
 
บทที ่3 

รายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ 
 
 

เนื้อหาโดยสังเขป 
 

 ศึกษาลักษณะการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ 
(Sensory Detail) สําหรับบรรยายสิ่งตาง ๆ รอบ ๆ ตัว เชน คน สัตว พืช ผัก ผลไม และอาหาร
คาวหวานตางๆ   
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 เม่ือนักศึกษาสิ้นสุดการศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาควรสามารถ 
 
1. เขาใจลักษณะการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพสําหรับ
การบรรยายสิ่งตางๆ รอบ ๆ ตัว 
2. ฝกฝนการสรางสรรคงานเขียนที่มีการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและ
ฝกฝนการเลือกสรรคํามาใชไดอยางเหมาะสม 
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คําถามกอนการเรียนบทเรียนที่ 3 
 

การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคล 
 
1. ขอใดที่นักศึกษาคิดวาเปนลักษณะสําคัญของการใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคล 
ก. การใหรายละเอียดเก่ียวกับเพศ อายุ อาชีพ การแตงกาย  
ข. การใหรายละเอียดเก่ียวกับรูปราง รูปทรง 
ค. การใหรายละเอียดเก่ียวกับบุคลิกทาทาง 
ง. ถูกทุกขอ 
 
2. ขอใดท่ีนักศึกษาคิดวาเปนการใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคลดานรูปรางรูปทรง 
(Physical Appearance) 
ก. การใหรายละเอียดเก่ียวกับนํ้าหนัก รูปราง ความสูง   
ข. การใหรายละเอียดเก่ียวกับสีผิว ลักษณะผิว สีผม ทรงผม ลักษณะการไวหนวดเครา  
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข.  
ง. ไมมีขอใดถูก 
 
3. ขอใดท่ีนักศึกษาคิดวาเปนการใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคลดานบุคลิกทาทาง 
(Characters) 
ก. การใหรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะนิสัยของบุคคล จากคําบอกเลาลักษณะตัวเองของบุคคล
นั้น ๆ 
ข. การใหรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะนิสัยของบุคคลจากความเห็นสวนตัวที่ไดจากการสังเกต
ของผูเขียน 
ค. การใหรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะเดนของบุคคลหนึ่ง ๆ โดยที่ลักษณะนั้นตรงกับคําบอก
เลาลักษณะตัวเองของบุคคลน้ัน ๆ ดวย 
ง. ไมมีขอใดถูก 
 
4. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม 
 

ตัวอยางที่ 1 Jane is my best friend. She is very quiet and smart.  
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 ตัวอยางที่ 2 Jane is my best friend who hardly speaks in class but who does 
very well on exams. She’s skipped a grade in high school before she became a freshy 
so she is one year younger than every of us and seems to be painfully shy. At the 
faculty, she has few close friends, studies hard in every subject, and finally, becomes a 
library nerd, who always spends time reading at the library everyday.  
 
4.1 ลักษณะในขอใดตอไปน้ีที่ทําใหความยาวของรายละเอียดเก่ียวกับสวนจากทั้งสองตัวอยางนี้
แตกตางกัน  
ก. เน้ือความของตัวอยางที่ 1 ใช Adjective เพียงสองคํา (quiet และ smart) สําหรับการให
รายละเอียดเก่ียวกับ Jane แตไมไดใหตัวอยางเพ่ือขยายความวาบุคลิกทั้งสองน้ัน ไดมาจากการ
สังเกตเรื่องใดบาง แตเน้ือความของตัวอยางที่ 2 มีการยกตัวอยางขอสังเกตของผูเขียนวาสังเกต
จากลักษณะใดบางจึงใหรายละเอียดของ Jane วามีบุคลิกดังกลาว 
ข. เน้ือความของตัวอยางที่ 1 ทิ้งใหผูอานตีความคําวา Quite และ Smart เอาเอง  
ค. เน้ือความของตัวอยางที่ 2 มีตัวอยางที่สนับสนุนวา Jane เปนคนที่มีลักษณะเงียบและฉลาด
เฉลียวอยางชัดเจน 
ง. ถูกทุกขอ 
 

4.2 ตัวอยางใดที่มีการใหรายละเอียดแบบ Sensory concrete detail  
ก. ตวัอยางที่ 1 
ข. ตัวอยางที่ 2 
ค. ทั้งตัวอยางที่ 1 และ 2 
ง. ไมใชทั้งตัวอยางที่ 1 และ 2 
 

5. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม 
  
 ตัวอยาง  When I kissed her, I felt her lips were like orchid petals, soft and 
moist.  
 

5.1 ขอความที่วา “like orchid petals” มีการใชกลวิธีทางวาทศิลป (Rhetorical device) แบบใด 
ก. Simile 
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ข. Metaphor 
ค. Personification 
ง. Hyperbole 
 
5.2 จากตัวอยาง ขอความที่วา “like orchid petals” เปรียบเทยีบสิง่ใดกับสิ่งใด 
ก. เปรียบ (Her) kiss กับ Petals 
 
ข. เปรียบ A kiss กับ Petals 
ค. เปรียบ Her lips กับ Petals 
ง. เปรียบ Her lips กับ Orchid petals 
 
6. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม 
 (1) My grandmother is in her mid 70's. (2) She is a Caucasian female of 
medium build and has black curly hair. (3) She also gets a tender voice and often tells 
a fairytale for me and my little sister every night, (4) but at one point in the story, she 
usually lowers her voice (5) and her voice will start to break and tremble. (6) She 
sometimes helps me doing my gardening works at weekends (7) yet for an hour or so, 
her hands may tremble (8) although her voice remains steady. 
 
6.1 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
มองเห็น (Sight Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 และ 4  
ข. ประโยคที ่3 และ 4  
ค. ประโยคที ่6 และ 7  
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 

6.2 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
ยิน (Sound Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 และ 5 
ข. ประโยคที่ 3 และ 4 

 
 
 

EN422 74  



ค. ประโยคที่ 6 และ 8 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
6.3 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
สัมผัส (Touch Detail) 
ก. ประโยคที่ 1 และ 2 
ข. ประโยคที่ 4 และ 6 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
6.4 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการรับ
รส (Taste Detail) 
ก. ประโยคที่ 3 และ 6 
ข. ประโยคที่ 5 และ 8 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
6.5 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
กลิ่น (Smell Detail) 
ก. ประโยคที่ 1 และ 8 
ข. ประโยคที่ 6 และ 7 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 

การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตว 
 
7. ขอใดที่นักศึกษาคิดวาเปนลักษณะสําคัญของการใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตว 
ก. รายละเอียดที่มีเน้ือความจําแนกชนิดพันธุ (Specie) ของสัตว 
ข. รายละเอียดที่มีเน้ือความบรรยายเกี่ยวกับสัตว 
ค. รายละเอียดที่มีเน้ือความบรรยายลักษณะทางกายภาพของสัตวและถิ่นที่อยู 
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ง. ขอ ก. และ ค. ถูกตอง 
 

8. ขอใดที่นักศึกษาคิดวาเปนคําจํากัดความของสัตวเลี้ยง (Pet Animals) ที่ครอบคลุมที่สุด 
ก. สัตวที่มนุษยเลี้ยงไวเปนเพื่อนเลน หรือใชงานตางๆ โดยไมไดมุงประโยชนในทางเศรษฐกิจ 
ข. สัตวที่มีความสามารถสูงในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอมตางๆ 
และระบบการเลี้ยงดูของมนุษย 
ค. สัตวตางๆ ที่อยูภายใตการควบคุมของมนุษยตลอดชีวิต และมนุษยสามารถควบคุมการดูแล
การผสมพันธุของสัตวเหลาน้ีไปในทิศทางที่ตอการไดไมมากก็นอย นอกจากน้ีสัตวเลี้ยงยังตอง
พ่ึงพาอาศัยมนุษย ในแงของการคุมครองดูแลและการใหอาหาร 
ง. ถูกทุกขอ 
 

9. ขอใดที่นักศึกษาคิดวาเปนคําจํากัดความของสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวเพ่ือปศุสัตว (Livestock/Farm 
Animals) ที่ครอบคลุมที่สุด 
 
ก. สัตวที่สามารถอาศัยรวมกันเปนฝูง หรือกลุมสังคมได 
ข. สัตวที่สามารถผสมพันธุกันไดโดยไมเลือกคูผสม และตัวผูสามารถผสมกับตัวเมียไดหลายตัว 
(Polygamous) 
ค. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมหรือสัตวปก หรือสัตวเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ที่มนุษยนํามาเลี้ยงเพ่ือ
ผลประโยชน 
ง. ถูกทุกขอ 
 

10. ขอใดที่นักศึกษาคิดวาเปนคําจํากัดความของสัตวปา (Wild Animals) ที่ครอบคลุมที่สุด 
ก. สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิด
และดํารงชิวิตอยูใน ปา หรือ ในน้ํา รวมถึงไข ของสัตวปาเหลาน้ันทุกชนิดดวย 
ข. สัตวที่เลี้ยงในสวนสัตว 
ค. สัตวตามความหมายใน พ.ร.บ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
ง. ขอ ก. และ ค. ถูกตอง 
 

11. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม   
 

 Rhinoceros is a large, primitive looking mammal, which has short stout limbs  
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supporting its massive weight (2000-3000 pounds). The thick, dark brownish gray hide 
is almost devoid of hair. The tail is round, ending in a bristle haired tassel. It has a 
triangular-shaped upper lip ending in a mobile grasping point. It eats a large variety of 
vegetation, including leaves, buds and shoots of plants, bushes and trees.   
   
