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กลวธีิการเขียนเชิงสร้างสรรค์

แมว้า่งานเขียนแต่ละประเภทจะมีองคป์ระกอบท่ีไม่เหมือนกนั
ทั้งหมด  แต่องคป์ระกอบท่ีงานเขียนทุกประเภท   มีร่วมกนั คือ 

แนวคดิหลกัหรือความคิดส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสาร
รูปแบบหรือกฎเกณฑท่ี์ก าหนดการเขียน



กลวธีิการเขียนเชิงสร้างสรรค์

กลวธีิการเขียนเชิงสร้างสรรค ์ในท่ีน้ี แบ่งออกกวา้งๆ 2 แนว คือ 

1. กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ 

2. กลวธีิการเขยีนสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ



1. กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ 

ค าวา่ “แนวคดิ” หรือ “ความคดิส าคญั” หรือ “แก่นเร่ือง” (theme)
หมายถึง ความคดิทีเ่ป็นศูนย์กลางของเร่ืองราวทั้งหมดหรือความหมาย
รวมของเร่ืองทีผู้่แต่งต้องการจะส่ือถงึผู้อ่าน...

บางเร่ืองอาจมีแนวคิดมากกวา่หน่ึง ซ่ึงจะใหบ้ทเรียน ขอ้คิด 
ประสบการณ์เทียบกบัชีวติตวัเอง และเกิดปัญญาท่ีจะมองเห็นชีวิตใน
แง่มุมท่ีกวา้งขวางและเขา้ใจชีวติมากข้ึน



1. กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ 

“แนวคิด” หรือ “แก่นเร่ือง” อาจจะถูกกล่าวไวใ้นเร่ืองอยา่ง
ตรงไปตรงมาหรืออาจถูกแสดงให้เห็นโดยอ้อมๆ กไ็ด ้ข้ึนอยูก่บัประเภท
ของงานเขียน เช่น

ประเภทบทความ 

ประเภทนวนิยายหรือเร่ืองส้ัน

ผู้เขยีนจะแสดงความคดิส าคญัอย่างตรงไปตรงมา

มักแอบแฝงแนวคดิส าคญัอยู่ในตอนใด
ตอนหน่ึง



1. กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ 

แนวคิดหลกัของเร่ืองสะทอ้นส่ิงท่ีเรียกวา่ “โลกทศัน์” ของนกัเขียน เช่น 
“ถา้นกัเขียนไม่มมุีมมองในเร่ืองสตรีศึกษา เขากจ็ะไม่เห็นความส าคญั 

และความเหล่ือมล ้าหรือการกระท าต่อสตรีเพศในสงัคมท่ีชายเป็นใหญ่”
การสร้างสรรคเ์ชิงแนวคิด จึงตอ้งเร่ิมจากการมีความคิดท่ีชดัเจนวา่ 

- ต้องการเสนออะไร 
- ต้องการสะท้อนภาพอะไร อย่างไร และแง่มุมใด 



ภาพวถิีชีวติของคน       
ชายขอบ 

ภาพการล่มสลายของ
วฒันธรรมดั้งเดมิ 

ภาพความรุนแรงของ
สังคมบริโภคนิยม 

ภาพความอดทนของ
ผู้หญงิผู้เป็นภรรยา 

ภาพการเข้าสู่อาชีพหญงิ
ขายบริการทางเพศด้วย

ความจ าเป็น 

ภาพความหิวโหยของ
คนยากไร้ 

ภาพความเหล่ือมล า้
ระหว่างเมืองกบัชนบท 

• ต้องการเสนออะไร
• ต้องการสะท้อนภาพอะไร

• อย่างไรและแง่มุมใด



➢ ตัวอย่างแนวคดิเกีย่วกบั

เพชรบุรีตดัใหม่ใหเ้ล้ียวขวา    ถนนสายตณัหาอนับ่าเช่ียว
ทั้งไนตค์ลบัอาบนวดอวดอนัเดียว      เขาเล่นเสียวขายสาวคา้คาวกาม
สงสารสาวเขาขงันัง่ในคอก         เหมือนววัควายหา้มออกนอกร้ัวหนาม
สูท้ิ้งไร่ท้ิงนาพยายาม ยงัมิอาจฝ่าขา้มความล าเคญ็

(กรุงเทพทวารวดี จารึกไวใ้นปีท่ี 200 แห่ง            
กรุงรัตนโกสินทร์  ของเนาวรัตน์  พงษไ์พบูลย)์

ปัญหาโสเภณีหรือหญิงขายบริการทางเพศ



➢ ตัวอย่างแนวคดิเกีย่วกบั

ท่ีคนท าตร าตรากอยูด่กัดาน              ไม่อาจตั้งมาตรฐานการขายได้
เป็นผูซ้ื้อก าหนดทุกบทไป ชาวนาไร่ไร้หลกัจกัประกนั
คนก ารวงแต่มิไดก้ าไรดว้ย กินขา้วสวยแต่ไม่ช่วยใหส้วยสวรรค์
ขา้วเปลือกป้อนปากยกัษต์กัตวงตนั  ยกัษม์ารมนัก าชะตาผูน้าชน

(พอ่สอนลูก ของเนาวรัตน์ พงษไ์พบูลย)์

ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางสังคม



1. กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ 

การสะทอ้นแนวคิดขา้งตน้ โดยเน้ือหาแลว้นบัวา่เป็นเน้ือหาท่ี

สร้างสรรค ์เพราะแสดงออกซ่ึงจิตส านึกของความเป็นพลเมือง ด้วยการ

เอาใจใส่สังคมและเพ่ือนร่วมโลก ท าใหผู้อ่้านมองเห็นปัญหาและความ

เป็นจริงอีกดา้นหน่ึงท่ีอาจจะไม่เคยเห็น 



1.1 การสะท้อนภาพด้วยแง่มุมทีแ่ตกต่าง

1.2 การสร้างสรรค์ “แก่นเร่ืองย่อย” ให้โดดเด่นและน่าสนใจ

กลวธีิการเขียนสร้างสรรค์ในเร่ืองแนวคดิและเน้ือหา



หมายถึง การน าเสนอแนวคดิใหม่ด้วยมุมมองทีแ่ตกต่างจากมุมมอง

ทัว่ไป ท าใหง้านเขียนมีความโดดเด่นกวา่งานเขียนช้ินอ่ืนๆ 

ตัวอย่าง กวีนิพนธ์ “มะเร็ง” ของทิวฟ้า ทดัตะวนั 
ค าเพื่อนทิวบอกขา้         ผูเ้ช่ียวชาญนานชา้

