแบบฝึกปฏิบัติ 
   - ศึกษาใบความรู้ 
                             - ท าแบบฝึกหัด  

       - ตรวจแบบฝึกหัด 
  
 
            ท าแบบทดสอบหลังเรียน                    ศึกษาเพิ่มเติม 
                                                                     
                                                     

       ประเมินผล          ไม่ผ่าน-ย้อนกลับ 
 
                                   ผ่าน 
            
            ท าแบบฝึกทักษะเล่มต่อไป 
 
 

 
  

ครูแนะน า ช้ีแจง 
สังเกต ประเมินผล 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

                           
  
                               แบบทดสอบก่อนเรียน  
                                  

 
       ค ำช้ีแจง   ๑.  แบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ  จ านวน ๑๐ ข้อ 
                  ๒. นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียวแล้วท าเครื่องหมาย  
       กากบาท (X) ในกระค าตอบท่ีก าหนด 

 
         จงใช๎บทร๎อยกรองที่ก าหนดให๎ตอบค าถาม ข๎อที่ ๑-๒ 
 
 
 
  
 
 

 
 
         ๑.    ในบทร้อยกรองข้างต้นวรรคใดไม่ใช้โวหารอุปมา 

ก.   วรรคท่ี   ๑  ๒  ๓  ๔   
ข. วรรคท่ี   ๓  ๔  ๕  ๖ 
ค. วรรคท่ี   ๕  ๖  ๗  ๘ 
ง.   วรรคท่ี   ๑  ๓  ๗  ๘ 
 

๒.   ในวรรคท่ี ๔ ค าใดเช่ือมโวหารอุปมา 
ก. สอง    
ข.   แก้ม 
ค.   ดัง    

     ง.   กัลยา  
 
 

        สูงระหงทรงเพรียวเรียวฉะรูด     งามละม๎ายคล๎ายอูฐกะหลาป๋า 
พิศแตํหัวตลอดเท๎าขาวแตํตา           ท้ังสองแก๎มกัลยาดังลูกยอ 
 คิ้วโกํงดังกงเขาดีดฝ้าย               จมูกละม๎ายคล๎ายพร๎าขอ 
หูกลวงดวงพักตร์หักงอ                         ล าคอโตตันสั้นกลม 
 
                      (ระเด่นลันได : พระมหามนตรี) 

 

     ต้องตั้งใจท านะคะ  เพือ่น 
ๆ 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

  
   ๓.  ข้อใดใช้โวหารอุปมา 

        ข.   รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว 
         ก.   เปรียบเธอเพชรงามน้ าหนึ่ง 
        ค.   แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ 
        ง.   อันแสงสูรย์ส่องสว่างแต่กลางวัน 
 
  ๔.  ข้อใดไม่ใช้โวหารอุปมาอุปไมย        

       ก.   ผิวผ่องด่ังทองทา              วนิดานิวาสสรรค์ 
       ข.   ค้ิวโก่งด่ังคันศร         โฉมบังอรสลักเสลา 
        ค.   ขอเป็นซึ่งมาลี         รุจิเรขวิไลวรรณ    
        ง.   งามเอวอนงค์ราว            สุระศิลปิชาญฉลาด 
 
 ๕.   โวหารอุปมาในข้อใดเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น 

       ก.   จมูกเหมือนลูกชมพู่ 
               ข.   ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆ 
               ค.   ปัญญาประดุจอาวุธ 
               ง.   ปากเธอเหมือนกระจับอ่อน ๆ 
 
   ๖.   นางพิมพริ้มเพราดังจันทรา       เอ็งเหมือนเต่านาอยู่ต่ าใต้ 
              จากค าประพันธ์ข้างต้น ค าใดเช่ือมโวหารอุปมา 

              ก.   พริ้ม   เหมือน    
        ข.   ดัง   เหมือน  
        ค.   ดัง   นา     
        ง.   จันทรา   เอ็ง 
 
           
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๓  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 บทร๎อยกรองที่ก าหนดให๎ ตอบค าถามข๎อ ๗ – ๘ 
  
  
   
 
     
 
 
 
     ๗.  จากบทร้อยกรองข้างต้น มีค าเช่ือมโวหารอุปมาในบาทใด 
          ก.   วรรคท่ี   ๑  ๓   
          ข.   วรรคท่ี   ๒  ๔  
          ค.   วรรคท่ี   ๑  ๔   
          ง.   วรรคท่ี   ๖  ๗ 

 
๘.  จากข้อความข้างต้นในวรรคท่ี ๑  ผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบความรัก เหมือนกับส่ิงใด 

ก. ความรักเหมือนโรคภัยท่ีรายแรงสามารถท าให้ตาบอดได้ 
ข. ความรักเหมือนความมืดไม่มีแสงสว่าง 
ค. ความรักเหมือนเช้ือโรคหลาย ๆ ชนิด 
ง. ความรักเหมือนโคท่ีมีพละก าลังมากมายไม่ย่อมถูกขัดขวาง 

 
 
 

                                          
 
 
 
 
 

 

         ความรักเหมือนโรคา  บันดาลตาให้มืดมน 
ไม่ยินและไม่ยล             อุปสรรคคะใดใด 
         ความรักเหมือนโคถึก  ก าลังคึกผิขังไว้ 
ก็จะโลดจากคอกไป   บ่ ยอมอยู่ ณ ที่ขัง 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๔  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

  
    ใช๎ข๎อความที่ก าหนดให๎ตอบค าถามข๎อ ๙-๑๐ 
 
 
 
 
 
   
 
 
      ๙.    ประโยคใดใช้โวหารภาพพจน์อุปมา  
          ก.   มัทรีนี้เป็นข้าเก่าแต่ก่อนมา 
             ข.   พระคุณเอ่ยจะคิดดูมั่งเป็นไรเล่า 
        ค.   ด่ังเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน 
        ง.   อันสนิทชิดใกล้แต่ก่อนกาล 
 
      ๑๐.  จากข้อความในข้อ ๙ มีตัวเช่ือมโวหารอุปมาค าใดบ้าง 
        ก.   เป็น  แต่       
        ข.   ด่ัง  เหมือน 
        ค.   บาทา  ก็    
       ง.   อัน  แต่ 
 
 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         ...พระคุณเอ่ยจะคิดดูม่ังเป็นไรเล่า   ว่ามัทรีนี้เป็นข้าเก่าแต่ก่อนมา 
  ด่ังเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน   นอกกว่านั้นที่แน่นอนคอืนางไหน      
  อันสนิทชิดใกล้แต่ก่อนกาล… 
 
            (ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง(หน)) 

 ต้องท าให้ผ่าน 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๕  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

             
 
                      กระดาษค าตอบ 
         แบบทดสอบกํอนเรียน 
 
                          
   
 
                       
                เลือกกากบาทลงในกระดาษค าตอบที่ก าหนดให๎ (๑๐ ข๎อ ๑๐ คะแนน) 
     
  
 
 
 
 
   
    

   
 
 

 
  

 
ล 
ฃ 
 
 
 
 
 
 

               

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๖     
๒     ๗     
๓     ๘     
๔     ๙     
๕     ๑๐     



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๖  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

                                        
       

   ใบความร๎ู 
  เร่ือง โวหารอุปมา 

  
 
   
 
             ความหมายโวหารอุปมา 
 
 
                 โวหารภาพพจน์แบบโวหารอุปมา (Simile)  หรือเรียกว่า อุปมาอุปไมย  
       เป็นการเปรียบเทียบของสองส่ิงท่ีมีลักษณะคล้ายกัน   
                 การใช้โวหารอุปมาต้องเลือกใช้ถ้อยค าท่ีเข้าใจง่ายและสละสลวยเพื่อ 
       แสดงการ เปรียบเทียบได้อย่างถูกต้องกับจังหวะ   ลีลา หรือเนื้อหาท่ีจะใช้ 
       เปรียบเทียบ (อุปไมย)   กับข้อความท่ีน ามาเปรียบเทียบ (อุปมา)  
             จะต้องเหมาะสมกันและเป็นส่ิงท่ีผู้รับสารรู้อยู่แล้วแต่ว่าอธิบายให้เข้าได้ยาก 
                   ดังนั้นการใช้โวหารเปรียบเทียบ  จึงช่วยท าให้เข้าใจในเรื่องนั้น ๆ  
             ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   
 