11.1 ตัวอยางกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับ Rhinoceros ยกเวนขอใด 
ก. สีขน และ น้ําหนักตัว 
ข. ลักษณะอาหารการกิน 
ค. ถิ่นที่อยูอาศัย 
ง. ชนิดพันธุ 
 

11.2 ตัวอยางกลาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับ Rhinoceros โดยใช Sensory Detail ในเรื่องใด 
ก. สีขน และ น้ําหนักตัว 
ข. ลักษณะอาหารการกิน 
ค. ถิ่นที่อยูอาศัย 
ง. ชนิดพันธุ 
 
12. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม (simile) วาตัวอยางทั้งสองมีการใชกลวิธี
ทางวาทศิลปหรือลักษณะวิธีการสําหรับการเปรียบเทียบลักษณะของเสียงเหมือนหรือตางกัน 
อยางไร 
 ตัวอยางที่ 1  Becky makes a laughing hyena sound. 
 ตัวอยางที่ 2  Her laugh sounds like a hyena. 
  
ก. เหมือนกัน ทั้งสองตัวอยางใช Simile (a laughing hyena sound และ sounds like a hyena) 
ในการเปรียบเทียบเสียงหัวเราะในการเปรียบเทียบเสียงหัวเราะ  
ข. ตางกัน ตัวอยางที่ 1 ใช Personification (a laughing hyena sound) ในการเปรียบเทียบ
เสียงหัวเราะ สวนตัวอยางที่ 2 ใชการเปรียบเทียบลักษณะของเสียงโดยละการใช Pronoun (Her 
laugh sounds like that of a hyena.) 
ค. ตางกัน ตัวอยางที่ 1 ใช Laughing hyena เปน Adjective การขยายลักษณะของเสียง สวน
ตัวอยางที่ 2 ใช Simile (sounds like a hyena) ในการเปรียบเทียบเสียงหัวเราะ 
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ง. ไมมีขอใดถูก 
 

13. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม 
 

(1) Tigers look like big cats, with a long body, a short neck, and a firm head with a 
short muzzle that contains a set of sharp teeth. (2) They also have stout legs that end 
in broad paws. (3) Their bodies are very similar in size to the leopards and about half 
the size of the Siberian tigers, but are heavily muscled. (4) Their average weight is 
close to 600 pounds, with weights of up to 800 pounds (males slightly larger than 
females). (5) Males are generally longer and heavier than females. (6) Their fur color 
varies from orange-red to tawny yellow, with a lot of black stripes that have different 
lengths and widths. (7) The cheeks, throat, and the insides of the ears and legs are 
white. (8) The back of the ear is black with a white spot in the center. (9) Their yawn 
sounds like a car's roar. 
 

13.1 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
มองเห็น (Sight Detail) 
ก. ประโยคที่ 1 
ข. ประโยคที่ 3 
ค. ประโยคที่ 6 
ง. ถูกทุกขอ 
 

13.2 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
ยิน (Sound Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 
ข. ประโยคที่ 6 
ค. ประโยคที่ 9 
ง.  ถูกทุกขอ 
 

13.3 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
สัมผัส (Touch Detail) 
 

 
 

EN422 78  



ก. ประโยคที่ 1 และ 6 
ข. ประโยคที่ 3 และ 9 
ค. ประโยคที่ 5 และ 7 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 

13.4 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการรับ
รส (Taste Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 และ 4 
ข. ประโยคที่ 3 และ 8 
ค. ประโยคที่ 7 และ 8 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 

13.5 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
กลิ่น (Smell Detail) 
ก. ประโยคที่ 4 และ 5 
ข. ประโยคที่ 6 และ 7 
ค. ประโยคที่ 7 และ 8 
ง.  ไมมีขอใดถูก 
 

การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายพืช ผัก ผลไม และอาหาร 
 

14. ขอใดท่ีนักศึกษาคิดวาเปนลักษณะรวมที่สําคัญของการใหรายละเอียดสําหรับการบรรยาย
พืช ผัก ผลไม และอาหาร 
ก. การใหรายละเอียดดานขนาด และผิวสัมผัส อยางเชน เรียว ยาว เรียบ ลื่น ขรุขระ เปนตน 
ข. การใหรายละเอียดดานรส เชน มะระมีรสขม ตมยํามีรสเผ็ด เปนตน 
ค. การใหรายละเอียดดานกลิ่น เชน สะระแหนมีกลิ่นฉุน ดอกมะลิมีกลิ่นหอมออน เปนตน 
ง. ถูกทุกขอ 
 
15. รายละเอียดในขอใดท่ีนักศึกษาคิดวาสําคัญที่สุดสําหรับการใหรายละเอียดสําหรับการ
บรรยายพืช ผัก ผลไม และอาหาร 
ก. การใหรายละเอียดดานขนาด และผิวสัมผัส อยางเชน เรียว ยาว เรียบ ลื่น ขรุขระ เปนตน 
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ข. การใหรายละเอียดดานรส เชน มะระมีรสขม ตมยํามีรสเผ็ด เปนตน 
ค. การใหรายละเอียดดานกลิ่น เชน สะระแหนมีกลิ่นฉุน ดอกมะลิมีกลิ่นหอมออน เปนตน 
ง. ถูกทุกขอ 
 
16. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม (show and tell) 
 
 (1) Finally, my food arrived and it smelled really good. (2) The plates were put 
before me and the food looked really good. (3) I liked fried noodle, which had the 
slightest touch of brown to them with pieces of ham and vegetable mixed in. (4) It had a 
good flavor and wasn't too greasy. (5) The wontons I ordered were also greasy and 
were a little over browned. (6) The rice was fine, but seemed to be lacking the 
"traditional" egg that most fried rice dishes seem to have. (7) It also had an unusual 
flavor that was not bad but just was not quite what I was expecting. (8) In addition the 
rice did not have that semi-sticky texture that I prefer. (9) My sweet and sour pork was 
just average. (10) Nothing bad here but nothing to write home about either.  
 
16.1 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
มองเห็น (Sight Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 และ 3  
ข. ประโยคที ่2 และ 4  
ค. ประโยคที ่5 และ 7  
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
16.2 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
ยิน (Sound Detail) 
ก. ประโยคที่ 2 และ 5 
ข. ประโยคที่ 3 และ 4 
ค. ประโยคที่ 6 และ 8 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
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16.3 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการ
สัมผัส (Touch Detail) 
ก. ประโยคที่ 1 และ 2 
ข. ประโยคที่ 4 และ 8 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 

16.4 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการรับ
รส (Taste Detail) 
ก. ประโยคที่ 3 และ 4 
ข. ประโยคที่ 4 และ 5 
ค. ประโยคที่ 4 และ 7 
ง.  ประโยคที่ 5 และ 6 
 

16.5 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการได
กลิ่น (Smell Detail) 
ก. ประโยคที่ 1 และ 9 
ข. ประโยคที่ 4 และ 10 
ค. ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
16.6 นักศึกษาคิดวา ประโยคใดไมมีการใหรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสเลย 
ก. ประโยคที่ 2   
ข. ประโยคที่ 7   
ค. ประโยคที่ 10   
ง.  ไมมีขอใดถูกตอง 
 
17. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถามวาตวัอยางทั้งสองใชกลวธิีทางวาทศลิปใน
ขอใด 

ตัวอยางที่ 1   Sunflowers really look like the sun.  
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 ตัวอยางที่ 2  A single large petal from the sunflower --like a golden dagger—
 fell on my breast. 
  
ก. Simile 
ข. Metaphor 
ค. Personification 
ง. Metonymy  
 
 
เฉลยทายเลม 
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 การใหรายละเอียดอยางสมจริงและใหความรูสึกดานประสาทสัมผัสน้ี แบงอธิบายโดย
ละเอียดเปน 4 หัวขอ คือ การใหรายละเอียดบุคคล การใหรายละเอียดสัตว การใหรายละเอียด
พืชผักและผลไม และการใหรายละเอียดอาหารการกิน  
 
1.   หลักการโดยสังเขปสําหรับการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาท
 สัมผัสและทางกายภาพ สําหรับการบรรยายบุคคล 
 
 รายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพสําหรับการบรรยาย
บุคคลน้ี อาจแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ 
 
 กลุมที่ 1 รายละเอียดดานรูปราง รูปทรง (Physical Appearance) 
 กลุมที่ 2 รายละเอียดดานบุคลิกทาทาง (Characters) 
 กลุมที่ 3  รายละเอียดดานเสื้อผา ลักษณะเครื่องนุงหม (Clothing) 
 
 หลักการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพสําหรับแต
ละกลุม มีดังนี้ 
 

 กลุมที่ 1  รายละเอียดดานรูปราง รูปทรง (Physical Appearance) 
 

 รายละเอียดในกลุมน้ี ไดแก ลักษณะสวนสูง รูปราง (ทวม ผอม กํายําล่ําสัน) สีตา สีผิว 
สีผม การไวหนวด เครา ลักษณะรูปหนา ลักษณะทรงผม ตลอดจนตําหนิตาง ๆ บนรางกาย 
 
 สําหรับ วิธีการบรรยายลักษณะรูปราง ความสูง สีผิวและลักษณะผิว นักศึกษาสามารถ
ใช Adjective สําหรับการใหรายละเอียด ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยางการใหรายละเอียดลักษณะรูปราง (Build)  
 She is skinny/overweight.  
 She is thin/fat/big/well-built/muscular/fit. 
 She is slim/plump. 
 She is slender/stocky. 
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 ตัวอยางการใหรายละเอียดลักษณะรูปราง (Height) 
 She is tall/medium height/short. 
 