เร่ืองรู้โรคมะเร็งฯ
เห็นดีจ่ึงคดัไว้ เผื่อพ่ีนอ้งจกัได้

ปรับใชห้ลีกมะเร็ง บา้งนาฯ

1.1 การสะท้อนภาพด้วยแง่มุมทีแ่ตกต่าง



สูบบุหร่ีน่ีนา้ จงเลิกสูบเถิดวา้

ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ
ถั่วลสิงน่ีนา้ จงเลิกกินเถิดวา้

ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ
แดดแรงน่ีนา้ จงรีบหลบเถิดวา้

ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ
ไก่ย่างเกรียมน่ีนา้ จงเลิกกินเถิดวา้

ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ



รัฐบาลน่ีนา้ จงอยา่มองเลยวา้
ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ

พวกฝ่ายค้านน่ีนา้ จงอยา่ฟังเลยวา้
ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ

พวก ส.ส. น่ีนา้ จงหลีกไกลเถิดวา้
ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ

พวก ส.ว. น่ีนา้ จงอยา่มีเลยวา้
ไม่งั้นเด๋ียวเป็น มะเร็งฯ

บทกวน่ีีน้า จงเลกิอ่านเถิดว้า
ไม่งั้นเดีย๋วเป็น มะเร็งฯ



แก่นเร่ืองยอ่ย (sub theme) หมายถึง แนวคดิรองทีผู้่เขยีนเจตนาส่ือ
ความหมายกบัผู้อ่าน 

นวนิยายหรือเร่ืองสั้นท่ีมีขนาดยาวมกัมีแนวคิดหลกัและแนวคิดรอง 
เช่น กรงกรรม

1.2 การสร้างสรรค์ “แก่นเร่ืองย่อย” ให้โดดเด่นและน่าสนใจ



โครงเร่ืองยอ่ย เพียงเพญ็-กา้น

โครงเร่ืองยอ่ยอาซา- จนัตา



2. กลวธีิการเขยีนสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ

รูปแบบ ในท่ีน้ี หมายรวมถึง กลวิธีการน าเสนอ กลวิธีทางวรรณศิลป์ 
และแบบแผนหรือฉนัทลกัษณ์ท่ีก าหนดงานเขียนประเภทหน่ึงๆ เช่น 

การเขียนบทความและสารคดี จะตอ้งประกอบดว้ย 

การเขียนร้อยกรองหรือกวนิีพนธ์ จะมีรูปแบบการเขียนท่ีแตกต่างกนั
ส่วนความน า ส่วนเน้ือเร่ือง และส่วนสรุป 

ตามฉันทลกัษณ์



2.1 การแปรเปลีย่นความซับซ้อนในฉันทลกัษณ์ให้เป็นความเรียบง่าย

2.2 การใช้เชิงอรรถเพ่ือขยายความในการเล่าเร่ือง

2.3 การหักมุมในตอนจบ

2.4 การเลือกเฟ้นถ้อยค า

2.5 การใช้ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค า

2.6 การใช้ศิลปะการปลุกเร้าความรู้สึก

2. กลวธีิการเขยีนสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ



2.1 การแปรเปลีย่นความซับซ้อนในฉันทลกัษณ์ให้เป็นความเรียบง่าย

• เม่ือกล่าวถึง กวนิีพนธ์หรือบทร้อยกรอง คนทัว่ไปมกัคิดวา่เป็นเร่ืองท่ี มี
ความซับซ้อน มแีบบแผนอย่างตายตวั เช่น สมัผสันอกและสมัผสัใน สมัผสั
พยญัชนะและสระ การบงัคบัดว้ยวรรณยกุต ์  ค  าครุและลหุ 

• แต่การสร้างสรรคเ์ชิงรูปแบบอาจท าไดโ้ดยการเปล่ียนมาใชค้  าง่ายๆ ท่ีส่ือ
ความอยา่งตรงไปตรงมา เพราะ

การด าเนิน “ตามกรอบ” ของฉันทลกัษณ์ไม่ใช่ประเดน็ส าคญัเท่ากบั

การใช้ภาษาส่ือความไปยงัผู้อ่าน



ตัวอย่างการแปรเปลีย่นความซับซ้อนในฉันทลกัษณ์ให้เป็นความเรียบง่าย 

วนัหยดุ นอนอยูบ่า้น เบาสบาย
ใจเตลิด  ตลอดโลกภาย นอกนั้น
ท างานหนกัเจียนตาย หนอมนุษย์
เพียงเพื่อสุขแสนสั้น เท่านั้นฤๅไฉน

วนัหยดุ ใจฟุ้งซ่าน ฤๅหยดุ
หรือน่ีแหละใจมนุษย์ อนาถเศร้า
นอนเหยยีดครุ่นคิดยทุธ ศาสตร์ศึก งานเอย
เตรียมพรุ่ง ตะวนัสาดเชา้ ต่ืนสู้ศึกเงิน ฯ



2.2 การใช้เชิงอรรถเพ่ือขยายความในการเล่าเร่ือง

การเขียนเชิงอรรถแบบขยายความ เป็นแบบแผนของการเขียน
บทความวิชาการ 

แต่กม็ีนิยายหรือเร่ืองส้ันบางเร่ืองไดน้ าเชิงอรรถมาใช ้เช่น     
เร่ืองสั้น ดอกไม้สีฟ้า ของทินกร หุตางกรู                 

ผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมายบางอยา่งวา่เร่ืองเล่าเร่ืองนั้นเป็น        
“เร่ืองแต่งแฝงเร่ืองจริง”



ดงัขอ้ความในหมายเหตุของเร่ืองสั้น ดอกไม้สีฟ้า หลงัจากท่ีกล่าว
พาดพิงถึงนายจอร์จ โซรอส ในเน้ือเร่ือง

นายจอร์จ โซรอส  เคยถูกนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ โมฮัมหมัดของ
มาเลเซีย ประณามว่าเป็น  ผีร้ายท าลายค่าเงินของประเทศแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ทว่าภายหลังมหาธีร์ต้องขอโทษ ระหว่างให้สัมภาษณ์
นิตยสาร ฟาร์อิสต์เทร์ินอีโคโนมิกรัววิว เพราะสู้อ านาจเงินของนายโซรอส
ไม่ได้