         ค าเชื่อมโวหารอุปมา 
 
 
                  ค าท่ีใช้เช่ือมโวหารอุปมา  เช่นค าว่า  ปาน  เหมือน  ด่ัง  เฉก  เช่น   
               ราว  ราวกับ  ประหนึ่ง  กล  แม้น  เป็นค าเช่ือมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ 
              อยู่เสมอ 
 
       
   
 
 
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๗  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

        
         โครสร๎างโวหารอุปมา 
 
 
  
   
                องค์ประกอบโวหารอุปมา                  อุปไมย  +  ค าเชื่อม  +  อุปมา     
  
  
       ตารางโครงสร๎างโวหารอุปมา   
  
 

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
 ๑. ผิวขาวราวกับหิมะ ผิวขาว ราวกับ หิมะ 
 ๒. ยิ้มหวานปานน้ าผ้ึง ยิ้มหวาน ปาน น้ าผ้ึง 
 ๓. พี่หมายปองน้องดุจ 
     ปองปาริชาติมณฑาไท้ 
     เทวราชในสวรรค์ 

พี่หมายปองน้อง ดุจ ปองปาริชาติมณฑาไท้
เทวราชในสวรรค์ 

 ๔. พระทรวงพระนางส่ัน 
     ระรัวริกเต้นด่ังตีปลา 
     หน้าไซ 

พระทรวงพระนาง
เต้นระรัวริก 

ด่ัง ตีปลาหน้าไซ 

 ๕. ไข้นั้นอุปมาเหมือน 
     เพลิงป่าไหม้ลุกลาม 

ไข้นั้นอุปมา เหมือน เพลิงป่าไหม้ลุกลาน 

  
           ข๎อควรระวัง 
    
 ในการตัดสินว่าเป็นอุปมา ต้องสังเกตด้วยว่ามีความเปรียบเทียบหรือไม่  
     ถ้ามีความเปรียบแสดงว่าเป็นอุปมาและต้องระมัดระวงัในการใช้โวหารอุปมา ดังต่อไปนี้ 
    -    ไม่อุปมาผิดพจน์   เช่น   ตาของเธอวาววามราวกับหมู่ดาวในท้องฟ้า 
    -    ไม่อุปมาผิดเพศ    เช่น   เขาเป็นชายหนุ่มท่ีไร้ค่าราวกับดอกหญ้า 
            -    ไม่อุปมาเกินตัว     เช่น  แสงหิ่งห้อยสว่างราวกับ   
 
      



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๘  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
    
        โวหารอุปมาประเภทร๎อยกรอง จากวรรณคดีและวรรณกรรม 
  
 
    การวิเคราะห์คุณค่าบทร้องกรอง ในวรรณคดีวรรณกรรม จะต้องพินิจพิเคราะห ์
          อย่างละเอียดถี่ถ้วนถึงคุณค่าทางวรรณศิลป์ ในท่ีนี้กล่าวถึง การใช้โวหารภาพพจน์  
          ประเภท โวหารอุปมา กล่าวเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่างกัน ในวรรณคดีไทย 
  
          เร่ือง “ลิลิตตะเลงพําย”  
 
 
 
 
 

    
 ลิลิตตะเลงพ่าย เป็นบทประพันธ์ประเภทลิลิต   ประพันธ์ขึ้นโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ เพื่อสดุดี
วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ในวาระการจัดงานพระราชพิธีฉลองตึกวัดพระเชตุ
พนวิมลมังคลารามในรัชกาลท่ี 3 โดยตะเลงในท่ีนี้  หมายถึง  พม่า   

              ท่ีมาของเรื่อง  1.   พระราชพงศาวดารฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)  
                             2.  วรรณคดีเก่าเรื่อง ลิลิตยวนพ่าย ลิลิตพระลอ 
                             3  .จินตนาการของผู้แต่ง คือ ช่วงบทนิราศ จุดมุ่งหมายในการแต่ง 
1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2.ฉลองตึกวัดพระเชนตุพนฯ สมัย 
รัชกาลท่ี 3 3.สร้างสมบารมีของผู้แต่ง (เพราะผู้แต่งขอไว้ว่าถ้าแต่งเสร็จขอให้ส าเร็จสู่พระ
นิพพาน)บทร้อยกรองท่ียกมานี้ เป็นประเภทโคลงส่ีสุภาพ ท่ีปรากฏในวรรณคดีไทย 

           เรื่อง “ลิลิตตะเลงพ่าย” ใช้โวหารภาพพจน์ ประเภท โวหารอุปมา    
 แต่งด้วยลิลิตสุภาพ ประกอบด้วย ร่ายสุภาพ โคลงสองสุภาพ โคลงสามสุภาพ 
           และโคลงส่ีสุภาพ แต่งสลับกันไป จ านวน 439 บท โดยได้แบบอย่างการแต่งมาจาก 
           ลิลิตยวนพ่ายท่ีแต่งขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ลิลิตเปรียบได้กับงานเขียนมหากาพย์ 
           จัดเป็นวรรณคดีประเภทเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์    
 
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๙  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
 
                    ตัวอย่าง    
     งามสองสุริยราชล้ า  เลอพิศ  นาพอ่ 
                       พ่างพัชรินทร์ไพจิตร           ศึกสร้าง 
                                   ฤารามเร่ิมรณฤทธิ์             รบราพณ์  แลฤา 
                                   ทุกเทศทุกทิศอ้าง              อื่นไท้ไป่เทียม                            
                     (ลิลิตตะเลงพ่าย : สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
               

-  ความเปรียบ 
               งามสองสุริยราชล้ า       เลอพิศ  นาพ่อ 
                      พ่างพัชรินทร์ไพจิตร           ศึกสร้าง 
   (อุปไมย) 
    ฤารามเริ่มรณฤทธิ์               รบราพณ์  แลฤา 
                                    ทุกเทศทุกทิศอ้าง                อื่นไท้ไป่เทียม 
   (อุปมา) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๐  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
     
       เร่ือง “มหาเวสสันดรชาดก  กัณมัทรี” 
 
 
   บทร้อยกรองร่ายยาวที่ยกมากล่าวนี้คือ  เรื่อง “มหาเวสสันดรชาดก  กัณมัทรี” 
          ซึ่งใช้โวหารภาพจน์อยู่หลายประเภท แต่ท่ีจะกล่าวถึงต่อไปนี้คือ โวหารอุปมา   
 
  
            ตัวอย่างที่ ๑         
                                           …นางก็เศร้าสร้อยสลดพระทัย    
                                   ด่ังเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจิตนี่เหลอืทน… 
 
        (ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  กัณฑ์มัทรี : 
   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
 
       

-  ความเปรียบ   นางก็เศร้าสร้อยสลดพระทัย  (อุปไมย) 
                         ด่ังเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจิตนี้เหลือทน  (อุปมา) 
 
 
 
 
           
  ตัวอย่างที่ ๒ 
                       …พระกายนางให้เสียวสั่นหว่ันไหวไปทั้งองค์    
   ดุจชายธงอันต้องก าลังลมอยู่ลิ่วๆ ... 
 