 She is (quite) short. 
 

ตัวอยางการใหรายละเอียดสีผิว และลักษณะผิว (Complexion)  
 She is black/white. 
 

หรือนักศึกษาอาจใช  Verb to have อยางเชน  
 She has light-brown skin./She has slightly tanned skin. 
 She has dark skin. 
 She is white./She has fair skin. 
 She has very pale skin. 
 
 เชนเดียวกันกับหลักการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทาง
กายภาพที่กลาวไปแลวในตอนตนวานักศึกษาพึงใสรายละเอียดหรือขอความขยายเพื่อกําหนด
ขอบเขตของรายละเอียดในการบรรยายนั้น ๆ  
 
 จากตัวอยางหากนักศึกษาตองการบอกวา ผูหญิงคนนั้น(ดู)เปนคนที่ผอมมาก นักศึกษา
อาจเขียนวา 
 

ตัวอยาง  
 That woman is very skinny like those who are doing drugs. 
 หรือ 
 That woman looks very skinny like those who are doing drugs. 
 
 ขอความที่เพ่ิมเติมมาแสดงใหเห็นความคิดเห็นของนักศึกษาวา เพราะเหตุใดนักศึกษา
ถึงคิดวาผูหญิงคนนั้นเปนคนที่ผอม และลักษณะผอมที่นักศึกษาเห็นน้ันเปนลักษณะใด 
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 หรือนักศึกษาอาจใชการเปรียบเทียบ อยางเชน Simile (as …as) ในการกําหนด
ขอบเขตลักษณะนั้น ๆ อยางเชน 
 
 ตัวอยาง 
 Her skin is as white as the snow around her. 
 
 จากตัวอยางนี้ นักศึกษาเปรียบเทียบความขาวของผิวกับหิมะโดยรอบ  
 
 สวนการใหรายละเอียดดานลักษณะทรงผม รวมทั้งลักษณะหนวดเครานั้น นักศึกษาอาจ
ใช  Verb to have   
 ตัวอยางการใหรายละเอียดสีผม และลักษณะทรงผม (Style and Color of Hair) 
 She has short/long/medium length hair. 
 She has long, black hair. 
 She has long, straight, black hair. 
 She has no hair. (She is bald.) 
 

ตัวอยางการใหรายละเอียดหนวดเครา (Beard and Moustache)   
 He has beard. (He’s got a beard.) 
 He has a thick full goatee. 
 He has a full beard. 
 He wears whiskers 
 
 นักศึกษาอาจใสรายละเอียดอ่ืน อยางเชน ลักษณะของสีหนวดเคราลงในรายละเอียด
ดวยก็ได   
 
 

 ตัวอยาง 
 He has a full blond mustache and light blond beard. 
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 นอกจากนี้ นักศึกษาอาจใชคําวา Wear หรือ Grow แทนได 
 

 ตัวอยาง 
 He wears a full beard. 
 He wears whiskers. 
 He grows a full beard. 
  
 สําหรับการใหรายละเอียดเรื่องตําหนิตาง ๆ บนรางกายน้ัน อาจเปนการใหรายละเอียด
ของแผลเปนบนสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย หรือตําหนิอ่ืน ๆ อยางเชน กระบนใบหนา 
(Freckle) หรือสิว (Pimple) ผดผ่ืน (Rash) หรือลักษณะผิดรูปของรางกาย (Deformity)  
 
โดยทั้งหมดนี้สามารถใชกับ Verb to have  
 

ตัวอยาง  
 He has a lot of freckles on his face. 
 He has a big red pimple on his face. 
  He has some scars on his face. 
 He has a crooked nose. 
 
 นักศึกษาอาจเพิ่มเติมรายละเอียดมากขึ้นได โดยเพ่ิมสวนของลักษณะการสังเกตของ
นักศึกษาตอนเก็บรายละเอียดกลุมน้ี ตัวอยางเชน 
 
 I always see the scar on his thigh every time he pulls on his pants. 
  

กลุมที่ 2 รายละเอียดดานบุคลิกทาทาง (Characters)  
 
 สําหรับวิธีการบรรยายบุคลิกทาทาง (Characters) นั้น นักศึกษาสามารถใช Adjective 
สําหรับการใหรายละเอียด ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง  
 She is ambitious. 
 She is an ambitious person. 
 She is a shy, quiet girl. 
  
 นักศึกษาอาจแบงบุคลิกทาทางของบุคคลเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ลักษณะบุคลิก
ทาทางดานบวก (Positive Characters) และบุคลิกทาทางดานลบ (Negative Characters)  
 
 ลักษณะบุคลิกดานบวก ไดแก ลักษณะทาทางใด ๆ ที่ไมเปนภัยตอบุคคลน้ัน ๆ (Self-
harm) และไมสงผลตอความปลอดภัยของบุคคลอ่ืน (Not risk the safety of other persons)  
  

ตัวอยางคําที่เปนลักษณะบุคลิกดานบวก     
 Diligent   ขยัน 
 Intelligent  ฉลาด 
 Smart   ฉลาด 
 Shy   ขี้อาย, ขี้กลัว 
 Warm   มีไมตรีจิต, เปนมิตร 
 Friendly   เปนมิตร, เปนกันเอง 
 Hard working  อดทน สูงานหนัก 
 Punctual   ตรงตอเวลา 
 Kind   ใจดี 
 Generous  ใจกวาง 
 Optimistic  มองโลกในแงดี 
 Easygoing  งาย ๆ สบาย ๆ 
 Cheerful   ราเริง 
 Flexible   

จริงใจ ยืดหยุน 
  Sincere   
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 ตัวอยางคําที่เปนลักษณะบุคลิกดานลบ  
 Reserved  ขรึม 
 Quarrelsome  ชอบหาเร่ือง 
 Rude   หยาบคาย 
 Jealous   ขี้อิจฉา 
 Stingy   ตระหนี่ ขี้เหนียว 
 Blunt   ทื่อ 
 Nosy   จุนจาน 
 Aggressive  กาวราว 
 Stubborn   ด้ือ 
 Cold   เย็นชา 
 Unfriendly  ไมเปนมิตร 
   

 อยางไรก็ดี นักศึกษาพึงระลึกไวเสมอวา การเลือกคําที่ใชบรรยายลักษณะบุคลกิใด ๆ 
ของบุคคลหนึง่ ๆ นั้น เปนความเห็นสวนบุคคลของผูเขียน ซึ่งอาจเหมือน คลายคลึง หรือ
ตรงกันขามกับความเห็นของผูอาน ยกตัวอยางเชน สําหรับนักศกึษาที่เปนคนชอบสังคมอาจมี
ความเห็นวาบคุคลทีไ่มชางพูดชางเจรจา หรือไมชอบการเขาสังคมนัน้ เปนคนขรึมหรือไมเปน 
มิตร และจัดลักษณะบุคลิกของเขาเปนบุคลิกดานลบ แตเม่ือนักศึกษาใสรายละเอียดจากการให
ตัวอยางซึ่งแสดงใหเห็นความคิดวาการที่นักศึกษาเห็นวาเขาเปนคนขรึมหรือไมเปนมิตรน้ัน ๆ 
ผูอานที่ไมไดมีลักษณะเปนคนชอบสังคม หรือชื่นชอบลักษณะการชอบเขาสังคม อาจเห็นวาการ
ไมชางพูดชางเจรจา หรือการไมชอบเขาสังคมของบุคคลน้ัน ๆ เปนบุคลิกดานบวก หรืออาจให
คําจํากัดความตางออกไป อยางเชน ขี้อาย ชางคิด เปนตน ดังน้ันการใหตัวอยางกํากับลักษณะ
ดังกลาวจึงเปนสิ่งที่ขาดไมได เพราะนอกจากจะชวยกําหนดขอบเขตของบุคลิกทาทางของ
บุคคลน้ัน ๆ ตามความเห็นของนักศึกษาในฐานะผูสรางสรรคงานแลว ยังทําใหนักศึกษาส่ือสาร
ลักษณะบุคลิกของบุคคลน้ัน ๆ ตรงกับความเขาใจของผูอานอีกดวย 
 

กลุมที่ 3  รายละเอียดดานเส้ือผา ลักษณะเครื่องนุงหม (Clothing)  
 

 สําหรับวิธีการบรรยายลักษณะเครื่องแตงกาย (Clothing) นักศึกษาสามารถใชคําวา 
Wear สําหรับการใหรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะเครื่องนุงหมของบุคคลน้ัน ๆ ได  
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 ตัวอยาง 
 She wears a necklace. 
 She wears a gown. 
 นักศึกษาอาจเพ่ิมรายละเอียดสําหรับเคร่ืองนุงหมหรือเคร่ืองประดับไดดังนี้ 
 
 ตัวอยาง 
 She wears a necklace made up of the tree seeds. 
 She wears a black silk gown. 
 She wears a blue silk gown with delicate lace and ribbon.  
 

