
 
บทที่ 1 

ความรูเบื้องตนสําหรับงานเขียนสรางสรรค 
 
 

เนื้อหาโดยสังเขป 

 

 ศึกษาความรูเบื้องตนสําหรับงานเขียนสรางสรรค ไดแก คําจํากัดความของงานเขียน
สรางสรรค ลักษณะของงานเขียนสรางสรรคที่ตางจากงานเขียนทั่วไป ตลอดจนคําจํากัดความ
ของความคิดสรางสรรคหลักพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตราฐาน และคําจํากัดความของ
คําอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหนักศึกษาสามารถประยุกตความเขาใจจากความรูเบื้องตนเหลาน้ีไป
พัฒนาความคิดในงานเขียนใหเกิดลักษณะและรูปแบบที่มีความคิดเปนของตนเองได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 

 เม่ือนักศึกษาสิ้นสุดการศึกษาบทเรียนน้ีแลว นักศึกษาควรสามารถ 
 
1. เขาใจและสามารถอธิบายคําจํากัดความของงานเขียนสรางสรรคและความแตกตางของงาน
เขียนสรางสรรคและงานเขียนทั่วไปได 
2. เขาใจหลักพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตราฐานและนํามาใชพัฒนาความคิดกอนการ
สรางสรรคงานเขียนไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
3. สามารถประยุกตนําความเขาใจลักษณะงานเขียนสรางสรรค ความคิดสรางสรรค ตลอดจน
หลักพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตราฐานไปใชในการสรางสรรคงานที่มีลักษณะเฉพาะ
ของนักศึกษาเองไดอยางเหมาะสม 
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คําถามกอนการเรียนบทเรียนที่ 1 
 

ใหนักศึกษาเลือกขอที่ถูกตองที่สดุเพยีงขอเดียว 
 

1. ขอใดตรงกับคําจํากัดความของคําวา งานเขียนสรางสรรค มากที่สุด 
ก. งานเขียนที่มีตัวละครเกินจริงและเนื้อหาที่เหนือความเปนจริง สิ่งลี้ลับ  
ข. งานเขียนที่มีภาษาสละสลวยตลอดเรื่อง สามารถชวยยกระดับจิตใจของคนอานไดเปนอยางดี 
ค. งานเขียนที่มีการใชคํา แนวคิด และกลวิธีในการนําเสนอใหม ๆ ที่ไมใชดําเนินตามขนบ 
ง.  ขอ ก. และ ค. ถูกตอง 
 

ขอใดที่เปนขอแตกตางของงานเขียนทั่วไปกับงานเขยีนสรางสรรค 2. 
ก. งานเขียนทั่วไปถายทอดดวยภาษาทองถิ่น งานเขียนสรางสรรคถายทอดดวยภาษาราชการ  
ข. งานเขียนทั่วไปสืบทอดตอกันมาและมุงเนนการใหความบันเทิงแกผูอาน สวนงานเขียนแมจะ
เนนการใหความบันเทิงแกผูอาน แตก็มีอายุของการสืบทอดตอกันมาสั้นกวา 
ค. งานเขียนทั่วไปเขียนขึ้นดวยรูปแบบใดก็ได อาจดําเนินตามขนบหรือไมก็ได แตงานเขียน
สรางสรรคเขียนขึ้นโดยนําเสนอแนวคิดและกลวิธีใหม ๆ เทาน้ัน 
ง.  ขอ ก. และ ค. ถูกตอง 
 
3. ขอใดตรงกับคําจํากัดความของคําวา ความคิดสรางสรรค มากที่สุด 
ก. ความคิดที่นอกเหนือจากลําดับขั้นของการคิดปกติธรรมดา    
ข. ความคิดริเริ่มที่เปนของตนเอง ไมไดลอกเลียนคนอ่ืน 
ค. ความยืดหยุนในการคิดหรือปรุงแตงความคิดตอเรื่องหน่ึง ๆ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
4. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถาม 
 

ตัวอยางที่ 1  The king died and the queen died.  
ตัวอยางที่ 2  The king died and the queen died of grief.  
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 ตัวอยางที่ 3  The king died. Then, the queen died. 
 