         (ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก  กัณฑ์มัทรี :  
   สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) 
 
 

- ความเปรียบ พระกายนางให้เสียวส่ันหวั่นไหวไปท้ังองค์  (อุปไมย) 
       ดุจชายธงอันต้องก าลังลมอยู่ล่ิวๆ (อุปมา) 
  
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๑  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
           บทละครพูดค าฉันท์  เรื่อง  “มัทนะพาธา” 
   
  บทร้อยกรองประเภทบทละครพูดค าฉันท์  เรื่อง “มัทนะพาธา”เป็นพระราชนิพนธ ์
           ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รูปแบบเป็นบทละครพูด ได้รับการยกย่อง 
           จากวรรณคดีสโมสรเมื่อพัทธศักราช   ๒๔๖๗   ให้เป็นหนังสือแต่งดีด้วยเหตุผลท่ี 
           คณะกรรมให้ไว้  ดังนี้  

- ใช้ค าฉันท์เป็นละครพูด   อันเป็นของแปลกในกระบวนการวรรณคดี 
- แต่งได้ยาก  ยังไม่เคยมีกวีใดแต่งมาก่อน 
- ใช้ภาษาซึ่งปรุงต่งช่อตัวละครและภูมิประเทศถูกต้องตามแห่งยุคแห่ง 

 ภารตวรรษอันจ านงให้เป็นตัวเรื่อง   
- ลักษณธดีเด่นประการท่ีสองตามค ายกย่อง  คือ  การที่ทรงต้ังช่ือตัวละคร 

 และสถานท่ีอันเป้นฉากของเรื่องได้อย่างถูกต้องตามยุคแห่งภารตะ  คือยุคแห่งอาณาจักร 
 พวกภารตะ  ซึ่งสืบเช่ือสายมาจากพระภรต  พระจักรพรรติโบราณของอินเดียตามเรื่อง 
 มหาภารตะ  ซึ่งเป็นมหากาพย์ส าคัญเรื่องหนึ่ง 
         
     
  
       ตัวอย่างท่ี ๑    
         ความรักเหมือนโรคา บันดาลตาให้มืดมน 
  ไม่ยินและไม่ยล  อุปสรรคใดใด 
 
                (บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา :  
    พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 
 

- ความเปรียบ  ความรักเหมือนโรคา    บันดาลตาให้มืดมน  (อุปไมย) 
                   ไม่ยินและไม่ยล อุปสรรคใดใด  (อุปมา) 
 
 
  
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๒  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
 
  
 ตัวอย่างที่ ๒           
   งามเกศะด าขา      กลน้ า ณ ท้องละหาน 
 
               (บทละครพูดค าฉันท์ เรื่อง มัทนะพาธา :  
            พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 
 

-   ความเปรียบ    งามเกศะด าขา  (อุปไมย) 
   กลน้ า ณ ท้องละหาน  (อุปมา) 

    
   
    
          เร่ือง “คัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” 
  
 
            ค าว่า “แพทย์” มาจากศัพท์สันสกฤต “ไวทฺย” แปลว่า ผู้รู้พระเวท หมายถึงผู้รู้  
        วิชาการ ต่าง ๆ ท่ีประมวลอยู่ในคัมภีร์พระเวท (คัมภีร์พระเวทฉบับหนึ่งคือ อถรรพเวท 
        เป็นต้นก าเนิดของต าราการแพทย์และการรักษาโรคด้วยสมุนไพรและผู้รู้วิชาการรักษาโรค 
        เป็นที่นับถือยกย่องและ มีบทบาทมากในสังคม ต่อมาค าว่า “ไวทฺย” จึงมีความหมาย 
        เจาะจงหมายถึงผู้รู้วิชาการรักษาโรค 
 แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์เป็นต าราแพทย์ของไทย เป็นการแพทย์แผนโบราณ  
        พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สืบค้น 
        และรวบรวมไว้ ต่อมาได้โปรดให้จัดพิมพ์ “ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์” ใช้ในโรงเรียน 
        ราชแพทยาลัย   แต่พิมพ์ได้เพียง 3 เล่ม ก็เลิกไป ในภายหลังมีการจัดพิมพ์เป็นวารสาร 
        รายเดือนฉบับหลวง  2 เล่มจบ  เพื่อใช้เป็นคู่มือส าหรับประชาชนใช้และใช้เป็นต าราแพทย์ 
        ต าราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์    ท้ังชุดมี จ านวนท้ังหมด  14 คัมภีร์   
                  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ ทรงให้ประชุมแพทย์หลวง สืบค้นและรวบรวม  
        ต าราแพทย์ไทย น ามาตรวจสอบช าระให้ถูกต้องแล้วจึง จดบันทึกลงในสมุดไทย และได้ 
        จัดพิมพ์ส าเร็จสมบูรณ์โดยพระยาพิศณุประสาทเวช     (คง ถาวรเวช) เรียกกันว่า “หมอคง” 
        ผู้เป็นอาจารย์เช่ียวชาญด้านการแพทย์แผนไทย  ของราชแพทยาลัยและผู้จัดการโรงเรียน 
         
        



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๓  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

         
        เวชสโมสร เป็นผู้ริเริ่มจัดพิมพ์ “แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง” จัดพิมพ์เผยแพร่ 
        เมื่อ พ.ศ. 2450 (*พระยาพิศณุประสาทเวช ได้เป็นแพทย์หลวงประจ าพระองค์ในสมัย 
        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานนามสกุล “ถาวรเวช” 
        ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อ พ.ศ. 2457) 
 บทร้อยกรอง   ประเภทกาพย์ยานี  ๑๑   เรื่อง  “คัมภีร์ฉันทศาสตร์  
        แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์”  ใช้โวหารภาพจน์  โวหารอุปมา   ดังนี้ 
 
  
 
   ตัวอย่างที่ ๑       
                                       จะกล่าวถึงคัมภีร์ฉัน-      ทศาสตรบรรพ์ที่ครูสอน 
  เสมอดวงทินกร                  แลดวงจันทร์กระจ่างตา 
  คัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : พระยาวิชยาธิบดี  (กล่อม)   
  

 
- ความเปรียบ   จะกล่าวถึงคัมภีร์ฉัน-     ทศาสตรบรรพ์ที่ครูสอน  (อุปไมย)  

       เสมอดวงทินกร     แลดวงจันทร์กระจ่างตา  (อุปมา) 
 
 
 
 
 ตัวอย่างที่ ๒        
           เม่ืออ่อนรักษาได้       แก่แล้วไซร้ยากนักหนา 
   ไข้นั้นอุปมา                    เหมือนเพลิงป่าไหม้ลุกลาม  
           
       คัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : พระยาวิชยาธิบดี  (กล่อม)  
 
  
 

- ความเปรียบ    เมื่ออ่อนรักษาได้     แก่แล้วไซร้ยากนักหนา  (อุปไมย)    
                        ไข้นั้นอุปมา     เหมือนเพลิงป่าไหม้ลุกลาม  (อุปมา) 
 
 
 
  



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๔  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 

 
 
 
 ตัวอย่างที่  ๓ 
   จะกล่าวคัมภีร์ฉัน-      ทศาสตรบรรพ์ที่ครูสอน 
                                เสมอดวงทินกร                 แลดวงจันทร์กระจ่างตา 
 
                (คัมภีร์ฉันทศาสตร์  แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ : พระยาวิชยาธิบดี  (กล่อม)) 

 
 

 
- ความเปรียบ     จะกล่าวคัมภีร์ฉัน-      ทศาสตรบรรพ์ท่ีครูสอน  (อุปไมย) 

 เสมอดวงทินกร     แลดวงจันทร์กระจ่างตา (อุปมา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๕  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
   
          โวหารอุปมาประเภทร๎อยแก๎ว  จากวรรณคดี และวรรณกรรม 
 
 
 
          ๑.  เร่ือง “กามนิต วาสิฏฐี ” 
  
   เป็นวรรณกรรมร้อยแก้ว  ประเภทนวนิยายองิพระพุทธศาสนา ได้รับการ ยกย่อง 
          ให้เป็น ๑ ใน ๑๐๐ เล่มของหนังสือแต่งดี  ท่ีคนไทยควรอ่าน เป็นผลงานท่ี เสถียรโกเศศ   
          (พระยาอนุมานราชธน) และ นาคะประทีป (พระสารประเสริฐ) แปลและเรียบเรียงจากฉบับ 
          แปลภาษาอังกฤษ ของ  จอห์น อี. โลจี (John E. Logie)   เรื่อง  The Pilgrim Kamanita 
          (พ.ศ. ๒๔๕๔) โดย จอห์น อีโลจี   ได้ แปลจาก บทประพันธ์ภาษาเยอรมัน   

          เรื่อง   Der Pilger Kamanita  (พ.ศ. ๒๔๔๙)   ของ คาร์ล  อดอล์ฟ เจลลิรูป 
(Karl Adolph  Gjellerup)    กวีและนักเขียนชาวเดนมาร์ก    ฉบับภาษาไทย  จัดพิมพ์
เป็นครั้งแรกเมื่อ  ปี พ.ศ. ๒๔๗๔  