2.3 การหักมุมในตอนจบ

เป็นการจบแบบทีผู้่อ่านคาดไม่ถงึหรือตอ้งเกิดอาการ “สะดุด” ใน
ความคิดบางอยา่ง 

กลวธีิน้ีเป็นการเล่นกบัการเล่าเร่ืองดว้ยการ “ลวง” ให้ผู้อ่าน 
“หลงทาง” ดว้ยเง่ือนปมบางอยา่ง จนเกิดการคลอ้ยตามอยา่งสนิทใจ
เกิดความสงสยัใคร่รู้หรือครุ่นคิดตามวา่เร่ืองราวจะจบลงอยา่งไร 



2.4 การเลือกเฟ้นถ้อยค า

“ถ้อยค า” เป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีช่วยปรุงใหง้านเขียนมีคุณค่า
ในเชิงวรรณศิลป์ 

ผูเ้ขียนตอ้งมี “คลงัศัพท์” มากพอ มีความรู้ท่ีจดัเจน ลึกซ้ึงถึง 
“ความหมาย” และ “นัยส าคญั” ของค าแต่ละค า สามารถเลือกค ามาใชไ้ด้
อยา่งเหมาะสมกบัเน้ือหาและบริบท



ศิลปะในการเลือกเฟ้นถอ้ยค า ประกอบดว้ย 
➢การใชค้  าแสดงอารมณ์ 
➢การใชค้  าแสดงฐานะบุคคล 
➢การใชค้  าเลียนเสียง
➢การใชค้  าท่ีแสดงน ้าเสียงของผูใ้ชภ้าษา

2.4 การเลือกเฟ้นถ้อยค า



➢ การใช้ค าที่แสดงอารมณ์ 

• ความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นอารมณ์พ้ืนฐานของปุถุชน เป็นส่ิงท่ีทุกคน
เขา้ใจและตระหนกัรู้อยูแ่ลว้ 

• ผูเ้ขียนจึงตอ้งเลือกใชค้  าท่ี “โดนใจ” ผูอ่้าน หรือใหเ้กิด “อารมณ์ร่วม” ดว้ย
เขาไม่เคยอ่อนโยนกบัฉันสักคร้ัง ท าไมฉันจะต้องรู้สึกน้อยใจเขาด้วย 

เขาท าไม่ดกีบัฉันคนเดยีว แต่กบัผู้หญงิคนอ่ืน เขาอ่อนโยนจนฉันรู้สึกด้อยค่า
และไม่มีความหมายอะไรกบัเขาเลย



“ฉันท าได้เพยีงน่ังน่ิง และปล่อยน ้าตาแห่งความเจ็บปวดออกมา มันไหล
ออกมาเพราะความเจ็บใจทีต้่องมาเสียท่าให้กบัผู้ชายสารเลวพวกน้ี มือของฉัน
ยกขึ้นปาดน ้าตาออกไป พยายามปกป้องร่างกายตัวเองให้พ้นจากพวกเขาให้
มากทีสุ่ด”

“น ้าตาฉันไหลออกมาพร้อมกบัความกลัวทีเ่ข้ามากดักล่อนจิตใจ เขาจะฆ่า
ฉันได้ลงคอจริงๆเหรอ”



ทารุณเราเจ็บช ้าซ ้ าซาก ล าบากเจ็บแสบเสียสาสม

มีชีวิตเพื่อพิษทุกข์ระทม นึกถึงยมโลกใคร่ลาไป ฯ

เกิดบาปกรรมต ่าใตข้มุนรก      หมกไหมท้นทุกข์อยูทุ่กสมยั

เสาะหาเศษสุขในเปลวไฟ ส้ินเย่ือใยแลว้ในปฐพี ฯ

(ชะรอยเราน้ีมีเวรกรรม  ขององัคาร   กลัยาณพงศ)์



➢ การใช้ค าแสดงฐานะของบุคคล 

• การเลือกใชค้  าในความหมายน้ีคลา้ยกบัส านวนไทยท่ีวา่ “ส าเนียงส่อ
ภาษา กริิยาส่อสกลุ” 

• ผูเ้ขียนจึงตอ้งเลือกใชค้  าใหเ้หมาะกบับุคคล เช่น 
- ตวัละคร แม่คา้ กต็อ้งพดูและแสดงอากปักิริยาแบบแม่คา้ 
- ตวัละครชาวบา้นชนบทกจ็ะใชส้รรพนาม “ก”ู “มึง” 

- ตวัละครท่ีมีการศึกษาหรืออยูใ่นช่วงวยัหนุ่มสาวกจ็ะใชค้  าแทนตวั
วา่ “คุณ” “ผม”  เพ่ือใหเ้กิดความ “สมจริง”



ตวัอย่างการใช้ค าแสดงฐานะของบุคคล ในเร่ืองส้ัน “เพลงใบไม้” ใน      

ซอยเดียวกนั ที่ตวัละครยายเป็นชาวบ้าน จึงใช้สรรพนามแทนตัวว่า “ก”ู 

เม่ือพูดกบัหลานสาว 
ยายถูเรือนทุกวัน  ทัง้เช้าและเยน็ น่ังถดัถูไปประเดีย๋วเดียวกท็ัว่ 

ส้มเช้ามันห้ามยาย จนเบ่ือและเลิกห้ามไปในทีสุ่ด มันว่ายายน่ะดื้อเหมือน
เด็กๆ เพราะยายไม่ยอมฟังมัน

“กถููของกไูด้ เรือนเท่าแมวดิ้นตายแค่น้ี” ยายบอก



ตัวอย่างในเร่ืองส้ัน “โนรี” ในซอยเดยีวกนั ทีต่ัวละครนักศึกษาวยัหนุ่ม
สาวสนทนาหรือแสดงความคดิเห็นต่อเร่ืองการแต่งหน้า 

“ท าไมคุณถึงต้องแต่งหน้าทาปาก” ผมเคยถามโนรี

“เป็นค าถามทีรุ่นแรงมากนะ คุณรู้หรือเปล่า” โนรีถาม  ผมกลบัพยกัหน้า

“เป็นความสบายใจของหญงิทีจ่ะรู้สึกว่าตวัเองสวยขึน้ วนัไหนฉันรู้สึก
อยากให้ตัวเองสวยขึน้ ฉันกแ็ต่งหน้าทาปาก ฉันไม่อยากสวยทุกวนัหรอกน่ะ”

“ผมว่าคุณไม่แต่งหน้าเลยสวยกว่า คุณไม่ทาปากเลยสวยกว่า”