 ตัวอยางคําศัพทเก่ียวกับเครื่องนุงหม 
 Hood   หมวกติดกับคอเสื้อดานหลัง 
 Boot   รองเทาหุมขอ 
 Bootee   รองเทาหุมขอของเด็กออน 
 Long sleeve  แขนยาว 
 Long-sleeved shirt เสื้อแขนยาว 
 Sun hat   หมวกกันแดด 
 Embroidery  ลายปก 
 Earring    ตุมหู 
 Front zip   ซิปหนา 
 Side slit   ผาขาง 
 Flap   ผาปดปากกระเปา 
 Coat   เสื้อคลุม 
 Rain coat  เสื้อคลุมกันฝน 
 Winter coat  เสื้อคลุมกันหนาว 
 Fur coat   เสื้อคลุมทําดวยขนสัตว 
 Jacket   เสื้อนอก 

เสื้อนอกทําดวยหนัง  Leather jacket  
 Blazer   เสื้อนอกแบบลําลอง 
 Knee-length sock  ถุงเทาที่คลุมถึงเขา 
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 Knee-length skirt  กระโปรงที่ยาวถึงเขา 
ปกตั้ง   Stand-up collar  

 Frill collar  ปกระบาย 
 Fur collar  ปกแตงริมดวยขนสัตว (หรือ fur-trimmed collar) 
 Shorts   กางเกงขาสั้น 
 Tights   กางเกงยืดแนบเน้ือ 
 Leggings   กางเกงยืดหุมปลายเทา 
 Slacks   กางเกงขาขาวแบบลําลอง 
 Button   กระดุม 
 Scarf   ผาพันคอ 
 Shawl   ผาคลุมไหล 
  
แบบฝกหัด  ใหนักศึกษาอานและเปรียบเทียบตัวอยางงานเขียนตอไปน้ี  
 

ตัวอยางงานเขียนที่ 1 
There are six people in my family. My dad is a very kind man. My mum is also very 
kind. I have two sisters. They are younger than me. My grandma is very old and she 
lives with us. Everyone in my family is happy and healthy. 

 

ตัวอยางงานเขียนที่ 2 
There are six people in my family. My dad is medium-height and muscular, with a 
mustache and a full beard. He is a shy and quiet man so he usually works long hours 
in a small public school where he wears a kaki shirt and trousers to work everyday. My 
mum is his opposite. She is a housewife so she is home all the time. She cooks for us 
so she wears her old apron regularly. Besides that, she always looks very cheerful and 
is unusually full of energy throughout the day. Now, she is a little overweight. She has 
bobbed hair and a chubby face. Me, I am quite skinny and small. I have thin-faced and 
wimpy look so I often wear dark clothing and dark glasses. Apart from this classy look, I 
am highly sociable and can make lots of friends at school. My stubborn sisters look 
different from me. Both of them are tall, well-built, and even look identical when they  
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dress in vivid colors. But they always argue and yell at each other. Sometimes, they 
even say I am horribly bossy, but I think it is not true. Our grandma also lives with us. 
She is a small woman with long gray hair. She wears sarong and sandals like many old 
people in our village. She is also a very religious person. She will wear her amulet and 
go to a temple everyday before starting her day. 
 
 จากตัวอยางทั้งสองนี้ นักศึกษาจะเห็นวาความยาวที่แตกตางกันของงานเขียนทั้งสองนี้
มาจากการกําหนดขอบเขตของรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพ
สามประเภทที่นักศึกษาไดเรียนมาแลวในตอนตน  
 

ตัวอยางการเปรียบเทียบรายละเอียดลักษณะของคุณพอในงานเขียนทั้งสอง  
 

ในตัวอยางแรก    
 My dad is a very kind man.  
 

ในตัวอยางที่สอง    
 My dad is medium-height and muscular, with a mustache and a full beard. He is 
a shy and quiet man so he usually works long hours in a small public school where he 
wears a kaki shirt and trousers to work everyday.   
 
 

 โดยท่ัวไปแลว การบรรยายลักษณะบุคคลนั้น มักเปนการใหรายละเอียดที่ไดจาก
ประสาทสัมผัสดานการมองเห็นดังที่กลาวไปแลว อยางไรก็ดี นักศึกษาอาจเพ่ิมเติมลักษณะทาง
กายภาพที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานอ่ืน ๆ (ถามี) ไดตามความเหมาะสม อยางเชน การ
ไดกลิ่นบุหร่ี (I notice some cigarette smell around him.) หรือความรูสึกชื้นเม่ือสัมผัสกับผิว
ยน ๆ ของบุคคลน้ัน ๆ (I felt the damp wrinkles of her skin.) เปนตน 
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ตัวอยางงานเขียนบรรยายบุคคลของนักศึกษา 
 

ตัวอยางงานที่ 1 
She has long wavy dark brown hair and big round blue eyes on her oval face. Her hair 
hides her right eye. Her nose is big and her lips look dry. She is wearing a big fawn 
hat.  

 

ตัวอยางงานที ่2 
He looks gentle and proud of himself in his thirties. He has a broad forehead and short 
straight blond hair. His thin hair is parted and neatly-combed. He has bushy eyebrows, 
almond-shaped brown eyes, a long nose, and thin lips. He is wearing glasses, a dark 
suit, and a necktie.   

 

ตัวอยางงานที ่3 
There are a teenage girl and a boy in the picture. The girl seems to be kissing the boy’s 
cheek, putting her arms around his shoulders, while he looks shy, stretches his mouth, 
and glances at her. The girl ties her shoulder-length blond hair into a ponytail at the 
back of her head. She has thin eyebrows, small black eyes with long eyelashes, and full 
lips. She is wearing a green T-shirt. The boy has short wavy brown hair, thick brown 
eyebrows, and beady eyes. He is wearing a shirt. 

 

ตัวอยางงานที ่4 
This little girl looks healthy and lively. She has shoulder-length curly fair hair, big round 
blue eyes, and rosy chubby cheeks. Her mouth is a little open. She is wearing a 
jellyfish-like hat and a sleeveless blouse made of jeans. 

 

ตัวอยางงานที ่5 
The old man is bald in his sixties. He has almond-shaped dark eyes and a pointed chin. 
Many deep wrinkles spread over his round face, especially on his broad forehead and 
around his big nose and his pursed lips. Maybe, he gets angry. He is wearing a  
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white suit, a dark shirt, and a yellow bow. 
 

ตัวอยางงานที ่6 

He is in his forties. His short gelled black hair hangs down over his high forehead. He 
has bushy eyebrows, almond-shaped black eyes, and pouting lips. He has deep 
wrinkles on his forehead and cheeks. 
 

ตัวอยางงานที่ 7 

He is a friendly old man with a good sense of humor in his seventies. He is partly bald, 
but wears an untidy grey moustache and a long wiry beard. He has deep wrinkles all 
over his face, especially at the end of his beady eyes and on his cheeks. He has on 
upper teeth at all. Moreover, he has only three lower teeth. He is laughing. Probably, 
he’s in a good mood. 
 

ตัวอยางงานที ่8 

She is a girl in her twenties. She has a thin face with high cheekbones and a mole on 
her neck. She seems to be wearing soft colored contact lens. Around her eyes is both 
thick and black with an eye shadow and eyeliner. Her hairstyle looks like a Japanese 
teenage girl’s. She has long partly bleached hair. It is straight at the front and falls over 
her forehead and cheeks. At the back, it is twisted into dreadlocks. She is wearing small 
earrings, a jacket, and a black blouse.  
 

ตัวอยางงานที ่9 

She is a three-year-old Asian girl with a fair complexion. She is looking at her right side. 
She is small and plump. She has thick eyebrows, big round black eyes, and full lips on 
her chubby face. Her short black hair is tied on the top of her head. She is wearing a 
pink jacket, calf-length white trousers, long black socks, and red and black trainers.  
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2.  หลักการโดยสังเขปสําหรับการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาท
 สัมผัสและทางกายภาพ สําหรับการบรรยายสัตว 
 

สําหรับการบรรยายสัตวนั้น อาจแบงกลุมของสัตวไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ ไดแก  
 

 กลุมที่ 1 กลุมของสัตวเลี้ยง (Pet Animals) 
 กลุมที่ 2 กลุมของสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวสําหรับปศุสัตว (Livestock/Farm Animals) 
 กลุมที่ 3  กลุมของสัตวปา (Wild Animals) 
 
 รายละเอียดของสัตวแตละประเภทมีดังนี้ 
 

 กลุมของสัตวเลี้ยง (Pet Animals) สัตวเลี้ยงในกลุมน้ี หมายถึง สัตวที่เลี้ยงไวในที่อยู
อาศัยเพื่อเปนเพ่ือน หรือเพื่อจุดประสงคใด ๆ ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงไวเพ่ือการปศุสัตว สัตว
พวกนี้ไดแก สุนัข แมว ปลาทอง นกแกว นกขุนทอง เตาญ่ีปุน หนูถีบจักร เปนตน 
 

 ตัวอยางสัตวในกลุมสัตวเลี้ยง 
 Dog  สุนัข 
 Cat  แมว 
 Squirrel  กระรอก 
 Rabbit  กระตาย 
 Turtle  เตา 
 Dwarf turtle  เตาแคระ 
 Iguana  ก้ิงกา (ตัวอีกัวนา) 
 Chinchilla หนูชินชิลลา   
 Hamster  หนูแฮมสเตอร 
 Monkey  ลิง 
 Parakeet  นกแขกเตา 
 Macaw  นกมาคอร 
 Parrot  นกแกว 
 Pigeon  นกเขา 
 Dove  นกพิราบ 
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 Swan  หงส 
 Snake  งู 
  Frog  กบ 
 

 กลุมของสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงสําหรับปศุสัตว (Livestock หรือ Farm Animals) ปศุสัตว 
ตามความหมายในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม 12 หมายถึงสัตวเศรษฐกิจที่มนุษย
นํามาเลี้ยงเพื่อผลประโยชน อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง เชน เพ่ือใชงานและเปนอาหาร 
เปนตน สัตวเศรษฐกิจมีทั้งสัตวสี่เทา เชน โค กระบือ มา แพะ แกะ สุกร และ สัตวปก เชน เปด 
ไก หาน ไกงวง เปนตน 
 
 ตัวอยางสัตวในกลุมสัตวที่เลี้ยงไวสําหรับปศุสัตว 
 Cow  วัว 
 Sheep  แกะ 
 Goat  แพะ 
 Horse  มา 
 Pig  หมู 
 Duck  เปด 
 Chicken  ไก 
 Goose  หาน 
 Camel  อูฐ 
 Cattle  วัว 
 Deer  กวาง 
 Goat  แพะ 
 Honey Bee ผึ้ง 
 Mule  ลอ 
 Water Buffalo ควาย 
 Yak  วัวปาขนยาว 
 
 กลุมของสัตวปา (Wild Animals) สัตวปาตามความหมายสภาวิจัยแหงชาติ (2542) 
หมายถึง สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิดที่เกิดหรือดํารงชีวิตอยูในปาตามธรรมชาติ ทั้งน้ี  
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สถาบันสิ่งแวดลอมไทยไดใหคําจํากัดความคําวา สัตวปา ที่ละเอียดขึ้น คือใหหมายถึง สัตวทุก
ชนิด ไมวา สัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงอยู
ในปาหรือในน้ํา โดยรวมถึงไขของสัตวปาเหลาน้ันทุกชนิดดวย   
 

 เน่ืองจากสัตวในปามีหลายชนิดและมีจํานวนมาก จึงแบงกลุมของสัตวปายอยลงไปอีก 3 
ประเภท ไดแก  
 

  - สัตวขนาดเล็ก แมลง และสัตวปก 
  - สัตวบก 
  - สัตวน้ํา สัตวคร่ึงบกครึ่งน้ํา และสัตวเลื้อยคลาน 
 

 ตัวอยางสัตวขนาดเล็ก แมลงและสัตวปก 
 Ant  มด 
 Mosquito  ยุง  
 Fly  แมลงวัน 
 Flea  หมัด  
  Beetle  แมลงปกแข็ง 
 Cricket  จ้ิงหรีด 
 Cicada  จักจ่ัน  
 Spider  แมงมุม 
 Butterfly  ผีเสื้อ 
 Snail  หอยทาก 
 Lizard  ก้ิงกา 
 Gecko  ตุกแก 
 Centipede   ตะขาบ 
 Millipede  ก้ิงกือ 
 Crane  นกกระเรียน 
 Hawk  นกเหยี่ยว 
 Eagle  นกอินทรีย 
 Owl  นกฮูก 
 Crow  อีกา 
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ตัวอยางสัตวที่อยูในนํ้าและครึ่งบกครึ่งนํ้า  
 Shark  ฉลาม 
 Jellyfish  แมงกระพรุน 
 Eel  ปลาไหล 
 Electric eel ปลาไหลไฟฟา 
 Squid  ปลาหมึก 
 Octopus  ปลาหมึกยักษ 
 Oyster  หอยนางรม 
 Toad  คางคก 
 Crab  ปู 
 Shrimp  กุงเล็ก 
 
 Seal  แมวนํ้า 
 Dolphin  ปลาโลมา 
 Crocodile จระเข 
 Boa  งูเหลือม 
 Python  งูหลาม งูขนาดใหญ 
 Viper  งูพิษ 
 Scorpion  แมงปอง 
 
 ตัวอยางสัตวบก (ที่มักพบเห็นในสวนสัตว)  
 Panda  หมีแพนดา 
 Jaguar  เสือจากัวร 
 Lion  สิงโต 
 Cheetah  เสือชีตาร 
 Tiger  เสือ 
 Coyote  โคโยตี้ 
 Wolf  หมาปา 
 Fox  หมาจ้ิงจอก 
 Bear  หมี 
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 Rhino  แรด 
 Wild boar หมูปา 
 Elephant  ชาง 
 Hippo  ฮิปโป 
 Ostrich  นกกระจอกเทศ 
 Giraffe  ยีราฟ 
 Antelope  เลียงผา 
 Zebra  มาลาย 
 Chimpanzee ลิงชิมแปนซี 
 Gorilla  ลิงกอริลา 
 Orangutan ลิงอุรังอุตัง 
 Gibbon  ชะนี 
 

 หลักการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและทางกายภาพสําหรับการ
ใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตวประเภทตาง ๆ สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ
ลักษณะทางกายภาพของสัตว (Physical Appearance) และลักษณะการกินและถิ่นที่อยูของ
สัตว (Food & Habitat) 
 

 - ลักษณะทางกายภาพของสัตว (Physical Appearance) สําหรับการบรรยาย
ลักษณะทางกายภาพของสัตวนี้ มักเปนการใหรายละเอียดที่ไดจากการมองเห็นลักษณะรูปราง
ของสัตว รวมทั้งการไดยินเสียงหรือไดกลิ่นตัวของสัตวนั้น ๆ โดยการบรรยายลักษณะรูปราง
ภายนอกของสัตวนั้นก็มีหลักการบรรยายเชนเดียวกันกับการบรรยายลักษณะของบุคคล คือ 
เปนการใหรายละเอียดดานลักษณะรูปราง (Build) ความสูง (Height) สีขนหรือลักษณะของขน 
(Hair) ตลอดจนลักษณะทาทางของสัตวนั้น ๆ (Habits) เชน มีความคลองแคลวปราดเปรียว 
หรือชอบปนปาย ชอบหลังชวงกลางวัน เปนตน นอกจากน้ี นักศึกษาอาจใชคําที่ใชหมายถึงลูก
ของสัตวชนิดน้ัน ๆ หรือสัตวตัวผู ตัวเมีย ไดอีกดวย ดังแบบฝกหัดตอไปน้ี 
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แบบฝกหัด  นําคําตอไปน้ีใสในตารางอยางเหมาะสม 
 

 Doe  Nanny  Puppy  Deer  Stallion 
 Joey  Duckling  Kangaroo  
 Pig  Billy goat Bullock   Sheep   
 Ram  Foal      Goose  Sow 
 Boar  Kitten  Squeaker Bull    
 Piglet  Colt  Buck  Stag  Stallion 
 Drake  Rooster  Goat   
 Lamb  Calf  Waterfowl Chick   
 Cat  Mare  Duck  Gosling   
 Cow  Ox  Stud  Ewe   
 Horse  Dog 

 
 

General Male Female Baby animal 
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เฉลยคําตอบ 
 

General Male Female Baby animal 
Deer 

Kangaroo 
Pig 
Dog 

Sheep 
Squeaker 

Goat 
Waterfowl 

Cat 
Duck 
Goose 

 

Stallion 
Billy goat 
Bullock 
Gander 
Boar 
Bull 
Colt 
Buck 
Stag 

Stallion 
Drake 

Rooster 
Ox 

Stud 
Horse 
Ram 

Doe 
Foal 
Sow 
Mare 
Cow 
Ewe 

Nanny 
Puppy 
Joey 

Duckling 
Kitten 
Piglet 
Lamb 
Calf 

Chick 
Gosling 

 

 
  สวนการใหรายละเอียดจากการไดยินของสัตวนั้น แบงไดเปน ลักษณะการเปลงเสียง
รองของสัตว และ ลักษณะของเสียงที่เปลงนั้น ๆ (เสียงมีความทุม ความแหลม ความยาว ความ
สั้นเชนไร)  

 

 ตัวอยางคําที่แทนการใชเสียงของสัตว 
 Bray  การเปลงเสียงที่คลายเสียงแตร 
 Growl  การเปลงเสียงขูคําราม 
 Whistle  การเปลงเสียงหวีดหวิว 
 Yelp  การรองครางเสียงแหลม 
 Howl  การหอนอยางโหยหวน 
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 Purr  การเปลงเสียงครางเบา ๆ เพ่ือแสดงความพอใจ 
 Crow  การขัน 
 Hum  การทําเสียงต่ํา ๆ ฮึมฮัมไปเรื่อย ๆ 
 Buzz  การทําเสียงห่ึงๆ ของแมลง 
 Croak  การเปลงเสียงรองต่ํา ๆ 
 Hiss  การทําเสียงขูฟอเพ่ือแสดงความไมพอใจ 
 Squeak  การเปลงเสียงแหลม 
 
แบบฝกหัด  จงจําแนกคําที่ใชแทนเสียงของสัตววาใชไดกับสัตวประเภทใดบางดังตอไปน้ี 
 
ประเภทสตัว Bull Dog Cat Wolf Monkey      Pig       Mouse 
  Cow Donkey    Elephant  
 
คําที่ใชแทนเสยีงของสัตว 
  Yelp Bark Whine   Growl     Howl 
  Bay Mew Purr   Grunt     Squeal 
  Bray Low Bellow   Moo     Chatter 
  Gibber 
 