                     ใน เรื่อง “กามนิต วาสิฏฐี ”   ใช้โวหารภาพพจน์หลายประเภท ท่ีหยิบยกมาเป็น  
        ตัวอย่าง ต่อไปนี้ คือ  โวหารอุปมา  ใช้การเปรียบเทียบและพรรณนาให้มองเห็นภาพ 
        เข้าใจเนื้อหาของเรื่องได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   ดังต่อไปนี้ 
 
 
  
        ตัวอย่างที่  ๑ 
 
          ...ยามเย็นก าลังอ่อนลงสู่วิกาล ทอแสงแผซ่่านไปยังสาลีเกษตร 
    แลละลิ่ว เห็นเปน็ทางสว่างไปทั่วประเทศสุดสายตา  ดูประหนึ่ง 
  มีหัตถ์ทิพย์ มาปกแผ่อ านวยสวัสดี 
 
          (เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป : กามนิต วาสิฏฐี) 
                     

- ความเปรียบ    ยามเย็นก าลังอ่อนลงสู่วิกาล ทอแสงแผ่ซ่าน 
         ไปยังสาลีเกษตร แลละล่ิวเห็นเป็นทางสว่างไปท่ัวประเทศสุดสายตา  (อุปไมย)    
                  ดูประหนึ่งมีหัตถ์ทิพย์มาปกแผ่อ านวยสวัสดี  (อุปมา)  
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๖  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 

 
 
           
 
           ตัวอย่างที่  ๒    
   
                        ...เม่ือพระศาสดา มีพระพุทธบรรหาร ด้วยอริยสัจเป็นเบื้องต้น 
                 ปานว่าประดิษฐานหลักศิลาขึ้นสี่มุมด้วยประการด่ังนี้แล้วก็ทรงยกฃ 
                พระธรรมทั้งมวลขึ้นต้ังประกอบ    
  
                                               (เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป : กามนิต วาสิฏฐี) 
                                           
             
    
        -    ความเปรียบ    เมื่อพระศาสดา มีพระพุทธบรรหาร ด้วยอริยสัจเป็น 
                   เบ้ืองต้น (อุปไมย)   ปานว่าประดิษฐานหลักศิลาขึ้นส่ีมุมด้วยประการดั่งนี้แล้ว    
                   ก็ทรงยกพระธรรมท้ังมวลขึ้นตั้งประกอบ  (อุปมา)              
 
 
 
 
 
 
           ตัวอย่างที่ ๓ 
 
                   …ทรงจ าแนกแยกอรรถออกเป็นตอนเนื้อความ แล้วทรงชี้แจง 
                  ก ากับกันไปเสมือนด่ังบุคคลตัดแท่งศิลาออกเป็นชิ้นๆ  
 
                                            (เสถียรโกเศศ และนาคะประทีป : กามนิต วาสิฏฐี) 
          
                
 -    ความเปรียบ    ทรงจ าแนกแยกอรรถออกเป็นตอนเนื้อความ แล้วทรงช้ีแจง 
                  ก ากับกันไป (อุปไมย)   เสมือนด่ังบุคคลตัดแท่งศิลาออกเป็นชิ้น ๆ  (อุปมา)              
   
           
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๗  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
 
 
          ตัวอย่างที่  ๔ 
 
                    ...ดังนี้เจ้าจะเห็นได้ว่าเมียที่พ่อจัดหาให้มีตระกูลสมชาติ สมเชื้อกันดี เพราะ  
          ตระกูลของเราก็ม่ังมี   มีคนนับหน้าถือตา  ญาติพี่น้องทั้งฝ่ายบิดาของนางก็บริบูรณ์ 
          รูปร่างงามหาต าหนิมิได้    ผมด าราวกับสีปีกแมลงผึ้ง   หน้าเปล่งปลั่งด่ังดวงจันทร์ 
          เนตรประหนึ่งตากวาง   จมูกแม้นดอกงา   ฟันเทียบไข่มุก... 
            
        (เสรฐียรโกเศศ และนาคะประทีป :  กามนิต วาสิฏฐี) 
 
  

- ความเปรียบเทียบ    ผมด า (อุปไมย)  ราวกับสีปีกของแมลงผ้ึง  (อุปมา) 
- ความเปรียบเทียบ    หน้าตาเปล่งปล่ัง (อุปมัย)  ด่ังดวงจันทร์  (อุปมา) 
- ความเปรียบเทียบ    เนตร (อุปไมย)  ประหนึ่งตากวาง  (อุปมา) 
- ความเปรียบเทียบ    จมูก (อุปไมย)  แม้นดอกงา  (อุปมา) 

 
 
 
          ๒.  เร่ือง “โคลนติดล๎อ”  
 
                     โคลนติดล้อ เป็นพระราชนิพนธ์ ของ  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
          ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวัน    เมื่อ  พ.ศ.2458   พระราชนิพนธ์ โคลนติดล้อลงใน  
          หนังสือพิมพ์ไทย  28  เมษายน  –  11  พฤษภาคม  2458   ใช้นามแฝงว่า  อัศวพาหุ   
          พระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ  ช่ือว่า   clogs on our wheels   ลงในหนังสือ 
          siam observer   ในเวลาใกล้เคียงกัน  มี  12  ตอน  สะท้อนให้เห็นค่านิยมของ 
          สังคมไทยสมัยรัชกาลท่ี ๖  ซึ่งขณะนั้นประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนา  เปรียบเสมือน 
          รถท่ีก าลังแล่นไปข้างหน้า แล้วมีป๎ญหาต่าง ๆ คอยขัดขวางและถ่วงความเจริญ  ซึ่งเปรียบ 

ได้กับโคลนท่ีติดล้อรถ  ท าให้รถแล่นไปไม่สะดวกไม่รวดเร็วเท่าท่ีควร ป๎ญหาเหล่านี้  
          ได้แก่ 

    1.  การเอาอย่างโดยไม่ตริตรอง  คือ  เอาอย่างชาวตะวันตกโดยไม่คิด 
                2.  การท าตนให้ต่ าต้อย  คือ  ไม่เช่ือคนไทยด้วยกันเอง แต่กลับเช่ือชาวตะวันตก 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๘  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
    3.  การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ  คือ  เช่ือหนังสือพิมพ์มากเกินไป จึงโจมตี 
           รัฐบาลเพราะนักหนังสือพิมพ์ชอบโจมตีรัฐบาล           
            4.  ความนิยมเป็นเสมียน คือ มีการศึกษาสูงแต่ไม่รู้จักใช้ กลับน าความรู้นั้น 
           มาเป็นเสมียนรับราชการ  แทนท่ีจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดด้านเกษตรกรรม 
                     5.  ความเห็นผิด  คือ  คิดว่าตามฝรั่งแล้วจะถูกต้องเสมอ ท้ังท่ีผิดจริยธรรม 
           ก็เห็นว่าดี 
            6.  ถือเกียรติยศไม่มีมูล  คือ  มีบางคนคิดว่าคนมีความเสมอภาคกัน  
           จึงไม่เคารพผู้ใหญ่   ผู้ท่ีเคารพคือพวกประจบ 
             7.  ความจนไม่จริง  คือ  คนไทยจริงๆ ไม่ได้จน แต่ฟุ่มเฟือย เป็นหนี้พนัน จึงจน 
            8.  แต่งงานช่ัวคราว  คือ  ถูกคลุมถุงชน จึงเป็นป๎ญหาแก่ฝ่ายหญิง  
           ยิ่งถ้ามีลูกยิ่งล าบาก 
             9.  ความไม่รับผิดชอบของบิดามารดา  คือ  ชายหญิงแต่งงานกัน มีลูก  
           เลิกกันแล้วไม่รับผิดชอบลูก 
          10.  การค้าสาว  คือ  ชายซื้อเมียน้อย เมื่อไม่ต้องการก็ทิ้งขว้าง 
          11.  ความหยุมหยิม  คือ  นิสัยใจแคบ เห็นแก่ตัว ชอบจับผิดคนอื่น 
          12.  หลักฐานไม่มั่นคง  คือ  ผู้มีหลักมีฐานไม่มั่นคง และยังบกพร่อง 
           ในหน้าท่ี  ชอบเล่นการพนัน 
              เรื่องโคลนติดล้อ  ใช้โวหารภาพจน์ ประเภทต่าง ๆ เพื่อสะท้อนเนื้อหา   
           ช่วยขยายความให้เข้าใจง่ายและอธิบายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น   ส่ือความหมายตรงไปตรงมา 
           อธิบายความคิดของคนในสังคมยุคนั้นท่ีไม่เห็นกับค่านิยมผิดผิดๆ  ตามท่ีได้ยกตัวอย่าง 
           คือ  การการใช้โวหารอุปมา   ดังนี้ 
 