4.1 ตัวอยางขอใดที่ตรงกับคําจํากัดความของคําวา Story 
ก. ตัวอยางที่ 1 
ข. ตัวอยางที่ 2 
ค. ตัวอยางที่ 3 
ง. ตัวอยางที่ 1 และ 3 
 
4.2 ตัวอยางขอใดที่ตรงกับคําจํากัดความของคําวา Plot 
ก. ตัวอยางที่ 1 
ข. ตัวอยางที่ 2 
ค. ตัวอยางที่ 3 
ง. ตัวอยางที่ 1 และ 3 
 
5. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถามวาตัวอยางนี้ใชกลวิธีในการนําเสนอ 
(Presentation Technique) วิธีใด 
  
 ตัวอยาง    
 'Have the police done anything Godfrey?' 
 'Nothing whatever.' 
 'It is certain, I suppose, that the three men who laid the trap for you were the 
same three men who afterwards laid the trap for Mr. Luker?' 
 'Humanly speaking, my dear Rachel, there can be no doubt of it.' 
 'And not a trace of them has been discovered? 
 'Not a trace.'    
      Moonstone, Collins 
 

ก. Interior Monologue 
ข. Dramatic Monologue 
ค. Letter Narration 
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ง. Direct Speech 
 
6. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถามวาตัวอยางนี้ใชกลวิธีในการนําเสนอ 
(Presentation Technique) วิธีใด 
  
 Dick Boulton came from the Indian camp to cut up logs for Nick's father. He 
brought his son Eddy and another Indian named Billy Tabeshaw with him. They came in 
through the back gate out of the woods, Eddy carrying the long cross- cut saw.  
 

 The Doctor and the Doctor's Wife, Hemingway  
 
ก. Report 
ข. Dramatic Monologue 
ค. Soliloquy 
ง. Direct Speech 
 
7. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถามวาผูเขียนถายทอดความคิดจากมุมมอง 
(Point of View) ในขอใด 
  
 When I was a little girl growing up in the hills of Western Pennsylvania, the 
world around us was a lot different from what it is today. Then there were fields and 
meadows of wildflowers: daisies, Queen Anne's Lace, wild asters, red clover and in the 
Fall the stately goldenrod. There were patches of woods, In the Spring the ground in 
these woods was a carpet of violets. You could pick a big bunch in no time. Once I 
found a white one. It was not really white, but a very pale washed-out blue. It looked 
white alongside the others. 
  

Down Memory Lane, Viola A. Brady 
 
ก. First-Person Point of View 
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ข. Second-Person Point of View  
ค. Third-Person Point of View 
ง. Omniscient Point of View 
 
8. ตัวอยางตอไปน้ี เปรียบเทียบสิ่งใดกับส่ิงใด 
 
 ตัวอยาง My love is like a red, red rose. 
 
ก. Love กับ Red 
ข. Love กับ Red, red rose 
ค. My love กับ Red   
ง. My love กับ Red, red rose 
 
9. ใหนักศึกษาอานตัวอยางตอไปน้ี และตอบคําถามวาคํากลาวขอใดถูกตองที่สุด 
 

ตัวอยาง I am like the Sun.  
 ตัวอยาง I am the brightest star in the sky. I feel hot and sweat over all 
   the time. I am sick of getting up so early in the morning and  
   appear at the horizon everyday in the east. 
 
ก. ตัวอยางแรกเปรียบเทียบผูเขียนกับพระอาทิตย (the Sun) สวนตัวอยางที่สองเปรียบเทียบ
ผูเขียนกับพระอาทิตยเชนเดียวกันแตใชคําแตกตางกัน (the brightest star in the sky) 
ข. ตัวอยางแรกเปนการเปรียบเทียบผูเขียน (I) กับ พระอาทิตย (the Sun) สวนตัวอยางที่สอง
เปนการถายทอดความรูสึกของผูเขียน (I) เสมือนหนึ่งวาเปนดวงอาทิตย 
ค. ตัวอยางแรกเปนการเปรียบเทียบผูเขียน (I) กับ พระอาทิตย (the Sun) สวนตัวอยางที่สอง
เปนการถายทอดความรูสึกของดวงอาทิตยที่ผูเขียนสังเกตได 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 
10. ขอใดตอไปน้ี มีการใชกลวธิีทางวรรณศิลปแบบ Alliteration  
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ก. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. 
ข. All the night-tide, I lie down by the side of my love. 
ค. Reason is to faith as the eye to the telescope. 
ง. ไมมีขอใดถูกตอง 
 
 
 
เฉลยทายเลม 
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1.  คําจํากัดความของงานเขียนเชิงสรางสรรค 
 

 กอนการศึกษาคําจํากัดความของงานเขียนเชิงสรางสรรคนั้น นักศึกษาควรเขาใจคํา
จํากัดความของงานเขียนทั่วไปและคําอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของเสียกอน  
 