เฉลยคําตอบ 
1. Bull: Bellow 
2. Dog: Yelp, Bark, Whine, Growl, Howl, Bay 
3. Cat: Mew, Purr 
4. Wof: Howl 
5. Monkey: Chatter, Gibber 
6. Pig: Grunt, Squeal 
7. Mouse: Squeak 
8. Cow: Moo 
9. Donkey: Bray 
10. Elephant: Trumpet 
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สรุปรายละเอียดที่ควรมใีนการบรรยายสัตว 
 

Sight Sound Smell Touch Taste 
- - กลิ่นสาบ - สัมผัสของขน - ไมมี ลักษณะรูปราง 
- สีผิว สีขน 
- สีสวนที่
เหมือนกัน 
- สีสวนทีต่างกัน 
- สีที่เดน หรือ  
ลักษณะสวนที่
เดน 
- อุปนิสัย ถิ่นที่
อยู 
การใชชวีิต 
 

- เสียงรองทั่ว ๆ 
ไป ของลักษณะ

รางกาย - เสียงรองที่ตาง
ออกไป เพ่ือ
บอก 

- ความ
เปลี่ยนแปลง 
ของรางกายเม่ือ อารมณ (หมา 

bark, howl, …) สัมผัส (ปกเปา) 
- คําที่เลียน
เสียง* 

 
 

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถใชการเปรียบเทียบสําหรับการใหรายละเอียดไดดวย 
ตัวอยางเชน  
 

 1.  Simile 
  การเปรียบเทียบ โดยมีคําวา as หรือ คําวา like 
 

 ตัวอยาง  
 - The giraffe is as tall as (เติมส่ิงที่คิดวาสูงเทา ๆ กันกับความสูงของยีราฟ). 
 อยางเชน The giraffe is as tall as an electric post. 
 

 ตัวอยาง 
 - The tiger is like (เติมส่ิงที่คิดวารูปรางลักษณะเหมือนกันกับลักษณะของเสือ). 
 อยางเชน The tiger is like a big cat. 
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 สังเกตไดวา ลักษณะการเปรียบเทียบแบบน้ี เปนการเปรียบเทียบลักษณะที่เหมือน กัน
ของสิ่งของสองสิ่ง โดยมากจะนิยมนําส่ิงที่ไมคุนเคย (unfamiliar) มาเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุนเคย
หรือพบเห็นไดทั่วไปมากกวา (more familiar)  
 

ตัวอยางงานเขียนของนักศึกษา  
 - Dolphin’s shape is like a plane. 
 - Dolphin’s shape is as long as a surf board. 
 - Koala is as cute as a doll. 
 - Koala is like a doll. 
 - An ostrich is as tall as a basketball player and it can run as fast as a 
 racing car. 
 - Nemo fish is as colorful as a parrot. 
 

 2. As if, As though 
  การเปรียบเทียบ โดยมีคําวา as if หรือ as though  
 
 นักศึกษาอาจใชสองคําน้ี เพ่ือบรรยายลักษณะทางกายภาพของสัตวอยางเชน เฉดของสี 
หรือลักษณะของเสียง 
 

 ตัวอยางงานเขียนของนักศึกษา 
 - The hyenas laugh as if they knew that the lion could not catch those 
 zebras. 
 - The dog barked a lot as if it knew a thief was breaking in. 
 
 Remark: ใหสังเกตวา Verb ที่ตามมาจะอยูในรูป Past form  
 
 นอกจากน้ี นักศึกษาอาจใหรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับสัตวนั้น ๆ จากลักษณะการกิน
หรือถิ่นที่อยูของสัตวประกอบกันไดอีกดวย 
 
 - ลักษณะการกินและถิ่นที่อยูของสัตว (Food & Habitat) สําหรับลักษณะการกิน
ของสัตวนั้น สามารถแบงตามลักษณะของอาหารที่สัตวกินเพ่ือใชการดํารงชีวิต แบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือ สัตวกินพืช (Herbivores) และสัตวกินเนื้อ (Carnivores) โดยในกลุมทั้งสอง
กลุมน้ี ยังสามารถแบงยอยไปไดอีก เชน สัตวที่กินปลา (Piscivores) สัตวที่กินเลือด 
(Sanguinivores) สัตวที่กินผลไม (Frugivores) แมลงที่กินน้ําเลี้ยงของพืช (Mucivores) หรือ
สัตวที่กินซากสัตวอ่ืนที่ตายแลว (Saprovores)  
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 สําหรับ ถิ่นที่อยูของสัตว สามารถแบงตามลักษณะทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของสัตวนั้น ๆ เพ่ืออาศัยและใชในการดํารงชีวิต 
  

ตัวอยางคําที่เปนถ่ินที่อยูของสัตว  

 Fresh water   น้ําจืด   
 Salt water   น้ําเค็ม  
 Shallow water   น้ําตื้น 
 Mangrove   ปาชายเลน  
 Peat swamps   ปาพรุ 
 Scrub forest   ปาละเมาะ 
 Swamps    ที่ราบลุมนํ้าขัง   
 Marshes    ที่ราบลุมชื้นแฉะ บึงน้ําจืด 
 Lowlands   ที่ราบต่ํา 
 Swampy grassland  ทุงหญาในหนองน้ํา    
 Open grassy pine forest  ทุงหญาในปาสน   
 Open grassy ground  ทุงหญาเปดโลง 
 River valley   แมน้ําในหุบเขา   
 Deserts   ทะเลทราย 
 Tropical rain forest  ปาดงดิบ   
 Sandy river banks   ฝงแมน้ําที่เปนทราย 
 Wet ground   พ้ืนที่ฉ่ํานํ้า 
 Bamboo forest   ปาไผ 
 Evergreen forest   ปาดงดิบ 
 Dry evergreen forest  ปาดงดิบแลง 
  Edges and slopes   สันเขาและที่สูงชัน 
  Coastal island    ชายฝงทะเล 
 Grassland in open forests  พ้ืนหญาในปาโลง 
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ขอแนะนํา กอนที่การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตวใด ๆ ใหนักศึกษารวบรวมขอมูล
และลองกรอกรายละเอียดลงในตารางตอไปน้ี  
 

 ตัวอยาง  ยีราฟ 
 

ชื่อสัตว   ยีราฟ 
ลักษณะเดน มีคอยาวมาก ลําตัวมีสีเหลือง มีจุดสีน้ําตาลบน

ลําตัวสีเหลือง มีขายาวและมีกีบ 
ลักษณะการกิน กินพืช กินใบไมบนยอดไม 
ถิ่นที่อยู  ทุงหญาเปดโลง 

ลักษณะเดนที่เก่ียวเน่ืองกับลักษณะการกิน 
คอที่ยาวมากชวยใหกินใบไมที่ยอดไมไดงาย 

ลักษณะเด่ินที่เก่ียวเน่ืองกับถ่ินที่อยู 
คอที่ยาวชวยใหมองเห็นไดไกล และกีบเทาชวยใหวิ่งหนีสัตวกิน
เน้ือ อยางเชน สิงโต ไดเร็ว  

  
 

 จากตัวอยาง นักศึกษาจะเห็นการเช่ือมโยงขอมูลของรายละเอียดทางกายภาพของสัตว 
กับรายละเอียดดานการกินและถิ่นที่อยูของสัตวนั้น ๆ เขาดวยกัน เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกัน
ของขอมูล 

 
 ตัวอยาง 
 Giraffes have short dense fur, with rectangular brown spots on light yellow 
background, which always help them hiding from their predators among the trees. Their 
neck is very long, which also helps them spot their predators (and allows them to feed 
among treetops), and their long legs and hooves make them be able to run fast. They 
grunt or bleat sometimes when they need to alert other giraffes of their predators 
coming.  
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3.   หลักการโดยสังเขปสําหรับการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาท
 สัมผัสและทางกายภาพ สําหรับการบรรยายพืชผักและผลไม 
 

 การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายพืช ผัก ผลไมนั้น ใหนักศึกษาพึงสังเกตลักษณะ
ทางกายภาพที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการมองเห็น อยางเชน ลักษณะของดอก ของใบ 
ของสี ตลอดจนลักษณะของการเปลี่ยนสี หรือเปลี่ยนรูปรางไป  
 
  จากน้ัน ใหนักศึกษาเพิ่มรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการสัมผัส 
อยางเชน ผิวสัมผัสของใบไม ของเปลือกสม เปลือกทุเรียน และสุดทายใหนักศึกษาเพิ่ม
รายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสดานการรับกลิ่นเขาไป อยางเชน กลิ่นฉุนของใบ
โหระพา กลิ่นหอมของดอกกุหลาบ ดอกมะลิ หรือกลิ่นของมะมวงที่สุก เปนตน 
 