  
       ตัวอย่างที่ ๑  
 
             ...ความนิยมเป็นเสมียนเปรียบเหมือนโคลนอีกก้อน 
                     ที่ติดล้อรถ…  
 
          (โคลนติดล้อ ตอนความนิยมเป็นเสมียน : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 

- ข้อความท่ีต้องการเปรียบเทียบ  กล่าวถึง  ความนิยมเป็นเสมียน (อุปไมย)  
 เหมือนโคลนอีกก้อนท่ีติดล้อรถ (อุปมา)     
    
  
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๑๙  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
 
  
 ตัวอย่างที่  ๒ 
 
         ...ค าปฎิเสธตามทางราชการจึงเป็นเสมือนปลายเร่ืองอันเป็นของจืด 
 ไม่มีใครจะเชื่อถือนัก... 
 
       (โคลนติดล้อ ตอน การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ  : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว)  
  

 
- ความเปรียบ   ค าปฎิเสธตามทางราชการ   (อุปไมย) 

                  เสมือนปลายเรื่องอันเป็นของจืดไมม่ีใครจะเช่ือถือนัก  (อุปมา) 
 
 
  
 
                  ตัวอย่างที่  ๓ 
 
  ...อนิจจา!  แม้แต่ช่ือก็เย้ยตัวเอง!   เราท้ังหลายเรียกตัวเองว่าไทย 
                  กลับเป็นทาสแห่งความประพฤติดุจทาสนั้นเอง... 
  
       (โคลนติดล้อ ตอน การบูชาหนังสือจนเกินเหตุ  : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 
 

- ความเปรียบ   อนิจจา!  แม้แต่ช่ือก็เย้ยตัวเอง!   เราท้ังหลายเรียกตัวเอง 
ว่าไทยกลับเป็อนทาสแห่งความประพฤต  (อุปไมย)     

 
 
 
 
 
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๐  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

   ท ากันเลยนะ
ค่ะ 

 
                                                 แบบฝกึทักษะที่  ๒.๑ 
                                                 ค๎นหาค าเชื่อมโวหารอุปมา 
 
  
  
        ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์ ท่ีก าหนด แล้วท าเครื่องหมายดังต่อไปนี้    
     ล้อมรอบค าเช่ือมโวหารอุปมาให้ถูกต้อง  ( จ านวน ๑๐ ข้อ  ๑๐ คะแนน ) 
 

 
  
 
 ตัวอยําง   งาม  กราบ   น้ า     คล้าย 
  
     ๑.  หมาย  ดรุณี       แสน            ราวกับ 
        ๒. อัมพร     บุหลัน     มรณา          ดุจ   
         ๓.     เมือง       แม้น         เมื่อ                วานร   
          ๔.     คช          ทวิช        ด่ัง                  เลือก   
           ๕.     อาสัญ     บุษกร      สุมาลี           เหมือน 
     ๖.     ปาน          นั้น          โพยม           แต่ 
     ๗.     นับ           สรวง      เสมือน  พราย 
     ๘.     วะวับ       คือ          คล้าย          แย้ม 
          ๙.    ประหนึ่ง          หัสดี  เมธิน ี       พสุธา 
    ๑๐.    เปรียบ  ปริ่ม  ป๎กษธร  บุรินทร์ 
 
 
          
  
 
 
 
 
 
   
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๑  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

  
 

                                              แบบฝึกทักษะที่  ๒.๒ 
          โครงสร๎างโวหารอุปมาสื่อสาร 
    
     

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนแยกโวหารอุปมา จากข้อความท่ีก าหนดให้ลงในตาราง   
ตามโครงสร้างโวหารอุปมาอุปไมย (๑๐  คะแนน) 

 
  
      

  ตัวอยําง              เพียนทองงามด่ังทอง    
            

       โวหารอุปมา อุปไมย 
 ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา ค า 
หรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
 เพียนทองงามด่ังทอง เพียนทองงาม ด่ัง ทอง 

 
               
          ๑.  เล็บนางอย่างเล็บน้อง        เหลืองดุจทองหาไหนเทียม   

โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
………………………………… 
………………………………... 
 

……………………………. 
…………………………… 

……………… 
………....…… 
 

......................................... 

......................................... 
 

 
          ๒.  สัญญาจะกลับมาหาพ่อแม่   แต่แล้วก็ไม่กระท าเหมือนค ามั่น    

โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
..................................... 
..................................... 
 

................................... 

.................................. 
 

................... 

................... 
 

........................................ 

........................................ 
 

 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๒  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

        
        ๓.            อกเอ๋ยจะอยู่ไปไยให้เวทนา       อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ 

     ย่อมอาสัญลงเพราะลูกเป็นแน่แท้ 
โวหารอุปมา อุปไมย  

ค าหรือข้อความ 
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา   
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
………………….…………………….. 
………………………..………………. 
 

……………………………. 
……………………………. 
 

…………. 
…………. 
 

………………………………… 
………………………………… 
 

 
        ๔.   เธอว่ายน้ าเก่งเหมือนปลา      

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
………………………………..…… 
…………………………………….. 

……………………………… 
……………………………… 
 

…………. 
…………. 
 

……………………….…… 
…………………………… 
 

 
        ๕.   มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน       

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
............................................... 
............................................... 
 

..................................... 

..................................... 
 

............. 

............. 
 

..................................... 

..................................... 
 

    
        ๖.   พี่หมายน้องดุจปองปาริชาติ       มณฑาไท้เทวราชในสวรรค์  

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค า หรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค า หรืข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
……………………………..………….. 
…………………………..……………. 

……………………………. 
…………………….……… 

…………. 
…………. 
 

………………..…………………. 
………………..………………… 
 

  
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๓  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
        ๗.   บทเพลงนี้ไพเราะราวกับบทเพลงจากสรวงสวรรค์ 

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
………………………………….…….. 
……….……………………..………… 
……..………………………….……… 

……………..……………… 
…………..………………… 
……………..……………… 

…………. 
…………. 
…………. 

…………………….……………. 
……………………..…..………. 
………………………….………. 

 
        ๙.   เสียงดังราวกับฟ้า 

 
        ๑๐.   ผิวเหลืองเรืองรองด่ังทองทา     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
…………………………………… 
………………………………….. 
………………………………….. 

……………………………… 
……………….……………… 
……………………………… 

…………. 
…………. 
…………. 

……………………..……….. 
……………………..……….. 
……………..……………….. 

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
…………………………..…..……….. 
………………………….…..………... 

……………………………. 
……………………………. 

…………. 
…….…… 

……………………….…….…. 
……………………….….……. 

  ต้ังใจท านะคะ 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๔  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 

  แบบฝึกทักษะที่  ๓ 
วิเคราะห์โวหารอุปมาลีลาร๎อยกรอง 

 
 
  
           ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้พร้อมกับวิเคราะห์ โวหารอุปมา 
                        ในแต่ละข้อให้ถูกต้อง  (จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน)  
 
 

          ตัวอยําง         จะง าเงื่อน บ่ ทูลไซร้            ก็เหมือนปิดวิชาการ 
                     เปรียบ     การไม่พูดไม่บอก       เหมือน    การปิดก้ันความรู้ 
 
 
                ๑.         งามผิวประไพผ่อง            กลทาบศุภาสุพรรณ 
                       เปรียบ........................................เหมือน............................................... 
 
 
 
                ๒.          งามแก้มแฉล้มฉัน           พระอรุณแอร่มละลาน 
                       เปรียบ.........................................เหมอืน................................................ 
 