 งานเขียนทั่วไปหรือวรรณกรรมทั่วไปนั้น พระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 
มาตราที่ 4 ไดใหคํานิยามของคําวา "วรรณกรรม" และคําที่เก่ียวของไวดังนี้ 
 
 "ผูสรางสรรค" หมายความวา ผูทําหรือกอใหเกิดงาน โดยความคิดริเริ่มของตนเอง 
  "งาน" หมายความวา งานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี
กรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร งานแพรเสียงแพรภาพ หรืองานอ่ืนใด อันเปนงานในแผนก
วรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร หรือแผนกศิลป 
  "ลิขสิทธิ์" หมายความวา สิทธิแตผูเดียวที่จะกระทําใด ๆ เก่ียวกับงานที่ผูสรางสรรคได
ทําขึ้น 
  "วรรณกรรม" หมายความวา งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด ไมวาแสดงออกมาโดยวิธีหรือ
ในรูปอยางใด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คําปราศรัย สุนทรพจน 
สิ่งบันทึกเสียง และ หรือภาพอ่ืน ๆ 
 

   ตอมา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดใหคําจํากัดความคําวา 
วรรณกรรม ที่สอดคลองกันโดยหมายถึง งานหนังสือ งานนิพนธที่ทําขึ้นทุกชนิด ไมวาแสดง
ออกมาโดยวิธีหรือในรูปอยางใด เชน หนังสือ จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ ปาฐกถา เทศนา คํา
ปราศัย สุนทรพจน สิ่งบันทึกเสียง ภาพ เปนตน  
 

 จากคําจํากัดความขางตนน้ี จะเห็นไดวาวรรณกรรมไดรับการนิยามวาเปนงาน
สรางสรรคที่ใชภาษาเปนส่ือในการสงสาร (Message) ไปยังผูรับหรือผูอาน ซึ่งคําจํากัดความนี้
สอดคลองกับคําจํากัดความของงานเขียนทั่วไปในภาษาอังกฤษ (expressions in print or in 
writing) ที่มีทั้งผูเขียนตําราการเขียนสรางสรรคอยาง Dr. Laurie Rozakis รวมทั้งคําจํากัดความ
ที่บัญญัติไวในกฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์ตาง ๆ อยางเชน Berne Convention, พระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 6 หรือ กฎหมายคุมครองลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Title 
17: section 102) เปนตน 
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 สําหรับการแบงประเภทการสงสารของวรรณกรรมภาษาอังกฤษน้ัน มักมีการแบง
ประเภทของลักษณะการสงสารเปน 4 ประเภทหลัก ๆ ไดแก Narration, Description, 
Exposition และ Persuasion โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - Narration หรือการเลาเร่ือง (Writing that tells a story) แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ 
คือ Real-life narratives (เชน Memoir, Biography, Autobiography, Journal, Diary) และ
Fictional Narratives (เชน Short story, Novel, Myth, Legend) 
  
 - Description หรือการอธิบายใหรายละเอียด (Writing that creates a word picture of 
what something or someone is like) โดยการอธิบายนี้เปนการใหรายละเอียดที่ผูเขียนและ
ผูอานสามารถรับรูไดจากประสาทสัมผัสเพ่ือประโยชนดานความสมจริงของคําอธิบายนั้น ๆ หรือ
บางครั้งเรียกวา Image words (words that appeal to one or more of our five senses: t, 
hearing, taste, touch, smell) ซึ่งความสมจริงของคําอธิบายน้ัน เรียกอีกอยางวา Concrete 
detail (sensory details that help readers form pictures in their minds)  
 
 - Exposition หรือการพรรณนาเลาหรือแสดงความคิดเก่ียวกับสิ่งใดส่ิงหนึ่ง (Writing 
that explains, shows, or tells about a subject) อยางเชน รายงานขาว จดหมาย คูมือ ตํารา
อาหาร รายงานผลงานวิจัย เปนตน 
 
 - Persuasion หรือการแสดงความคิดเห็นและจุดยืนของผูเขียน โดยหมายรวมถึงงานที่
แสดงความเห็นของผูเขียนที่ยังมุงโนมนาวจิตใจของผูอานเพ่ือจุดประสงคใดจุดประสงคหน่ึงอีก
ดวย (Writing that tries to move an audience to thought or action) อยางเชน Cover letter, 
Resume, Editorial และงานโฆษณาตาง ๆ เปนตน 
 