“เป็นอนัว่าฉันจะต้องท าสวยเพ่ือคุณอย่างน้ันหรือ”

“กไ็ม่ใช่อย่างน้ัน คุณไม่เคยคดิบ้างเลยหรือว่าคุณค่าของผู้หญงิ
ไม่ได้อยู่ทีค่วามสวย”  ผมถามยิม้ๆ

“อยู่ทีอ่ะไรล่ะ”

“อยู่ทีค่วามฉลาด”

“ฉันไม่ใช่คนโง่” โนรีตอบทนัควนั

“อยู่ทีก่ารเห็นอกเห็นใจเพ่ือนมนุษย์”

“ฉันไม่เคยโหดร้ายใจด ากบัมนุษย์ทีไ่หน”



➢ การใช้ค าเลยีนเสียง 

• การเลือกใชค้  า “เลยีนแบบเสียง” ท่ีเกิดข้ึน จะท าใหผู้อ่้านไดเ้ห็นทั้ง 
“ภาพ” และไดย้นิทั้ง “เสียง” ของส่ิงนั้นจริงๆ

ดงัตวัอยา่งบทกว ีในสระน ้าใส ความวา่
กิว๊ก๊าว กิบ๊ก๊าบ เป็ดทาบปีก
ตีนพุย้ลดัหลีก-ปีกรุ่มร่าม
เหล่าลูกเป็ดนอ้ยแล่นลอยตาม
ไซแ้หนแผง่ามตามแม่มา



ตัวอย่างการใช้ค าเลยีนเสียง
ฝนตกดงัแปะๆ ลมพดัเสียงหวดีหววิ

“ทั้งยงุชุมรุมกดัปัดเปร๊ียะประ  เสียงผวัะผะพึบ่พับ่ปุบปับแปะ”

ปัง ปัง ปัง เสียงเคาะประตูดงัท าใหเ้ต้ิลตอ้งรีบเปิดประตู แต่กต็อ้ง
ผงะกบัร่างหนาท่ีมีกล่ินเหลา้คละคลุง้ไปหมด ใบหนา้และดวงตาแดงกร ่า
แต่ยงัมีสติ



ตัวอย่างการใช้ค าเลยีนเสียง
ตืด ตืด... เสียงมือถือดงัข้ึน ท าใหเ้ขารีบรับโทรศพัทท์นัทีอยา่งดีใจ เผือ่วา่

จะเป็นเนย แต่กต็อ้งถอนหายใจออกมาเม่ือไม่ใช่
เอีย๊ด!!! เสียงรถของเขาเบรกไดท้นัท่วงทีก่อนจะมองไปท่ีหนา้รถกไ็ม่เห็น

อะไรแลว้  เบสตกใจเบิกตากวา้งก่อนจะลงจากรถไปกเ็ห็นร่างของคนสลบอยู ่ 
เธอมีเลือดไหลออกจากหนา้ผากจนเขายกมือกมุขมบัตวัเองอยา่งหวัเสีย

เพล้ง! ฉนัตกใจทนัทีท่ีพ่ีหยบิแกว้เหลา้มาเขวี้ยงลงพ้ืนจนแกว้แตกละเอียด



➢ การใช้ค าทีแ่สดงน า้เสียงของผู้ใช้ภาษา

▪ ค าที่ควรหลกีเลีย่ง

▪ กรรมกร/กลุี

▪ คนแก่

▪ บ้านนอก

▪ ผวิด า

▪ ยาม

▪ สลมั

▪ ค าที่ควรใช้

▪ ผู้ใช้แรงงาน / แรงงาน

▪ ผู้อาวุโส / มีอาวุโส / ผู้สูงอายุ

▪ ต่างจังหวดั / ชนบท

▪ ผวิคล า้ / ผวิเข้ม

▪ รปภ. / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

▪ ชุมชน + (ช่ือสถานที)่ เช่น ชุมชนคลองเตย



ศิลปะการเรียงร้อย
ถ้อยค าให้เกดิความจับใจ 

การล าดบัความ 

การสรุปความ

หลกัความสมดุล 

การซ ้าค า 

การซ้อนค า 

การเล่นค า

2.5 การใช้ศิลปะการเรียบเรียงถ้อยค า



➢ การล าดบัความ 

การล าดบัความหรือล าดบัเร่ืองมีความส าคญัต่องานเขียนมาก เพราะ
ช่วยให้ผู้อ่านเห็นความสัมพนัธ์ของข้อความในย่อหน้าและเข้าใจง่ายขึน้ 

หากผูเ้ขียนเรียงล าดบัความไม่ดี จะท าใหผู้อ่้านสบัสนและเกิดความ
เบ่ือหน่ายในการอ่านต่อไป

การล าดบัความในการเขียนมีหลายวธีิ  ดงัน้ี



- ล าดบัตามเวลาหรือเหตุการณ์ก่อนหลงั
- ล าดับตามทิศทางหรือสถานที่
- ล าดับตามความส าคญั
- ล าดบัโดยแบ่งหมวดหมู่ 
- ล าดับตามขั้นตอน
- ล าดบัตามเหตุไปผลและผลไปเหตุ
- ล าดบัรายละเอยีดไปสู่สรุปหรือสรุปไปสู่รายละเอยีด

➢ การล าดบัความ 



• ถ้าเขียนสารคดเีชิงประวตัิศาสตร์

การล าดบัเร่ืองตามปฏิทนิหรือล าดบัตามช่วงเวลาหรือยคุสมัย

• ถ้าเขียนอธิบายเกีย่วกบัการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง เช่น ท าอาหาร การออก
ก าลงักาย การประดิษฐส่ิ์งของเคร่ืองใช้

ล าดบัตามขั้นตอนและล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั

➢ การล าดบัความ 



• การกล่าวใหเ้ห็นภาพรวมของแต่ละประเดน็ท่ีกล่าวมาแลว้ก่อนหนา้นั้น
• ดงัตวัอยา่งจากเร่ืองสั้น แม่ครับ ในอัญมณีแห่งชีวิต ของอญัชนั