ตัวอยางพชื ผัก ผลไม  
 Cauliflower   ดอกกะหล่ํา 
 Cabbage    ผักกาด 
 Garlic    กระเทียม 
 Chinese chive   กุยชาย 
 Galingale   กระชาย 
 Ginger    ขิง 
 Chinese celery   ขึ้นชาย 
 Kale    คะนา 
 Onion    หัวหอม 
 Cucumber   แตงกวา 
 Bean sprout    ถั่วงอก 
 Sweet basil    โหระพา  
 Coriander    ผักชี 
 Parsley    ผักชีฝรั่ง 
 Taro    เผือก 
 Babycorn    ขาวโพดออน 
 Green pepper/Chilli  พริก 
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 Pumpkin     ฟกทอง 
 Tamarind   มะขาม 
 Egg plant   มะเขือ 
 Lemon    มะนาว 
 Wax Gourd   ฟกเขียว 
 Tomato    มะเขือเทศ 
 Bitter cucumber / Bitter melon มะระ 
 Asparagus   หนอไมฝรั่ง 
 Bamboo shoot   หนอไม 
 Lemongrass    ตะไคร 
 Palm fruit    ตาล  
 Sugarcane    ออย  
 Sugar apple    นอยหนา 
 Bell apple / passion fruit    เสาวรส   
 Chestnut    เกาลัด   
 Jackfruit     ขนุน   
 Rambutan   เงาะ 
 Water melon   แตงโม 
 Pomegranate   ทับทิม 
 Durian    ทุเรียน 
 Custard apple / Sugar apple นอยหนา 
 Guava    ฝรั่ง 
 Indian jujube   พุทรา 
 Longan    ลําไย 
 Mangosteen   มังคดุ 
 Rose apple   ชมพู 
 Plum mango   มะปราง 
 Lychee    ลิ้นจ่ี 
 Grape    องุน 
 Pomelo    สมโอ 
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 กอนนักศึกษาจะเร่ิมการบรรยายพืช ผัก ผลไม ใหนักศกึษาลองสังเกตวาลักษณะใดของ
พืช ผัก หรือผลไมนั้น ๆ ที่นักศึกษาเหน็วาเปนลักษณะพิเศษที่ทําใหพืช ผัก หรือผลไมนั้น ๆ 
แตกตางจากพืช ผัก หรือผลไมชนิดอ่ืน ๆ (จะเปนลกัษณะทางกายภาพใด ๆ ก็ได อยางเชน 
ลักษณะรูปราง หรือกลิ่น หรือรส) 
 

ตัวอยาง: ทุเรียน  
 The most striking characteristic of the durian is its smell. When I got my durian 
home, the first thing I did was open up all the windows. That unopened fruit sent its 
‘heavenly’ smell flooding the air in my room, everywhere. For its size, my durian was 
about the size of a melon, covered with thick thorny spikes. When I successfully used 
my knife to open it up, and tried it for the first time, I felt eating durian was like eating a 
banana custard. The sensation of creaminess melted onto my  
 
tongue and the strong odor stuffed up my nose.  
 
 ตัวอยาง: แกวมังกร 
 Dragon Fruit is one of my favorite fruits. It is an oval pink fruit, about 15 
centimeters long, with triangular yellowish green pieces around. The skin is so soft that 
it is easy to part in two even with a blunt knife. The white flesh with a plenty of tiny 
black seeds tastes like a pineapple, which gives me a juicy, sweet taste at the middle of 
my tongue. It is also crisp and has a mellow smell, like a watermelon. As I swallow it, I 
feel fresh. 

 
4.   หลักการโดยสังเขปสําหรบัการใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาสมัผัส
 และทางกายภาพ สําหรับการบรรยายอาหารการกิน 
 สําหรับการใหรายละเอียดสําหรับบรรยายอาหารท่ีมนุษยบริโภคน้ัน จะกลาวถึงส่ิงที่มี
สวนสําคัญสําหรับรายละเอียดที่ไดจากประสาทสัมผัส 2 ประเภท คือ การประกอบอาหาร และ 
การปรุงรสอาหาร 
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คําศัพทเก่ียวกับการประกอบอาหาร   
 Boil  ตม 
 Fry  ทอด 
 Bake  อบ 
 Roast  ยาง 
 Steam   นึ่ง 
 Grill  ปง 
 Stir-fry  ผัด 
 Smoke  รมควัน 
 Dry  ตากแหง 
 

 จากการประกอบอาหารที่กลาวไป แยกเปนการใสรายละเอียดประเภทตาง ๆ ได ดังนี้ 
 
รายละเอียดจากประสาทสัมผัสดานการมองเห็น 
 นักศึกษาอาจใสรายละเอียดเก่ียวกับ สี ขนาด รูปราง ของอาหารที่เปลี่ยนไป เชน การ
ทอดอาหาร ซึ่งนักศึกษาจะสังเกตไดวา อาหารกลายเปนสีเหลืองทองเม่ือทอดเสร็จแลว 
 

ตัวอยาง  
 After I cooked the fish for 2-3 minutes, it turned yellow and crispy.  
รายละเอียดจากประสาทสัมผัสดานการไดยิน 
 นักศึกษาอาจเพิ่มเสียงที่ไดจากการประกอบอาหารนั้น ๆ เขาไปในรายละเอียด เชน 
เสียงฉูฉาของน้ํามันที่เตรียมสําหรับการทอดอาหาร  
 

ตัวอยาง  
 I put the oil in my large flat pan and I heard some sound of the grease crackling 
in the pan as the oil became hot. 
 
รายละเอียดจากประสาทสัมผัสดานการไดกลิ่น 
 นักศึกษาควรสังเกตลักษณะกลิ่นของอาหารที่แตกตางกันสําหรับการประกอบอาหารที่
แตกตางกัน อยางเชน กลิ่นนํ้ามันของอาหารทอด กลิ่นชื้น ๆ ของไอน้ําที่ใชในการน่ึง เปนตน 
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 ตัวอยาง   
 After the fish was done, the crispy smell of fish was light, with some faint smell 
of oil that had been overheated hung up in the air.  
 
รายละเอียดจากประสาทสัมผัสดานการรับรส 
 นักศึกษาใสรายละเอียดเกี่ยวกับรสของอาหารนั้น ๆ ลงไปในรายละเอียด อยางเชน รส
ขม (Bitter) รสเผ็ด (Hot หรือ Spicy) รสหวาน (Sweet) รสเค็ม (Salty)  
 

ตัวอยาง  
 When I tasted it, the fried fish was a bit too salty for me. 
 
รายละเอียดจากประสาทสัมผัสดานการสัมผัส 
 นักศึกษาสามารถสังเกตรายละเอียดสวนนี้ ไดทั้งจากการสัมผัสกับอาหารนั้น อยางเชน 
ความรูกรอบของอาหารเมื่อกัดลงไป ความรูสึกมันของขาวผัด ความรูสึกสาก ๆ ที่ปลายลิ้นเม่ือ
ทานเนื้อแหง เปนตน 
 

ตัวอยาง  
 It’s crispy on the outside, tender and fluffy on the inside 
 
 ใหนักศึกษาอานขอความทัง้หมดอีกคร้ัง และลองฝกหัดการเขียนเกี่ยวกับอาหารที่มีการ
ใสรายละเอียดที่ไดจากการใชประสาทสัมผัสทั้งหมดอยางครบถวน 
 
 ตัวอยางทั้งหมด 
 “... I put the oil in my large flat pan and I heard some sound of the grease 
crackling in the pan as the oil became hot. After I cooked the fish for 2-3 minutes, it 
turned yellow and crispy. When the fish was done, the crispy smell of fish was light, 
with some faint smell of oil that had been overheated hung up in the air. The fish was 
served up in a white plate and when I tasted it, the fried fish was a bit too salty for me, 
but crispy on the outside, tender and fluffy on the inside. A nice dish though…” 
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คําศัพทเก่ียวกับเครื่องปรงุรสอาหาร  
 Salt   เกลือ 
 Pepper   พริกไทย 
 Fish sauce  น้ําปลา 
 Vinegar   น้ําสมสายชู 
 Mustard   มัสตารด 
 Salad dressing  น้ําสลัด 
 Oil   น้ํามัน 
 Mayonnaise  มายองเนส 
 Lemon juice  น้ํามะนาว 
 Wasabi   วาซาบ ิ
 Clove   กานพลู 
 Turmeric   ขม้ิน 
 Sesame seeds  งา 
  
 คําศัพทเก่ียวกับอาหาร 
 Main course  อาหารจานหลัก 
 Appetizer  อาหารเรียกนํ้ายอย อาหารทานเลน 
 Starter   อาหารเรียกนํ้ายอย อาหารทานเลน 
 Hors d'oeuvre  อาหารเรยีกนํ้ายอย อาหารทานเลน 
 Drink   เคร่ืองด่ืม 
 Dessert  ของหวาน 
 Clear soup  ซุปใส 
 Grilled food  อาหารปง 
 Sticky rice  ขาวเหนียว 
 Smoked salmon  ปลาแซลมอนรมควัน 
 Sukiyaki   สุก้ียาก้ี 
 Chabu Chabu  ชาบูชาบ ู
 Congee   โจก 
 Yumcha   ติ่มซํา (Dim sum) 
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 Canapé   อาหารวางชิ้นเล็ก ๆ พอดีคํา (Finger food) 
 Sandwich  แซนดวิช 
 Burger   เบอรเกอร 
  
แบบฝกหัด ใหนักศึกษาลองชิมอาหารใด ๆ ก็ได อยางนอย 5 อยาง และสังเกตรสที่ไดจากการ
ชิมอาหารนั้น จากนั้น กากบาท (x) รสที่ได ลงในตารางดังตอไปน้ี ทั้งนี้ อาหารแตละชนิด
สามารถใสไดมากกวา 1 ชองตาราง และลองหัดใชคําอ่ืน ๆ ดังตอไปน้ีเพิ่มเติมในการบรรยาย 
รสและกลิ่นของอาหารที่นักศึกษาเคยทาน  
 
Ashy    Burnt/Smokey   Chemical   
Bland    Creamy    Crisp  
Crunchy    Hot    Mild  
Caramel   Cereal/Malty/Toast-like  Earthy   
Floral    Flabby   Fruity/Citrus  
Grassy/Herbal   Mellow   Nutty    
Oily   Rancid/Rotten   Rich   
Spicy    Tobacco   Winey   
Savory    Stodgy    Woody   
Chocolate-like  Rubber-like  Cinnamon-like 
 

Sweet Sour Salty Bitter Spicy 
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ตัวอยางคําตอบ 
   
 This brownie cake is very rich with bitter taste from dark chocolate, topped with 
a crunchy sweet layer of cocoa and toasted chestnut.  