 หากงานเขียนโดยทั่วไปของทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีลักษณะรวมกันเชนนี้แลว
ลักษณะใดของงานเขียนและการสงสารที่เปนการสงสารของงานเขียนสรางสรรค 
 
คําถาม  นักศึกษาคิดวางานเขียนขอใดตอไปน้ีเปนงานเขียนสรางสรรค 
 

 1. นวนิยาย (Novel)  
 2. เรื่องสั้น (Short story)  
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 3. บทละคร (Play)  
 4. บทโทรทัศน (TV Script)  
 5. บทวิทยุ (Radio Script) 
 6. บทกลอน (Poem) 
 7. อัตชีวประวัติ (Autobiography) 
 8. ชีวประวัติบุคคล (Memoir) 
 9. บทความ (Article) 
 

คําตอบที่ถูกตอง คือ ทุกขอ  
  
  สําหรับภาษาไทย มีผูใหทัศนะสอดคลองกัน เชน ศ. ฐะปะนีย นาครทรรพ รศ.ประภาศรี 
สีหอําไพ ผศ.ปราณี สุรสิทธิ์ และ ผศ.ดร. ธเนศ เวศรภาดา ซึ่งไดใหคําจํากัดความของงานเขียน
สรางสรรค วาหมายถึงงานเขียนที่ผูเขียนสรางคําและความจากจินตนาการของตนเองโดยมี
อิสระที่จะเลือกรูปแบบการเขียนหรือกลวิธีการสื่อสารที่ไมจําเปนตองอยูในกรอบของลักษณะคํา
ประพันธที่มีอยู มีทํานองหรือลีลาที่ชวนใหผูอานคลอยตามและสามารถแสดงคุณคาทาง
ความคิดริเริ่มอยางเดนชัด 

  
 จากคําจํากัดความทั้งหมดนี้ ขอแตกตางของคําจํากัดความสําหรับงานเขียนเชิง
สรางสรรคกับคําจํากัดความสําหรับงานเขียนโดยทั่วไปที่เดนชัด คืองานเขียนเชิงสรางสรรคเปน
งานเขียนที่เขียนจากจินตนาการของผูเขียนเองเทาน้ัน ตลอดจนตองเปนงานที่มีความแปลกใหม
และมีกลวิธีสื่อสารที่ทําใหผูอานคลอยตาม การเขียนสรางสรรคจึงไมไดจํากัดเฉพาะรูปแบบการ
นําเสนอสารวาผูเขียนจะนําเสนอความคิดดวยรูปแบบการประพันธลักษณะใดหรือมีเน้ือเรื่อง
ประเภทใด แตใหความสําคัญกับลักษณะการสรางคําและความจากจินตนาการของผูเขียนที่
สามารถสงผลตอความประทับใจเรื่องนั้น ๆ ของผูอาน 
  
 นักวิชาการไดใหคําอธิบายเก่ียวกับหลักการพัฒนาความคิดสรางสรรคจากจินตนาการ
ของตนเองไวหลากหลาย อยางเชน การพัฒนาความคิดจากแรงบันดาลใจหรือความรูสึกที่เกิด
จากประสบการณ (Inspiration) หรือจากความทรงจํา (Memory) จากความคิดหรือขอสังเกตที่
เกิดจากความเชื่อของผูเขียนที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Faith) หรือจากทํานองหรือลีลาที่เกิดขึ้นในใจ
ของผูเขียนในขณะที่ปลดปลอยจินตนาการที่มีตอเรื่องใดเร่ืองหนึ่ง (Song)  
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ตลอดจนความคิดอันเกิดจากการคิดหลายแงมุม (Divergent thinking) ความยืดหยุนในการคิด 
(Flexibility) ความคิดริเร่ิมเกิดจากการนําเอาความรูเดิมมาคิดดัดแปลง (Originality) ความคิดที่
ไมซ้ํากันในเรื่องเดียวกัน (Flency) และ การใหรายละเอียดเพ่ือขยายความคิดหลักใหสมบูรณ 
(Elaboration) เปนตน ซึ่งเม่ือพิจารณาหลักการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่ยกมาน้ี ความคิด
สรางสรรคในงานเขียนจึงควรเปนงานที่สามารถแสดงออกถึงความคิดส่ิงที่แปลกใหมไปจากเดิม
โดยอาศัยความทรงจําหรือประสบการณที่มีอยู มาคิดดัดแปลง  และประยุกตใหเกิดเปนส่ิงใหม
ขึ้น แตกตางจากความคิดธรรมดาหรือความคิดของบุคคลอ่ืนโดยทั่วไป 
 