เดีย๋วๆ แม่กร้็องไห้ เดีย๋วๆ แม่กย็ิม้ ก่อนจะบอกความลับสุดท้ายในชีวติ
ให้กบัหนุ่ยว่าถ้าหนุ่ยอยากเจอแม่ แม่ไม่ได้ไปไหน แม่อยู่ในจงัหวะและเพลงที่
หนุ่ยร้อง อยู่ใน ก ไก่ ข ไข่ทีห่นุ่ยเขยีน แม่อยู่ในภาพตัวการ์ตูนทีห่นุ่ยวาดอยู่ใน
ก้อนดนิเหนียว ดนิน ้ามันทีห่นุ่ยรักจะป้ัน แม่อยู่ในน้ี ในหัวใจดวงเล็กๆ แต่
สร้างสรรค์ จนิตนาการได้ไม่ส้ินสุดขอบเขตของหนุ่ยดวงน้ี

➢การสรุปความ



• คือ เน้ือความหรือบทกวมีีลกัษณะสอดรับกนัทั้งหมดหรือทั้งเร่ือง  

➢ หลกัความสมดุล 



• โดยทัว่ไปการซ ้ าค  า เป็นการระบุถึงสรรพส่ิง

- ในเชิงปริมาณ เช่น  “ราคาทองในช่วงนั้นสูงมากๆ” 

- ในเชิงคุณภาพ เช่น “เน้ือกระดาษมีสีขาวตุ่นๆ”     

• บางคร้ังนกัเขียนใชว้ธีิการซ ้าค า ซ ้าความ เพื่ออธิบาย ขยายความหรือ

ตอกย า้อารมณ์ความรู้สึกวา่ส่ิงท่ีซ ้ าๆ นั้นมนัมากมายเพียงใด 

➢ การซ ้าค า 



• ตวัอยา่งการซ ้ าความในบท “หัวใจลุกไหม้”  ของไพวรินทร์ ขาวงาม
หัวใจฉันลุกไหม้ เป็นไฟ

ไฟแห่งปรารถนาไฉน โชตฉะน้ี
ฉน ากาล เน่ินนานใน อนนัตทุกข์
เปลวโรจน์เรืองไรระร้ี ระริกลอ้เปลวตะวนั

หัวใจฉันลุกไหม้ เป็นไฟ
ลุกท่วมทรวงอกไสว สวา่งจา้
ไฟเธอ ใช่ไฟใคร ไฟรัก  นัน่แล
ร้อนยิง่ร้อนเน่ินชา้ ยิง่ใหพ้ลงังาน 



การน าค าท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกนัหรือเป็นไปในแนวเดียวกนัมา
ซอ้นกนั ท าใหเ้กิดความหมายใหม่ท่ีช่วยท าใหค้วามหมายของค าเดิมมี
ความชดัเจนข้ึน
➢ ค าซ้อนแสดงสภาพของเหตุการณ์ 

“เสียงพายกระทบน ้าที่ดังวังเวง อ้อยสร้อย เบาหวิว  เคว้งคว้าง
และเลื่อนลอยอยู่กบัสายน ้าของกลางคนืน้ัน หล่อนนอนฟังติดต่อกนัจน
ดึกดื่น”

➢การซ้อนค า 



➢ ค าซ้อนแสดงอารมณ์ความรู้สึก
“พวกเรารู้สึกใจหาย  หวาดหวั่น  หวั่นไหว เมื่อท้องฟ้าเร่ิมมืดสนิท

จนเกอืบจะมองไม่เห็นหน้ากนั”

➢ ค าซ้อนแสดงอาการ
“ผู้หนุ่มและสาวเจ้าทัง้หลายในหมู่บ้าน บัดน้ีต่างพากนั  เยือ้งย่าง 

โยกย้าย กรีดกรายไปรอบๆ วงร าแล้ว"

➢การซ้อนค า 



ในท่ีน้ีมีทั้งการเล่นค าพอ้งรูปพอ้งเสียง และการเล่นค าหลายความหมาย
* ตวัอย่างการเล่นค าพ้องรูปพ้องเสียง
สะท้อนเหมือนสะท้อนอกสะทกึ แต่นึกๆ แล้วน่ิงค านึงหมาย
ตะแบกเหมือนแบกทุกข์มาเดนิทาง ไม้ยางเหมือนย่างบาทระย า
มะไฟเหมือนไฟมาเผาสุม มะรุมเหมือนหน่ึงรุมอุระร ่า
ตะบากเหมือนแสนวิบากกรรม มะกล ่ากล ้ากลืนแต่ความทุกข์

➢การเล่นค า



* ตัวอย่างการเล่นค าหลายความหมาย
พุ่งตาเพยีงไต่ไล้ซอกผา น ้าพลัดซัดซ่าท่วมผาหิน
เพรียวพุ่งระลอกกระฉอกริน ชุ่มดินชุ่มป่าชุ่มตานก
ชุ่มเหนือตาน ้าชุ่มฉ ่าไหล ชุ่มตาชุ่มใจในกระจก
เพยีงครู่ปีนเขาเข้าป่ารก ก่อนยกสายตาเพ่งป่าลึก

➢การเล่นค า



2.6 การใช้ศิลปะการปลุกเร้าความรู้สึก

ศิลปะการปลุกเร้าความรู้สึก ประกอบดว้ย 
❖การใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายขดัแยง้ในตวัเอง
❖การใชส้ญัลกัษณ์
❖การใชค้วามเปรียบ



❖การใช้ถ้อยค าหรือข้อความทีม่ีความหมายขัดแย้งในตัวเอง

การใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั ไดแ้ก่

“สวรรค์บนดิน”   “ศัตรูคือยาชูก าลงั”    “ยิง่รีบกย็ิง่ช้า” 

การใชถ้อ้ยค าหรือขอ้ความท่ีมีความหมายขดัแยง้กนั อาจฟังดูคลา้ย

กบัเร่ืองท่ีเป็นไปไม่ได ้แต่แทจ้ริงกลบัส่ือถึงจินตนาการท่ีซบัซอ้นและ

ความหมายท่ีลึกซ้ึง ทั้งยงักระตุน้ใหผู้อ่้านคิดและฝึกตีความมากข้ึน



❖ การใช้สัญลกัษณ์ 

ในวรรณกรรมไทยค่อนขา้งจะเป็นสญัลกัษณ์ท่ีตายตวั  
*ยกตัวอย่าง การใชส้ญัลกัษณ์ในบทอศัจรรย ์มกัใชป้รากฏการณ์