 
 
                ๓.          งามเกศะด าข า              กลน้ า  ณ  ท้องละหาน 
                       เปรียบ........................................เหมือน............................................... 
 
 
                ๔.          งามเตรพินิจปาน            สุมะณีมะโนหะรา  
                       เปรียบ.........................................เหมือน............................................... 
 
 
               



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๕  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 ต้ังใจท านะครับ
เพื่อนๆ 

 
 
 
                ๕.          งามทรวงสล้างสอง          วรถันสุมนสุมา- 
                      ลีเลิศประเสริฐกว่า          วรุบลสะโรชะมาศ   
                       เปรียบ..........................................เหมือน............................................... 
            
 
         
                ๖.          งานเอวอนงค์ราว            สุระศิลปิชาญฉลาด        
                        เปรียบ........................................เหมือน............................................... 
  
 
                ๗.          เกลากลึงประหนึ่งวาด      วรรูปพิไลยพวง 
                        เปรียบ........................................เหมือน................................................ 
 
      
                 
                ๘.          งามกรประหนึ่งงวง        สุระคชสุเรนทะททรง 
                       เปรียบ.........................................เหมือน................................................ 
 
 
               ๙.           นวยนาฏวิลาศวง            ดุจะร าระบ าระเบง 
                       เปรียบ.........................................เหมือน................................................ 
 
 
              ๑๐.         ซ้ าไพเราะน้ าเสียง        อรเพียงพิรมย์ประเลง 
                       เปรียบ.........................................เหมือน............................................... 
 
 
  
                  
                    
 
 
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๖  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

                  
  
 
 
 
 
  
     
    ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วเลือกเติม 
               โวหารอุปมา ใหไ้ด้ใจความสมบูรณ์  (๑๐   คะแนน) 
 
 
 
            
 
 
   

 อุปไมย ค าเชื่อม อุปมา 
 

  ตัวอยําง    ผิวขาว ราวกับ หยวกกล้วย 
 ๑.  มีความรู้ ด่ัง ............................................ 
 ๒. ............................................... เหมือน ยีราฟ 
 ๓.  โลกมีลักษณะ คล้าย ............................................ 
 ๔.  ............................................. ราวกับ นกกระจอกแตกรงั 
 ๕.  เล่าปี่ดีใจ เหมือน ............................................ 
 ๖. .............................................. ราวกับ ไข่มุก 
 ๗.  จากเรือน เหมือน  
 ๘.  ครู เหมือน ............................................ 
 ๙.  การท่ีเรามุ่งช่วยผู้อื่นซึ่ง  

 ก าลังมีความทุกข์นั้น 
เหมือน ............................................ 

............................................ 
 ๑๐. ............................................. เหมือน แมวนอนหวด 
 
 
 

         แบบฝึกทักษะท่ี  ๒.๔ 
 ร๎อยแก๎วเรียบเรียงอุปมาโวหาร 
 

สัพพัญํู      หนังสือ          นกมาจากรัง      หยวกกล้วย            
เทพธิดา       คอยาว           ฟ้าผ่า              นกกระจอกแตกรัง      
ฟ๎นขาว        นกท่ีจากรัง      ปลาได้น้ า        น้ าท่ีช่วยช าระล้างส่ิงปฏิกูล 
ซื่อ       ดวงแก้วตา       หมู 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๗  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

                                                        
                 แบบทดสอบหลังเรียน  

                                   
   
    
   ค าช้ีแจง       ๑.   เป็นข้อสอบปรนัยเลือกตอบ มีจ านวน  ๑๐  ข้อ 

        ๒.   นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพียงข้อเดียวท าเครื่องหมายกากบาท (X)     
              ทับตัวเลือกท่ีถูกต้อง 
 

  ๑.    ข้อใดไม่ใช่โวหารอุปมาอุปไมย        
         ก.   ผิวผ่องด่ังทองทา         วนิดานิวาสสรรค์ 
         ข.   ค้ิวโก่งด่ังคันศร    โฉมบังอรสลักเสลา 
         ค.   ขอเป็นซึ่งมาลี    รุจิเรขวิไลวรรณ    
  ง.   งามเอวอนงค์ราว         สุระศิลปิชาญฉลาด 
 
  ๒.    โวหารอุปมาในข้อเปรียบเทียบต่างจากข้ออื่น 
  ก.   จมูกเหมือนลูกชมพู่ 
          ข.   ใบหูเหมือนทอดมันร้อนๆ 
          ค.   ป๎ญญาประดุจอาวุธ 
          ง.   ปากเธอเหมือนกระจับอ่อนๆ 
 
  ๓. นางพิมพริ้มเพราดังจันทรา           เอ็งเหมือนเต่านาอยู่ต่ าใต้ 
        จากค าประพันธ์ข้างต้น ค าใดใช้เช่ือมโวหารอุปมา 
        ก.   พริ้ม     เหมือน    
  ข.   ดัง       เหมือน  
  ค.   ดัง       นา     
  ง.   จันทรา  เอ็ง 
 
       
 
 
 
 
 
  



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๘  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

             
  จงใช๎บทร๎อยกรองที่ก าหนดให๎ตอบค าถาม ข๎อที่  ๔  - ๕ 
 
 
     
  สูงระหงทรงเพรียวเรียวฉะรูด     งามละม้ายคล้ายอูฐกะหลาป๋า 
     พิศแต่หัวตลอดเท้าขาวแต่ตา          ทั้งสองแก้มกัลยาดังลูกยอ 
          คิ้วก่งดังกงเขาดีดฝ้าย              จมูกละม้ายคล้ายพร้าขอ 
    หูกลวงดวงพักตร์หักงอ                ล าคอโตตันสั้นกลม 
 
                                         (ระเด่นลันได : พระมหามนตรี) 
 
 
  
            ๔. ในบทร้อยกรองข้างต้นวรรคใดไม่ใช้โวหารอุปมา 
  ก.  วรรคท่ี   ๑  ๒   
  ข.  วรรคท่ี   ๓  ๔ 
                     ค.  วรรคท่ี   ๕  ๖                                                                                                                                
                     ง.  วรรคท่ี   ๗  ๘ 
 
     ๕. ในวรรคท่ี ๔ ค าใดเช่ือมโวหารอุปมา 
  ก.  สอง    
  ข.  แก้ม 
  ค.  ดัง    
          ง.  กัลยา 
 
  ๖.    ข้อใดใช้ภาพพจน์อุปมา 
   ก.  แม้เนื้อเย็นเป็นห้วงมหรรณพ 
   ข.  อันแสงสูรย์ส่องสว่างแต่กลางวัน 
   ค.  รักกันอยู่ขอบฟ้าเขาเขียว 
    ง.   เปรียบเธอเพชรงามน้ าหนึ่ง 
 
 
 
  
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๒๙  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

  
        ใช๎ข๎อความที่ก าหนดให๎ตอบค าถามข๎อ   ๗ – ๘ 
 
 
  ...พระคุณเอ่ยจะคิดดูม่ังเป็นไรเล่า  ว่ามัทรีนี้เป็นข้าเก่าแต่ก่อนมา 
        ด่ังเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน  นอกกว่านั้นที่แน่นอนคือนางไหน    
            อันสนิทชิดใกล้แต่ก่อนกาล… 
 
             (ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี : เจ้าพระยาพระคลัง(หน)) 
   
    
 ๗.    ประโยคใดใช้โวหารภาพพจน์อุปมา  
                  ก.  มัทรีเป็นข้าแต่เก่าแต่ก่อนมา 
                  ข.  พระคุณเอ่ยจะคิดดูมั่งเป็นไรเล่า 
                  ค.  ด่ังเงาตามพระบาทาก็เหมือนกัน 
                  ง.  อันสนิทชิดใกล้แต่ก่อนกาล 
 
   ๘.    จากข้อความข้างต้น ตัวเช่ือมโวหารอุปมาคือค าใด 
              ก.  เป็น     
               ข.  แต่ 
               ค.  ดัง    
              ง.  คือ 
 