ขอสังเกต 1: ใหนักศึกษาสังเกตคําที่มีคําวา –like ประกอบดวย แลวลองหัดใชคําลักษณะนี้ใน
การบรรยายรสหรือกลิ่นของอาหาร ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลองใชคําอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการชิมหรือ
การทานอาหารที่นอกจากคําวา drink, eat, try หรือ taste อยางเชน bite, chew, swallow หรือ 
sip (เปนตนวา as I chew that meat…)  

ขอสังเกต 2: เม่ือตองการนับ อาหาร ใหนักศึกษาทําใหเปน countable noun ดังนี้ 

• A container of …. = A piece of that thing 

- ของเหลวตาง ๆ: a glass, a bottle, a jug, etc. 
ตัวอยางเชน  A glass of wine 
- เคร่ืองปรุงตาง ๆ (ketchup, mayonnaise, mustard): a bottle of, a tube of, etc.  

• A ...... of ......   =   A piece of food 

ตัวอยาง    
 - A bunch of asparagus  
 - A chunk of cheese 
 - A slice of beef / bread / cheese / meat 
 - A piece of broccoli / cheese / meat 
 - A pat / a bar of butter   
 - An ear of corn  
 - A piece of fruit  
 - A bulb of garlic  
 - A pot of honey / paper 
 - A jar of jam  
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 - A leg of lamb / A joint of pork  
 - A pinch of salt  
 - A pound of meat 
 - A strand of spaghetti  
 - A cube of sugar 
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สรุปทายบท 

 
 สําหรับบทเรียนนี้ การใหรายละเอียดดานคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสสําหรับการ
บรรยายสิ่งรอบตัว แบงออกเปน 4 หัวขอใหญ คือ การใหรายละเอียดเก่ียวกับบุคคล เก่ียวกับ
สัตว เก่ียวกับพืชผักผลไม และเกี่ยวกับอาหารการกิน โดยหลักการใหรายละเอียดส่ิงรอบตัว
ทั้งหมดน้ีเนนที่การใหรายละเอียดซ่ึงสามารถจําแนกตามประเภทของประสาทสัมผัสใหไดมาก
ที่สุด ซึ่งเม่ือนํามาเชื่อมโยงเขาดวยกันแลวสามารถทําใหงานเขียนนั้น ๆ สื่อลักษณะของสิ่งที่
กลาวถึงไดอยางสมจริงมากที่สุด    
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แบบฝกหัดทายบท 
 

คําสั่ง 1 ใหนักศึกษาเขียนเครื่องหมายวงกลม (0) หนาขอที่มีการใหรายละเอียดแบบ 

Sensory Concrete Detail 
 
ขอ 1 – 10: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคล 
 

 ______1. Zen monks wear black. Tibetan monks wear maroon and Theravada monks 
wear saffron.   
______2. Peter is still a fat man. He may have lost over 30 kgs., but one glance at a 
picture and you can see that he has a long way to go.  
______3. Like male soldiers, female Soldiers also wears Army uniforms.  
______4. When I was a very small boy, I often got sleep walking and made a wrong 
turn to go to the bathroom. 
______5. My grandfather is barely 5 feet tall. He has white hair and wrinkled skin. 
______6. Jane is a good looking girl. Many boys in her class want her to be their 
girlfriend.  
______ 7. The students branded as nerds often wear glasses and ties to class.  
______8. My mother is a middle age woman. She usually goes to temple and makes 
merit by giving the monks some money, food, toiletries and robes. Her tone of voice is 
very patronizing too. 
______9. My girlfriend is very thin so she often wears long skirt because she does not 
want her legs to look horrible. 
______10. Some tribal people began wearing saffron patches the same color as a 
monk's robes.   
______11.  In Vietnam, some tribal people wear large red headdresses to cover their 
extremely long hair. 
______12.  My little sister Mint is 2 months old. I am very excited to have a baby sister. 
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ขอ 13 – 24: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตว 
 

______13.  That panda is like a cute little baby soft toy.    
______14.  The polar bear's thick fur includes a dense undercoat topped by guard hairs 
of various lengths. 
______15.  The dolphin's smooth skin increases its' swimming speed. 
______16. Sharks are highly-specialized predators, with sharp teeth, strong jaws, 
streamlined bodies, and powerful senses. 
______17.  The calf’s skin is smooth and shiny and their white patches are white. 
______18.  A centipede has many legs. 
______19.  A turtle has four toes on its back feet. 
______20.  In the wood, a crow shrieks. 
______21. Male frogs croak to attract female frogs for breeding.  
______22. The koala has thick fur that is used to help keep it cool and at the same 
time warm. 
______23. The butterfly in my garden has a purple body with black lines on its back.   
______24. A dragonfly's wings are the key to its flying ability.   
 
ขอ 25 – 36: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายพืช ผัก ผลไม และอาหารการกิน 
______25. Cabbage has flavor and color that enhance dozens of vegetable recipes. 
______26. Garlic grows up to 2 to 3 feet. It has long, flat leaves and white flowers. Its 
bulb has many cloves that are papery white.   
______27. Banana is known for its high nutritional value.   
______28. If you have ever tasted a watermelon, it is probably no surprise to you why 
this refreshing fruit has this name.  
______29. Instant Espresso Powder is an instant strong coffee.  
______30. This candy is very sour just the way I feel at the end of chewing a 
strawberry. 
______31. Mascarpone is a triple-crème cheese which is made from the milk of cows 
that have been fed special grasses filled with herbs and flowers.   
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______32. Mascarpone creates a unique taste.  
______33. Sushi has long been one of the most popular foods of Japan.   
______34. Tilapia has white or pinkish flesh that is firm.    
______35. A Tiramisu is topped with whipped cream followed by a sprinkling of cocoa 
powder, cinnamon or shaved chocolate.    
______36. French fries are sometimes served with sour cream and tomato sauce. 
 

คําสั่ง 2 ใหนักศึกษาแกขอความตอไปน้ีใหมีลักษณะการใหรายละเอียดแบบ Sensory 

Concrete Detail  
 
1. Peter has a funny looking. 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2. Nida is a bright and cheerful girl. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3. Mr. Danai has a voice that sets him apart from other businessman. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4. She looks a little like typical bookworm. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

 
5. At the wedding exhibitions, some wedding dresses look attractive to me.  
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______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
6. That Siamese cat has a fine fur. 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
7. I see some sparrows on a tree in my garden. 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
8. Wasabi taste is particularly strong for me.  
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

ตัวอยางคําตอบของคําสั่งที่ 1   

 
ขอ 1 – 10: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายบุคคล ขอที่มีการใหรายละเอียดแบบ 
Sensory, Concrete Detail ไดแกขอ 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 และ 11 
 

ขอ 13 – 24: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายสัตว ขอที่มีการใหรายละเอียดแบบ 
Sensory, Concrete Detail ไดแก ทุกขอตั้งแตขอ 13 ถึงขอ 23 
 

ขอ 25 – 36: การใหรายละเอียดสําหรับการบรรยายพืช ผัก ผลไม และอาหารการกิน ขอที่มีการ
ใหรายละเอียดแบบ Sensory, Concrete Detail ไดแก ขอ 26, 30, 34 และ 35 
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ตัวอยางคําตอบของคําสั่งที่ 2  

 
1. Peter has ugly big scars on his face and very large ears, which make him look more 
like an alien from outer space. 
2. Nida is a bright and cheerful girl, with a broad smile on her face throughout the day. 
3. Mr. Danai has a very low-pitched voice, a voice that sets him apart from other 
businessman. 
4. She looks a little like typical bookworm, with thick glasses, ankle-length skirt and a 
trench coat. 
5. At the wedding exhibitions, some wedding dresses look look attractive to me: a 
shimmering cream silk dress with beautiful white lace,  a strapless satin gown with a 
long fur wrap around the waist and a stunning Champaign pink dress with gold 
embroidery on the bodice. 
6. That Siamese cat has a fine fur, sleek and shiny as a soft pillow in my bedroom. 
7. I see some sparrows on a tree in my garden. They have fluffy fur and their body is 
as small as the size of a coffee mug.  
8. While the spicy taste of Chilli may only linger in my mouth briefly, wasabi shoves up 
my nose and causes my nose to run, before it leaves a pleasant green taste behind. 
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	ตัวอย่างงานที่ 1
	She is a three-year-old Asian girl with a fair complexion. She is looking at her right side. She is small and plump. She has thick eyebrows, big round black eyes, and full lips on her chubby face. Her short black hair is tied on the top of her head. She is wearing a pink jacket, calf-length white trousers, long black socks, and red and black trainers. 