ทางธรรมชาติ เช่น 

หรือใหภ้าพการต่อสู ้ เช่น เรือก าลงัโต้คล่ืน  ว่าวปักเป้ากบัว่าวจุฬา

ฝนตก  ฟ้าร้อง  ดอกไม้บาน  ปลาแหวกว่ายในน ้าหรือกอบัว
แมลงซอกซอนในพุ่มดอกไม้ 



❖การใช้สัญลกัษณ์ 

การใชส้ญัลกัษณ์ท่ีเขา้ใจกนัไดง่้ายเป็นสากล คือ 
- ของด ีของสวย ของสูง หมายถึง ส่ิงท่ีดี 
- ของต ่าต้อยด้อยราคา หมายถึง  ส่ิงท่ีเลวกวา่ 

ดงัตวัอยา่งท่ีขนุแผนประณามนางพิมวา่
“แรกเช่ือว่าเน้ือทับทิมแท้ มาแปรเป็นพลอยหุงไปเสียได้

กาลวงว่าหงส์ให้ปลงใจ ด้วยมิได้ดูหงอนแต่ก่อนมา”



กวหีรือนกัเขียนสมยัใหม่ท่ีน าความคิดเร่ืองการใชข้องสูงคือส่ิงดี   
ของต ่าคือส่ิงเลวน้ี มาสร้างระบบสัญลกัษณ์เฉพาะตัว เช่น ผลงานของ   
องัคาร กลัยาณพงศ ์

มกัใชส้ญัลกัษณ์วา่ เช้ือมะเร็ง จุลนิทรีย์ อะมีบา แทน ส่ิงเลวหรือ   
คนเลวในสงัคม

ยงัมีการใชส้ญัลกัษณ์แปลกใหม่ในวรรณกรรมเพ่ือชีวติ จนเป็นท่ี  
รับรู้แลว้เขา้ใจของคนปัจจุบนัคือ  การใชส้ญัลกัษณ์ เจ้าขุนทอง  นกสีเหลือง     
นกขมิน้ นกพริาบ



❖ การใช้สัญลกัษณ์ 

ตวัอยา่งในบท “นิยายแผน่ดิน” ใน แสงดาวแห่งศรัทธา ของ คมทวน คนัธนู 
ตาพริาบเถลือกถลน ถูกถลก แขวนโอย

หยาดเลือดหยดไหลย้อย หยาดย้อยยงัสนาม

ความเจ็บแค้นเคยีดขึ้ง ขื่นขม

ทุกแห่งห้องใจถม ท่วมห้อง

พริาบระทม ถงึเพือ่น

พลิาปไห้ร้อง ร ่าหารนหา



บุคลาธิษฐาน 
(personification)

ความเปรียบประชด 
(irony) 

ความเปรียบเกนิจริง 
(hyperbole)

ความเปรียบแสดงแนวเทียบ 
(simile) 

ความเปรียบองิแนวเทยีบ 
(metaphor) 

ความเปรียบที่ใช้กนัทั่วไปใน
งานเขยีน ม ี5 ประเภท

❖การใช้ความเปรียบ



ตวัอยา่งในบท “ตุ๊กตาก าสรวล” ของไพวรินทร์ ขาวงาม ความวา่
เปลวแดดไม่ทนัดบั โลกยิง่กลบัร้อนระอุ
เปลวเพลิงเริงปะทุ ใหเ้ดือดดุกวา่แดดใด
ตุ๊กตาซบหน้าน่ิง ไม่ไหวติงแต่ร ่าไห้
หวีดร้องในกองไฟ ท่ีโหมไหมท้ั้งโรงงาน
โรงงาน เหมือนโรงงก เหมือนนรก เหมือนสุสาน
กลบฝังร่างคนงาน ใหร้้าวรานทุกวิญญาณ์

บุคลาธิษฐาน



“พระอาทิตยโ์บกมืออ าลาฉนัดว้ยท่าทางรีบร้อน  ในขณะท่ีดวงจนัทร์
วนัเพญ็ค่อยๆกรีดกรายมาโดดเด่นอยูบ่นทอ้งฟ้าสีคราม”

“ตน้ขา้วในทอ้งทุ่งก าลงัส่ายไหวเริงระบ าท่ามกลางสายฝนอนัชุ่มฉ ่า”

“เม่ือฝนตกลงมาทีไร โอ่งท่ีบา้นของฉนัตอ้งส าลกัน ้าทุกที”

บุคลาธิษฐาน



ความเปรียบท่ีมุ่งเนน้การส่ือความหมายท่ีตรงกนัขา้มกบัความหมาย
ของค าท่ีใช ้เช่น 
① การกล่าวถึงภาพลบหรือส่ิงที่เลวร้าย น่าต าหนิ แต่ใช้ถ้อยค า

และท่วงท านองของการสรรเสริญ  เยนิยอ  ชมเชย 
② การกล่าวในลกัษณะช่ืนชม พอใจ ยนิดี แต่เลือกใช้ถ้อยค าที่

ไม่ดีหรือแสดงภาพในด้านลบ

ความเปรียบประชด



ดงัตวัอยา่งในบท “อารมณ์อนัร้าวฉาน” ของสุจิตต ์วงษเ์ทศ วา่

เจ้าแก้มตอบนมต ่านัยน์ตาเข เสน่ห์เจ้าอมตะเป็นทีต่ั้ง

โอ๋คอเอ๋ยคอห่านทวารวงั กนูอนนอนนัง่นัง่คะนึงนวล

รูปของเจ้าจริงราวเทพนิมิต สุจริตใจกูจึงโหยหวน

ผิวม์ัน่หมายแลว้ไม่กระบิดกระบวน     เป็นอุตพติกห็อมหวนถา้กจูะดม

ความเปรียบประชด



ความเปรียบท่ีตอ้งการอธิบายลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยน าไป
เทียบกบัอีกส่ิงหน่ึง   มกัเป็นรูปธรรมท่ีคนทัว่ไปรู้จกักนัดีอยูแ่ลว้ เช่น  

สีขาวเหมือน

สีด าสนิทดุจเดียวกบั

นัยน์ตาของเธอเหมือน

ความเปรียบแสดงแนวเทียบ (อปุมา)

ก้อนเมฆ/ส าลี

ความมืดในคืนแรม

ดวงดาว/ ตากวาง



ตวัอยา่งในบท “ชะรอยเรานีม้ีเวรกรรม” ขององัคาร กลัยาณพงศ ์วา่

โอช้ะรอยเราน้ีมีเวรกรรม ท าไวม้ากมายในปางหลงั

ฟ้าจึ่งบีบคั้นเจ็บใจดัง เข้าข่ือคาคร้ังดึกด าบรรพ์ ฯ

สรวงสัง่สาวรักมาแยม้ยิม้ พร้ิมพรายชะมา้ยใหใ้ฝ่ฝัน

แต่เจา้กแ็ปรเปล่ียนฉบัพลนั มิทนัสปัดาห์ลาลบัไป ฯ

ความเปรียบแสดงแนวเทยีบ (อุปมา)