          บทร๎อยกรองที่ก าหนดให๎ ตอบค าถามข๎อ  ๙ – ๑๐ 
 
 
           ความรักเหมือนโรคา  บันดาลตาให้มืด 
  ไม่ยินและไม่ยล              อุปสรรคคะใดใด 
                ความรักเหมือนโคถึก  ก าลังคึกผิขังไว้ 
   ก็โลดจากคอกไป             บ่ยอมอยู่  ณ  ที่ขัง 
 
          (บทละครพูดค าฉันท์ เร่ือง มัทนะพาธา : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว) 
 
 
            
 



 
     แบบฝึกทักษะ  เล่ม ๒  โวหารอุปมา         ๓๐  
   

    แบบฝึกทักษะรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา ท๓๒๑๐๒  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๕  ชุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 ๙.      จากบทร้อยกรองข้างต้น ไม่มีค าเช่ือมโวหารอุปมาในวรรคใด 
          ก.     วรรคท่ี  ๑,  ๒   
          ข.     วรรคท่ี  ๓  ๔  
          ค.     วรรคท่ี  ๕  ๗   
          ง.     วรรคท่ี  ๖  ๗ 
 
 ๑๐.    จากข้อความข้างต้นในบาทท่ี ๑  ผู้ประพันธ์ได้เปรียบเทียบความรัก  

         เหมือนกับส่ิงใด 
   ก.     ความรักเหมือนโรคภัยท่ีรายแรงสามารถท าให้ตาบอดได้ 
        ข.     ความรักเหมือนความมืดไม่มีแสงสว่าง 
   ค.     ความรักเหมือนเช้ือโรคหลาย ๆ ชนิด 
   ง.     ความรักเหมือนโคท่ีมีพละก าลังมากมายไม่ย่อมถูกขัดขวาง 
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กระดาษค าตอบ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 
 
 

                                
                          ค าช้ีแจง   กระดาษค าตอบข๎อที่ ๑ - ๑๐  ( ๑๐ คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
            เกณฑ์การวัดและประเมินผล  
    
   เกณฑ์การวัดผล 
    แบบทดสอบ (๑๐ ข๎อ ๑๐ คะแนน) 
    ตอบถูกต๎องตามเฉลย ๑ ข๎อ ๑ คะแนน 
    ตอบผิดจากเฉลย ๐ คะแนน 
   เกณฑ์การประเมินผล 
    ได๎คะแนน        ๑๐  คะแนน    ดีมาก 
    ได๎คะแนน         ๙   คะแนน    ดี 
    ได๎คะแนน         ๘   คะแนน    พอใช ๎
    ได๎คะแนน         ๗   คะแนน    ผํานเกณฑ์ 
    ได๎คะแนน     ๐ – ๖ คะแนน    ไมํผาํนเกณฑ์ 
  

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 
๑     ๖     
๒     ๗     
๓     ๘     
๔     ๙     
๕     ๑๐     
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             ภาคผนวก 
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                              เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  
                                  
 

      
๑. ก 
๒. ค 
๓. ก 
๔. ค 
๕. ค 
๖. ข 
๗. ค 
๘. ก 
๙. ค 

                    ๑๐.  ค 
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                                               เฉลยแบบฝึกทักษะที่  ๒.๑ 
                                               ค้นหาค าเชื่อมโวหารอุปมา 
  
 
  

     ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนพิจารณาค าศัพท์ ท่ีก าหนด แล้วท าเครื่องหมายวงร ี  
     ล้อมรอบค าเช่ือมโวหารอุปมาให้ถูกต้อง  ( จ านวน ๑๐ ข้อ  ๑๐ คะแนน ) 

  
 
 ตัวอย่าง   งาม  กราบ   น้ า     คล้าย 
  
     ๑.  หมาย  ดรุณี       แสน            ราวกับ 
     
     ๒. อัมพร     บุหลัน     มรณา          ดุจ   
 
         ๓.     เมือง        แม้น         เมื่อ                วานร  
  
          ๔.     คช          ทวิช        ด่ัง                 เลือก  
 
           ๕.     อาสัญ     บุษกร      สุมาลี             เหมือน 
 
     ๖.     ปาน          นั้น          โพยม           แต่ 
 
     ๗.     นับ           สรวง      เสมือน  พราย 
 
     ๘.     วะวับ       คือ          คล้าย          แย้ม 
 
          ๙.    ประหนึ่ง          หัสดี  เมธิน ี       พสุธา 
 
    ๑๐.    เปรียบ  ปริ่ม  ป๎กษธร  บุรินทร์ 
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                                              แบบฝึกทักษะที่  ๒.๒ 
          โครงสร้างโวหารอุปมาสื่อสาร 
    
        

ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนแยกโวหารอุปมา จากข้อความท่ีก าหนดให้ลงในตาราง   
ตามโครงสร้างโวหารอุปมาอุปไมย (๑๐  คะแนน) 

 
       

 ตัวอย่าง              เพียนทองงามด่ังทอง   
             

       โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
 เพียนทองงามด่ังทอง เพียนทองงาม ด่ัง ทอง 

 
 

๑.     เล็บนางอย่างเล็บน้อง        เหลืองดุจทองหาไหนเทียม   
โวหารอุปมา อุปไมย  

ค าหรือข้อความ 
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
เล็บนางอย่างเล็บน้อง       
เหลืองดุจทองหาไหนเทียม   

เล็บนางอย่างเล็บ
น้อง เหลือง 

ดุจ 
 

ทองหาไหนเทียม 

 
 
๒.   สัญญาจะกลับมาหาพ่อแม่   แต่แล้วก็ไม่กระท าเหมือนค ามั่น   

โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา  
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
สัญญาจะกลับมาหาพ่อแม่   
แต่แล้วก็ไม่กระท าเหมือนค ามั่น 

สัญญาจะกลับ 
มาหาพ่อแม่   
แต่แล้วก็ไม่กระท า 

เหมือน ค ามั่น 
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        ๓.           อกเอ๋ยจะอยู่ไปไยให้เวทนา       อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ 

        ย่อมอาสัญลงเพราะลูกเป็นแน่แท้ 
โวหารอุปมา อุปไมย  

ค า หรือข้อความ
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา  
ค า หรือข้อความ 
น ามาเปรียบเทียบ 

อกเอ๋ยจะอยู่ไปไยให้เวทนา     
อุปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ 
ย่อมอาสัญลงเพราะลูกเป็นแน่แท้ 

อกเอ๋ยจะอยู่ไปไยให้
เวทนา     

เสมือน หนึ่งพฤกษาลดาวัลย์ 
ย่อมอาสัญลงเพราะ
ลูกเป็นแน่แท้ 

 
          
           ๔.    เธอว่ายน้ าเก่งเหมือนปลา           

โวหารอุปมา อุปไมย 
 ค า หรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
 ค า หรือข้อความ 
น ามาเปรียบเทียบ 

เธอว่ายน้ าเก่งเหมือนปลา   เธอว่ายน้ าเก่ง เหมือน ปลา 
 
 

๕.     มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน       
โวหารอุปมา อุปไมย 

ค า หรือข้อความ 
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา   
ค า หรือข้อความ 
น ามาเปรียบเทียบ 

มีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับ
แสน   

มีความรู้ เหมือน มีทรัพย์อยู่นับแสน 

 
 
          ๖.     พี่หมายน้องดุจปองปาริชาติ       มณฑาไท้เทวราชในสวรรค์  

 
 
 
 

โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเขื่อม อุปมา   
ค าหรือข้อความ 

      น ามาเปรียบเทียบ 
พี่หมายน้องดุจปองปาริชาติ
มณฑาไท้เทวราชในสวรรค์ 

พี่หมายปองน้อง ดุจ ปองปาริชาติมณฑาไท้ 
เทวราชในสวรรค์ 
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๗.     ตักข้าวเหมือนเซ่นผี  

โวหารอุปมา อุปไมย  
ค าหรือข้อความ
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเช่ือม อุปมา  
ค าหรืข้อความ
น ามเปรียบเทียบ 

ตักข้าวเหมือนเซ่นผี ตักข้าว เหมือน เซ่นผี 
 

๘.     บทเพลงนี้ไพเราะราวกับบทเพลงจากสรวงสวรรค์ 
โวหารอุปมา อุปไมย  

ค าหรือข้อความ 
ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา   
ค าหรือข้อความ 
น ามาเปรียบเทียบ 