 สําหรับกระบวนวิชาการเขียนสรางสรรคเบื้องตนนี้ จะกลาวถึงหลักการพัฒนางาน
เขียนสรางสรรคที่เนนการสรางคําและความจากจินตนาการของนักศึกษาเพ่ือใหผูอาน
เกิดความประทับใจตอเรื่องน้ัน ๆ และนําเสนอทั้งในรูปแบบคําประพันธแบบรอยแกว 
(Short story, Memoir) และรอยกรอง (Poetry)  
 

2.  หลักการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตรฐาน  
 
 หลักการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตรฐาน เพ่ือใชในการฝกฝนบุคคลทั่วไป ให
เปนผูที่มีความคิดสรางสรรคสูงขึ้น  ไดแก 
  
 - Brainstorming (บางครั้งมีผูนําหลักการนี้ไปใช และเรียกตางกันไปอยางเชน 
Mapping, Webbing, Clustering เปนตน) ผูคิดคนหลักการน้ี คือ Alex F. Osborne ซึ่งไดใหคํา
จํากัดความของหลักการน้ีไววา คือ การปลดปลอยความคิดเก่ียวกับเร่ืองหนึ่ง ๆ ใหไดมากที่สุด 
เริ่มจากการวางประเด็นหรือความคิดที่สนใจตรงกึ่งกลาง (ดังภาพ) 
 
 

Train Trip 
 
 
 
รูปที่ 1 การเร่ิมตนเชื่อมโยงความคิดแบบ Brainstorming เก่ียวกับ Train trip 
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 จากน้ันจึงใหผูบันทึกเร่ิมบันทึกความคิดตาง ๆ ที่เก่ียวของโดยลากเสนเชื่อมโยง
ความสําคัญการสอดประสานกันของขอมูลไปเร่ือย ๆ และไมใหมีการไตรตรองทบทวนเกี่ยวกับ
เรื่องนั้น ๆ ในขณะที่ทําการเชื่อมโยงความคิด (ดังตัวอยาง) 
   
 ตัวอยาง สมมุติวานักศึกษาตองการระดมสมองเกี่ยวกับการเดินทางดวยรถไฟ (Train 
Trip) นักศึกษาจะเขียนคําวา Train Trip ไวตรงกลาง จากน้ันจึงเร่ิมเขียนคําตาง ๆ ที่เก่ียวของ
เพ่ือบันทึกความคิดที่นักศึกษาเห็นวาเชื่อมโยงกับการเดินทางดวยรถไฟ  
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 แผนภาพแสดง Brainstorming เก่ียวกับ Train trip 
 

 ทั้งน้ี หากนักศึกษาเกิดความคิดใหม ๆ ที่เชื่อมโยงกับความคิดเดิมที่บันทึกไปแลว 
นักศึกษาสามารถขยายขอบเขตการบันทึกกวางขึ้นจากตัวอยางนี้ไปไดเรื่อย ๆ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 3 แผนภาพแสดงการขยายขอบเขตของ Brainstorming เก่ียวกับ Train trip 
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 - Synectics Methods หรือการเช่ือมโยงความเหมือนหรือใชความคลายคลึงบาง
ประการของสิ่งที่ไมเก่ียวของกันเขาดวยกันดวยการเปรียบเทียบ (Analogy) โดยการ
เปรียบเทียบนี้ มี 3 แบบ คือ 
 

 - การเปรียบเทียบโดยตรง (Direct Analogy) หมายถึงการนําของสองสิ่งมาเปรียบเทียบ 
(เรียกของสิ่งแรกวา subject และเรียกสิ่งที่นํามาเปรียบวา analog) ตัวอยางการเปรียบเทียบ
แบบน้ี เชน The snow in my garden is like a large thick blanket. เพ่ือเปรียบเทียบหิมะที่
กองที่สวน (Subject) กับผาหมหนา ๆ ผืนใหญ (Analog)  
 
 - การเปรียบเทียบโดยสมมติตนเปนสิ่งอ่ืน (Personal Analogy) หมายถึงการสมมติใหผู
เปรียบเทียบเปนคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืนที่ไมใชตนเอง วาจะมีความรูสึกนึกคิดอยางไรถาเปนสิ่งน้ันซึ่ง
จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือส่ิงไมมีชีวิตก็ได   
 
 ตัวอยาง    I am the brightest star in the sky. I feel hot and sweat over all  
      the time. I am sick of getting up so early in the morning and        
appear at the horizon everyday in the east. 
 