• ตวัอย่างเปรียบเทยีบลกัษณะบุคคล

ส่ิงแรกท่ีเห็นคือดวงหนา้หน่ึง ลอยอยูต่รงหนา้ในแสงสวา่งอ่อนๆ
สีเทาปนทองขมุกขมวั  มองเห็นนยัน์ตาด ากลมใสแจ๋วในกรอบรูปยาวรี   
มีเปลือกตาซอ้นกนัเด่นชดัราวกบัวาดด้วยปลายพู่กนั ต ่าลงมาคือแกม้กลม
อ่ิม จมูกค่อนขา้งแบนแต่กเ็ลก็ ไม่เลอะเทอะ ส่วนปากเรียวเลก็น่ารัก

ความเปรียบแสดงแนวเทยีบ (อุปมา)



***ในการเขียนสร้างสรรคโ์ดยการใชค้วามเปรียบนั้น ควรพยายาม
หลีกหนีจากการเปรียบท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัอยูแ่ลว้  เช่น 

การชมดวงหน้าของนางวา่  นวลงามเหมือนดวงจันทร์ในคืนเพญ็

หรือ

ถามวา่ “รักมากแค่ไหน” แลว้ตอบวา่ “รักเท่าฟ้า” กค็งเป็นค าตอบท่ี
น่าเบ่ือ อาจใชว้า่  “นับเม็ดทรายทั้งทะเลกรู้็” 

ความเปรียบแสดงแนวเทยีบ (อุปมา)



ความเปรียบแสดงลกัษณะของส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยกล่าวถึงอีกส่ิงหน่ึงแทน 

เพ่ืออิงความหมายจากส่ิงนั้นไปยงัส่ิงท่ีประสงคจ์ะกล่าวถึง

- ลูกเป็นโซ่ทองคล้องใจ

- เธอคอืแสงสว่างในใจฉัน

- ไม่ว่ารัฐบาลจะมาจากพรรคใด  กระดูกสันหลังของชาติกย็งัจน
อยู่เหมือนเดมิ

ความเปรียบองิแนวเทยีบ  (อุปลกัษณ์)



• ดงัตวัอยา่งใน “โอละเห่ โอละวา” ของ วนั ณ จนัทร์ธาร ความวา่
กมลมาลย์เพิง่รู้ว่าตัวเองอยู่ในถงัข้าวสาร กเ็มื่อฝูงผีเส้ือกลับกลาย

เป็นแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เด็ดปีกร่วงหล่นไปปีละคนสองคน ไม่อาจ
มาบินโฉบอวดโฉมให้หล่อนอิจฉาอีก ต่างคนต่างหายตัวเงียบ ปิดปาก
สนิท ก้มหน้าก้มตาหาเงินส่งค่างานผ่อนบ้านหรือผ่อนรถตัวเป็นเกลียว 
ขณะการ์ดเชิญแต่งงานของหล่อนร่อนสะพดั

ความเปรียบองิแนวเทียบ  (อุปลกัษณ์)



ดงัตวัอยา่งในบท “ใจข้าน้อยคอืน ้าเพชรใส”  ขององัคาร กลัยาณพงศ์

วารหน่ึงใจเถลไถลไปลิ่ว ปลิววนวัฏฏะอสรพษิอิสถี

หิวกระหายรสเสน่หานารี พลีอุทศิจิตรแก้วกามกเิลสครอง ฯ

กเิลสมารน้ันสวยแต่รูปร่าง อ้างว้างไร้แก่นสารเศร้าหมอง

ให้ทุกข์ใจภัยระย าล าพอง ชลเนตรนองคอืเลือดไหลริน ฯ

ความเปรียบเกนิจริง



บทสรุป

กลวิธีการเขียนเชิงสร้างสรรค ์แบ่งได ้2 แนวคือ

1) กลวธีิการสร้างสรรค์เชิงแนวคดิ อาจใชว้ธีิการต่างๆ ไดแ้ก่

✓ การสะทอ้นภาพดว้ยแง่มุมท่ีแตกต่างจากภาพทัว่ไป

✓ การเสนอแก่นเร่ืองยอ่ยท่ีน่าสนใจ 



2) กลวธีิการสร้างสรรค์เชิงรูปแบบ มีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 
✓ การแปรเปล่ียนความซบัซอ้นของฉนัทลกัษณ์ใหเ้ป็นความเรียบง่าย 
✓ การใชเ้ชิงอรรถเพื่อขยายความในการเล่าเร่ือง 
✓ การหกัมุมในตอนจบ 
✓ การเลือกเฟ้นถอ้ยค า 
✓ การเรียบเรียงถอ้ยค า 
✓ การใชศิ้ลปะการปลุกเร้าความรู้สึก

แต่ไม่ว่าผูเ้ขียนจะใช้กลวิธีแบบใด ต้องเลือกให้เหมาะกับงานเขียนแต่ละ
ประเภทและจุดมุ่งหมายในการส่ือสาร  เพื่อใหเ้กิดการเขียนท่ีสร้างสรรค์



แนวทางการเขียนพรรณนาอาหาร

• งานเขียนท่ีสามารถท าใหผู้อ่้านรู้สึกราวกบัวา่ไดพ้บเจอกบัส่ิงท่ีก าลงั
อ่านอยูจ่ริงๆ ไม่ใช่แต่เพียงก าลงัอ่านเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ิงนั้นๆ 
• สามารถท าได้โดยบรรยายกลิน่และรสของวตัถุท่ีก าลงักล่าวถึง และ
เลือกใช้ค าคุณศัพท์ ท่ีสามารถบรรยายกล่ินและรสไดอ้ยา่งชดัเจนเพื่อ
ถ่ายทอดกล่ินและรสนั้นๆ ไปถึงผูอ่้าน 



• ประโยคอยา่งเช่น “พายช้ินนีร้สชาติดี" นั้นไม่สามารถถ่ายทอด
ความรู้สึกพิเศษใดๆ ไปยงัผูอ่้าน 
• ในขณะท่ีประโยคอยา่ง “พายช้ินนีร้สชาตเิหมือนพายของคุณยาย    
ทีท่ั้งสดใหม่และยงัมฟีองผุดขึน้บริเวณขอบ ทั้งกรอบ ทั้งหวาน และ