บทเพลงนี้ไพเราะราวกับบท
เพลงจากสรวงสวรรค์ 

บทเพลงนี้ไพเราะ ราวกับ บทเพลงจากสรวง
สรวรรค์ 

 
           ๙.     ผิวเหลืองเรืองรองด่ังทองทา      

โวหารอุปมา อุปไมย 
ค าหรือข้อความ 

ต้องการเปรียบเทียบ 

ค าเข่ือม อุปมา 
ค าหรือข้อความ 

น ามาเปรียบเทียบ 
ผิวเหลืองเรืองรองด่ังทองทา ผิวเหลืองเรืองรอง ด ั่ง ทองทา 
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  แบบฝึกทักษะที่  ๒.๓ 
วิเคราะห์โวหารอุปมาลีลาร้อยกรอง 

 
  
           ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรองท่ีก าหนดให้พร้อมกับวิเคราะห์และ ตีความ 
           แปลความ  โวหารอุปมาในแต่ละข้อให้ถูกต้อง  (จ านวน ๑๐ ข้อ ๑๐ คะแนน)  
 
 
 

          ตัวอย่าง         จะง าเงื่อน บ่ ทูลไซร้            ก็เหมือนปิดวิชาการ 
                     เปรียบ     การไม่พูดไม่บอก    เหมือน    การปิดกั้นความรู้ 
 
 
                ๑.         งามผิวประไพผ่อง       กลทาบศุภาสุพรรณ 
                       เปรียบ    ผิว                      เหมือน    ทองทาบทา 
 
 
 
                ๒.          งามแก้มแฉล้มฉัน        พระอรุณแอร่มละลาน 
                       เปรียบ    แก้ม                     เหมือน   พระอาทิตย์เวลาเช้า 
 
 
 
                ๓.          งามเกศะด าข า           กลน  า  ณ  ท้องละหาน 
                       เปรียบ    ผม                     เหมือน    ดินใต้แม่น ้ำ 
 
 
                ๔.          งามเตรพินิจปาน         สุมะณีมะโนหะรา  
                       เปรียบ   ดวงตา           เหมือน    นางมโนรา    
 
 
                



 
 

                                                        แบบฝึกทักษะ  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา             ๔๐ 
 

  แบบฝีกทักษะ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ขุดโวหารภาพพจน์ 
 

 

 
 
 
                ๕.          งามทรวงสล้างสอง      วรถันสุมนสุมา- 
                      ลีเลิศประเสริฐกว่า      วรุบลสะโรชะมาศ   
                       เปรียบ   หน้าอก              เหมือน   ดอกบัว 
            
 
         
                ๖.          งามเอวอนงค์ราว       สุระศิลปิชาญฉลาด        
                        เปรียบ  เอวงาม              เหมือน   การเกลากลึงจากนายช่าง 
  
 
                ๗.          เกลากลึงประหนึ่งวาด   วรรูปพิไลยพะวง 
                        เปรียบ  เกลากลึง            เหมือน   ภาพวาด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
      
 
               
                ๘.          งามกรประหนึ่งงวง      สุระคชสุเรนทะททรง 
                       เปรียบ  แขน                   เหมือน   งวงช้าง 
      
         
 
                ๙.           นวยนาฏวิลาศวง        ดุจะร าระบ าระเบง 
                       เปรียบ  ท่วงท่า                เหมือน   การร่ายร า 

 
 

              
                 ๑๐.        ซ้ าไพเราะน้ าเสียง       อรเพียงพิรมย์ประเลง 
                       เปรียบ  ดนตรี                  เหมือน   ท่ีไพเราะ 
 
  
                  
                    
 



 
 

                                                        แบบฝึกทักษะ  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา             ๔๑ 
 

  แบบฝีกทักษะ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ขุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
                
 
 
  
     
    ค าช้ีแจง   ให้นักเรียนวิเคราะห์ข้อความท่ีก าหนดให้ แล้วเลือกเติม 
               โวหารอุปมา ใหไ้ด้ใจความสมบูรณ์  (๑๐   คะแนน) 
 
 
 
 
            
 
   
 

ข้อที่ อุปไมย ค าเชื่อม อุปมา 
 

  ตัวอย่าง    ผิวขาว ราวกับ หยวกกล้วย 
 ๑.  มีความรู้ ด่ัง สัพพัญํ ู
 ๒. คอยาว เหมือน ยีราฟ 
 ๓.  โลกมีลักษณะ คล้าย หนังสือ 
 ๔.  เสียงดังจอแจ ราวกับ นกกระจอกแตกรงั 
 ๕.  เล่าปี่ดีใจ ด่ัง ได้ดวงแก้ว 
 ๖.  ฟ๎นขาว ราวกับ ไข่มุก 
 ๗.  จากเรือน เหมือน นกท่ีจากรัง 
 ๘.  เสียงดัง ราวกับ ฟ้าผ่า 
 ๙.  การท่ีเรามุ่งช่วยผู้อื่นซึ่ง  

 ก าลังมีความทุกข์นั้น 
เหมือน น้ าท่ีช่วยช าระล้างส่ิงปฏิกูล 

. 
 ๑๐. ซื่อ เหมือน แมวนอนหวด 

 
 
 
                            

         แบบฝึกทักษะที่  ๒.๔ 
 ร้อยแก้วเรียบเรียงอุปมาโวหาร 
 

สัพพัญํู      หนังสือ        ราวกับ  นกมาจากรัง      หยวกกล้วย            
เทพธิดา       คอยาว                     เสียงดังจอแจ   เหมือน 
ฟ๎นขาว        นกท่ีจากรัง      ปลาได้น้ า        น้ าท่ีช่วยช าระล้างส่ิงปฏิกูล 
ซื่อ       ได้ดวงแก้วตา       หมู ด่ัง 



 
 

                                                        แบบฝึกทักษะ  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา             ๔๒ 
 

  แบบฝีกทักษะ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ขุดโวหารภาพพจน์ 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

๑. ค 
๒. ค 
๓. ข 
๔. ง 
๕. ค 
๖. ง 
๗. ค 
๘. ค 
๙. ก 

                                              ๑๐.  ก 
 
 
 
 
       
 
 
    
  
            
   
  
 
 
 
 
 
 

เฉลยแบบทดสอบ 
        หลังเรียน 



 
 

                                                        แบบฝึกทักษะ  เล่มท่ี ๒ โวหารอุปมา             ๔๓ 
 

  แบบฝีกทักษะ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ขุดโวหารภาพพจน์ 
 

 
 
             ตารางบันทึกคะแนนรายบุคคล 
 
 
 
        แบบฝึกทักษะ  รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน  รหัสวิชา  ท๓๒๑๐๒  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕ 
           ชุดโวหารภาพพจน์   เล่มที่  ๒   โวหารอุปมา 
        ชื่อ/สกุล..............................................................................ชั้น...................เลขที่............. 
. 

 แบบทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
    ก่อนเรียน ๑๐   
    หลังเรียน ๑๐   

    
                   เกณฑ์คะแนนการวัดและประเมินผล     ๑๐  คะแนน    ดีมาก         
                                                                       ๙  คะแนน    ดี 
                                                                       ๘  คะแนน    พอใช้          
                                                                       ๗  คะแนน    ผ่านการประเมิน 
                                                                  ๐ - ๖  คะแนน    ปรับปรุง  
 
                                  
 

      แบบฝึกทักษะ    คะแนนเต็ม      คะแนนที่ได้     หมายเหตุ 
 แบบฝึกทักษะ ท่ี   ๒.๑         ๑๐   
 แบบฝึกทักษะ ท่ี   ๒.๒         ๑๐   
 แบบฝึกทักษะ ท่ี   ๒.๓         ๑๐   
 แบบฝึกทักษะ ท่ี   ๒.๔         ๑๐   

           
                  เกณฑ์คะแนนการพัฒนา     ๑๐  คะแนน    ดีมาก          
                                                        ๙  คะแนน    ดี 
                                                        ๘  คะแนน    พอใช้             
                                                        ๗  คะแนน    ผ่านการประเมิน 
                                                   ๐ - ๖  คะแนน    ปรับปรุง                
     

ผลการพัฒนา 
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