 ตัวอยางน้ีแสดงความคิดของผูเขียนที่ เปรียบเทียบตัวเองเปนพระอาทิตย (The 
brightest star in the sky) วามีความรูสึกรอนอบอาวอยูตลอดเวลาและเบื่อหนายกับการที่ตอง
ตื่นตอนเชาทุก ๆ เชาเพ่ือไปปรากฎตัวที่ขอบฟาทางทิศตะวันออก 
 
 - การเปรียบเทียบโดยใชคําคูขัดแยง (Compressed Conflict) หมายถึงการนําคําซ่ึงมี
ความหมายขัดแยงหรือตรงขามกันสองคํามาจับคูกันเปนคําใหม โดยคําที่นํามาจับคูกันน้ันไมใช
คําที่ตรงกันขามกันอยูแลว อยางเชน high กับ low หรือ rich กับ poor อยางเชน imprisoned 
freedom, frustrating delight, passive violence, sweet sorrow,   seriously funny, virtual 
reality, genuine imitation, exact estimate เปนตน 
 
 - Attribute Listing หรือการแจกแจงองคประกอบของสิ่งใดส่ิงหน่ึงเพื่อนํามาใช
เปรียบเทียบระหวางสองสิ่งที่มีความคลายคลึงกันนอย (Forced Analogy) และเชื่อมโยงลักษณะ
ที่มีอยูของทั้งสองสิ่งนั้นใหเกิดเปนความคิดใหมขึ้น ดังตัวอยาง 
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ตัวอยาง การเปรียบเทียบดินสอกับการแตงงาน (Marriage as a pencil)  
 

ตาราง 1 ตารางแสดงการเปรียบเทียบองคประกอบของดินสอกับการแตงงาน 
 

องคประกอบของดินสอ องคประกอบของการแตงงาน 
ผิวเรียบแบบของดินสอ ความราบเรียบหนาเบื่อหนายของชีวิตแตงงาน 
หกดานของดินสอ หนาที่หกอยางที่ตองทําของชีวิตแตงงาน 
ยางลบ การใหอภัยกัน 
สวนที่ใชเขียน การบอกความรูสึก ความรักแกกัน 
 

3.  คําจํากัดความของคําอ่ืนที่เก่ียวของที่ควรทราบ 
  
 คําจํากัดความของคําวา Story คือ การเรียงลําดับของเหตุการณ (the chronological 
sequence of events) โดยเหตุการณ (an event) นั้นหมายรวมถึงทั้งปรากฎการณทั้งที่เกิดเอง
ตามธรรมชาติและที่ถูกทําใหเกิด (natural and nonnatural happenings) ซึ่งตางจาก 
Description ที่เปนการใหรายละเอียดเทาน้ัน ไมมีลําดับเหตุการณ ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยาง  
 - The house has blue shutters. (Description) 
 
 คําจํากัดความของคําวา Plot คือ การเชื่อมโยงความสัมพันธของเหตุการณเขา
ดวยกัน (causal and logical structure which connects events)  
 
 ใหนักศึกษาศึกษาความแตกตางของ Story และ Plot จากตัวอยางตอไปน้ี 
 

ตัวอยาง 1  The king died and then the queen died (story).  
ตัวอยาง 2  The king died and then the queen died of grief (plot).  
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 จากตัวอยาง ตัวอยางที่ 2 เปน plot เน่ืองจากมีการเชื่อมโยงความสัมพันธของ
เหตุการณแรก (The king died.) และเหตุการณที่เกิดถัดมา (The queen died.) โดยอธิบายการ
เกิดของเหตุการณที่สองวา เกิดจากความเศราโศกเสียใจ (died of grief) ในขณะที่ตัวอยางแรก
เปนเพียงแคลําดับเหตุการณเทาน้ัน   
 
 คําจํากัดความของคําวา Narrative Modes คือ รูปแบบหรือลักษณะการสื่อหรือ
แสดงออกทางความคิดของการเลาเร่ือง (kinds of utterance through which a narrative is 
conveyed) โดย narrative modes นี้ อาจแบงไดกวาง ๆ เปน 2 ประเภท คือ Direct speech 
และ Indirect speech ดังตัวอยางตอไปน้ี 
  