รสชาติเข้มข้น" นั้นช่วยบรรยายรสชาติอนัเป็นเอกลกัษณ์ของอาหาร
ของคุณได้

แนวทางการเขียนพรรณนาอาหาร



นกัศึกษาลองพรรณนาตม้ย  ากุง้



ตัวอย่างการพรรณนาอาหาร

ต้มย ากุ้ง เป็นอาหารหลกัจานโปรดของหลายๆคน ท่ีคนไทยและคนต่างชาติ
รู้จกักนัดี  เพราะเป็นอาหารท่ีอร่อย มีรสชาติเปร้ียวเผด็จัดจ้าน โดยเฉพาะน ้าซุป
ท่ีเข้มข้นเห็นแลว้กอ็ดน า้ลายไหลไม่ได ้ประกอบกบักุง้ตัว ใหญ่ เน้ือสีขาวแน่นๆ 
ลอยตวัอยูใ่นน ้าสีส้มแดงอ่อนๆ จากพริกเผา พร้อมกบัเคร่ืองปรุงท่ีเป็นสมุนไพร
หลายอยา่ง เช่น มะเขือเทศ พริก ใบมะกรูด ตะไคร้ และหวัหอม ลว้นท าให้
รสชาติของตม้ย  ากุง้อร่อยไม่เกินค าบรรยายได ้เพราะตม้ย  าถว้ยน้ีเกิดจากการปรุง
ท่ีพิถีพิถนัของแม่ครัวและใชว้ตัถุดิบท่ีสดใหม่ 



ตัวอย่างการบรรยายสถานที่ที่ไปซ้ือโอ้วเอ๋ว

เราเดินย  า่ต๊อกตามถนนเยาวราชเพื่อตามหาร้านโอว้เอ๋วร้านแรก
จนกระทัง่เราเจอป้ายซอยสุ่นอุทิศพร้อมค าวา่ “ซอยตนั” แขวนดา้นล่างเพ่ือ
ท าใหผู้ม้าเยอืนหนา้ใหม่อยา่งเราชะงกั หากแต่เม่ือวกกลบัมาบริเวณตน้ซอย 
สายตาของเรากส็ะดุดกบักลุ่มไทยมุงท่ีรอซ้ือโอว้เอ๋วเจา้แรกของภูเกต็   เม่ือ
แหวกฝงูชนเขา้ไปเรากจ็ะพบกบัสาวใตก้ าลงัมือเป็นระวิงกบัการตกัวุน้โอว้เอ๋ว
ใส่วุน้ด า (หรือท่ีภาษากลางเรียกวา่เฉาก๊วย) ใส่ถัว่แดง  ก่อนราดน ้าเช่ือมแดง
เพ่ือส่งใหลู้กคา้ท่ีก าลงัตอ้งการน ้าแขง็ไสหวานเยน็ดบักระหาย ธนบตัรยีสิ่บ
บาทหน่ึงใบส่งกลบัสู่มือแม่คา้



ตัวอย่างการบรรยาย พรรณนาโอ้วเอ๋ว

โอว้เอ๋วนั้นเป็นของหวานท่ีคู่กบัชาวจีนฮกเก้ียนจึงพบของหวานท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยกนัตามบริเวณท่ีมีชาวฮกเก้ียนอาศยัอยู ่เช่น ปีนงั หรือไตห้วนั 
แต่โอว้เอ๋วนั้นจะมีลกัษณะคลา้ยน ้าแขง็ไสแบบไทยคือ
ใส่เคร่ืองลงไปท่ีกน้ถว้ยก่อนแลว้ตามดว้ยน า้แข็งทีไ่ส
เป็นฝอยละเอยีดก่อนจะราดน ้าเช่ือมหรือท่ีเรียกกนัวา่ 
“น า้นมแมว” ปิดทา้ย แต่เอกลกัษณ์ของโอว้เอ๋วคือ 
ตวัวุ้นน่ิมใส



วุน้โอว้เอ๋วนั้นท ามาจากผลไมต้ระกลูเดียวกบัมะเด่ือ เรียกช่ือภาษาจีนวา่ 
“อ้ายหวี”้ ลกัษณะคล้ายลูกแพร์หัวเรียวท้ายป้านมน  ผวิภายนอกสีเขยีวดู
ขรุขระคล้ายตวักบ แต่เม่ือน าเมลด็ภายในไปแช่น า้จะท าให้เมลด็พองออก
คล้ายไข่กบ    ชาวไตห้วนัจึงเรียกน ้าคั้นจากอา้ยหวี้วา่ น า้วุ้นไข่กบ มีความเช่ือ
วา่น ้าวุน้ไข่กบมีสรรพคุณทางยาในการดบักระหายและแกร้้อนใน



เจา้ของร้านเล่าใหฟั้งต่อวา่ หลงัจากเมลด็พองเตม็ท่ีแลว้บีบน ้าออก
จนได ้ “น ้าวุน้ไข่กบ” ซ่ึงมีลกัษณะเป็นเมือกออกมาแลว้ ใหน้ ากลว้ยน ้าวา้
สุกขย  าจนเละแลว้กรองดว้ยผา้ขาวบางเพ่ือใหไ้ดน้ ้ าคั้นกลว้ยน ้าวา้สุก 
จากนั้นน าน ้าวุน้ท่ีคั้นไดน้ี้ไปผสมกบัน ้าคั้น
จากกลว้ยน ้าวา้จนเป็นเน้ือเดียวกนัแลว้กผ็ึ่งไว้
หน่ึงคืนเพ่ือใหก้อ้นโอ้วเอ๋วจบักนัเป็นแผ่นทีนุ่่มลิน้



ตัวอย่างการพรรณนาขนมเค้ก

Chocolate Cake ถือเป็นขนมมือวางอนัดบัหน่ึงของร้าน  เน้ือเคก้สี
โกโกดู้ชุ่มฉ ่าน่ากนิกจ็ริง  แต่หลายคนอาจตกใจเม่ือไดรู้้วา่เคก้ตวัน้ีไม่มี
แป้งเป็นส่วนประกอบเลย เจา้ของร้านใชซู้คินีซ่ึงเป็นผกัไม่มีรสชาติมา
แทนท่ีเพื่อเพิม่ความนุ่มนวลของเน้ือสัมผสั