  ตัวอยาง 1 Jane said, “I will feel really upset if my boyfriend borrows my  
      money again.” (Direct speech) 
  ตัวอยาง 2   Jane said that she would feel really upset if her boyfriend  
       borrowed her money again. (Indirect speech) 
 

  จากตัวอยาง ตัวอยางแรกเปน Direct speech โดยจะเห็นไดจากการใชเคร่ืองหมาย
คําพูด (quotation mark) สําหรับการถายทอดความคิด สวนตัวอยางสองเปน Indirect speech 
คือ การถายทอดคําพูดน้ันโดยไมมีการใชเคร่ืองหมายคําพูด    
 
 นอกจากนี้ เม่ือผูเขียนถายทอดความคิดโดยไมใชเครื่องหมายคําพูดและสอดแทรก
ความคิดหรือความเห็นของผูพูดไปดวย จะเรียกวา ‘Report’ 
 

ตัวอยาง    
 Dick Boulton came from the Indian camp to cut up logs for Nick's father. He 
brought his son Eddy and another Indian named Billy Tabeshaw with him. They came in 
through the back gate out of the woods, Eddy carrying the long cross- cut saw.  
 

The Doctor and the Doctor's Wife, Hemingway  
 

  นอกเหนือจาก Representations of speech ของ narrator ที่กลาวไปแลว ยังมีลักษณะ
การจําแนก Representations of thought อีกดวย โดยแบงเปน direct discourse และ  
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indirect discourse เชนเดียวกัน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
 
  ตัวอยาง 
 -  "What horrible weather they have here," he thought. (Direct discourse) 
 -   He thought that the weather in these parts was really horrible.  
    (Indirect discourse) 
 
 ทั้งน้ี เม่ือผูเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิดของ narrator ในงานเขียนดวย จะเรียกวา 
Representation of Consciousness  (ways of representing thought or consciousness) ซึ่ง 
จําแนกตามระดับการรับรูหรือถายทอดความรูสึกนึกคิดน้ัน ๆ ของ narrator (depending on the 
level of noticeable narrator interference) มีดวยกัน 8 ประเภท คือ Interior Monologue, 
Dramatic Monologue, Letter Narration, Diary Narration, Subjective Narration, Detached 
Autobiography, Observer Narration และ Anonymous Narration 
 

 คําอธิบายโดยสังเขปมีดังนี้ 
 
 - Interior Monologue คือ การสื่อความรูสึกนึกคิดของตัวละคร (free flow of thought) 
เสมือนผานการรําพึงรําพันของตัวละครนั้นๆ ตัวอยางงานเขียน ไดแก A Telephone Call และ 
The Waltz (ของ Dorothy Parker), I Stand Here Ironing (ของ Tillie Olsen), Patterns (ของ 
Amy Lowell), The Love Song of J. Alfred Prufrock (ของ T.S. Eliot’s) และ Ode to a 
Nightingale (ของ John Keats) เปนตน 
 
 ตัวอยาง 
 PLEASE, God, let him telephone me now. Dear God, let him call me now. I 
won't ask anything else of You, truly I won't. It isn't very much to ask. It would be so 
little to You, God, such a little, little thing. Only let him telephone now. Please, God. 
Please, please, please. 
 If I didn't think about it, maybe the telephone might ring. Sometimes it does that. 
If I could think of something else. If I could think of something else. Knobby if I counted 
five hundred by fives, it might ring by that time. I'll count slowly. I won't cheat.  
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And if it rings when I get to three hundred, I won't stop; I won't answer it until I get to 
five hundred. Five, ten, fifteen, twenty, twenty-five, thirty, thirty-five, forty, forty-five, 
fifty.... Oh, please ring. Please. 
 

A Telephone Call, Dorothy Parker  
 

  - Dramatic Monologue ตางจาก interior monologue คือ ตัวละครรําพึงรําพันเรื่อง
หน่ึง ๆ โดยผูอานรับรูการรําพึงรําพันนั้นในฐานะ ‘Implied audience’ หรือ ‘silent listener’ 
ตัวอยางงานเขียน ไดแก The Lady’s Maid (ของ Katherine Mansfield), My Last Duchess 
(ของ Robert Browning), The Flea (ของ John Donne) และ The Rime of the Ancient 
Mariner (ของ Samuel T. Coleridge) 
 
 ตัวอยาง 

 

That's my last Duchess painted on the wall, 
Looking as if she were alive. I call 

That piece a wonder, now: Frà Pandolf's hands 
Worked busily a day, and there she stands. 
Will't please you sit and look at her? I said 

"Frà Pandolf" by design, for never read 
Strangers like you that pictured countenance,  
The depth and passion of its earnest glance, 
But to myselfthey turned (since none puts by 

The curtain I have drawn for you, but I)               
And seemed as they would ask me, if they durst, 
How such a glance came there; so, not the first 

Are you to turn and ask thus. Sir, 'twas not 
Her husband's presence only, called that spot 

Of joy into the Duchess' cheek: perhaps 
Frà Pandolf chanced to say "Her mantle laps 

Over my Lady's wrist too much," or "Paint 
 
 
 
 

EN422 16  



Must never hope to reproduce the faint 
Half-flush that dies along her throat": such stuff  
Was courtesy, she thought, and cause enough                

For calling up that spot of joy. She had 
A heart -- how shall I say? -- too soon made glad, 

Too easily impressed; she liked whate'er 
She looked on, and her looks went everywhere. 

Sir, 'twas all one! My favour at her breast, 
The dropping of the daylight in the West, 
The bough of cherries some officious fool  

Broke in the orchard for her, the white mule 
She rode with round the terrace -- all and each 

Would draw from her alike the approving speech,           
Or blush, at least. She thanked men, -- good! but thanked 

 
Somehow -- I know not how -- as if she ranked 

My gift of a nine-hundred-years-old name 
With anybody's gift. Who'd stoop to blame 

This sort of trifling? Even had you skill 
In speech -- (which I have not) -- to make your will 

Quite clear to such an one, and say, "Just this 
Or that in you disgusts me; here you miss, 
Or there exceed the mark" -- and if she let 

Herself be lessoned so, nor plainly set                               
Her wits to yours, forsooth, and made excuse, 

--E'en then would be some stooping, and I choose 
Never to stoop. Oh sir, she smiled, no doubt, 

Whene'er I passed her; but who passed without 
Much the same smile? This grew; I gave commands; 
Then all smiles stopped together. There she stands 
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As if alive. Will't please you rise? We'll meet 
The company below, then. I repeat,  

The Count your master's known munificence 
Is ample warrant that no just pretence                                  

 
Of mine for dowry will be disallowed; 

Though his fair daughter's self, as I avowed 
At starting, is my object. Nay, we'll go 

Together down, sir. Notice Neptune, though, 
Taming a sea-horse, thought a rarity,  

Which Claus of Innsbruck cast in bronze for me!  
 

  My Last Duchess, Robert Browning 
 

  - Letter Narration มีลักษณะการนําเสนอความคิดเชนเดียวกันกับการเขียนจดหมาย 
ตัวอยางงานเขียน เชน A Bundle of Letters (ของ Henry James), A Wilderness Station 
(ของ Alice Munro), Jupiter Doke, Bridgadier General (ของ Ambrose Bierce) และ Inter-
Office ของ Rosellen Brown เปนตน 
 
 - Diary Narration มีลักษณะการนําเสนอความคิดเชนเดียวกันกับการเขียนบันทึก
ประจําวัน ตัวอยางงานเขียนลักษณะน้ี เชนในงาน Robinson Crusoe (ของ Daniel Defoe), 
The Sorrows of Werther” (ของ Johann Wolfgang von Goethe), A Caddy’s Diary และ I 
Can’t Breathe (ของ Ring Lardner), Me and Miss Mandible (ของ Donald Bartheleme),  
The Yellow Wallpaper (ของ Charlotte Perkins Gilman), The Night Watchman’s 
Occurrence Book (ของ V.S. Naipaul) และ Amahl and the Night Visitors (ของ Lorrie 
Moore) เปนตน 
 

 - Subjective Narration เปนการเลาเร่ืองโดยผานมุมมองบุรุษที่ 1 (told from the first 
person perspective) ซึ่งถายทอดเรื่องราวน้ันภายหลังเหตุการณนั้น ๆ เกิดขึ้นแลว (after the 
conclusion of the events) โดยสอดแทรกความรูสึกนึกคิดตามกรอบจํากัดของการเลาที่ผาน 
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มุมมองบุรุษที่ 1 นั้น (impression of subjectivity) ตัวอยางงานเขียน ไดแก The Somebody 
(ของ Danny Santiago), My Side of the Matter (ของ Truman Capote), My Sister’s 
Marriage (ของ Cynthia M. Rich), Why, You Reckon? (ของ Langston Hughes), A&P (ของ 
John Updike) และ Distance (ของ Grace Paley) 
 

 ตัวอยาง 
 

 Now here comes the sad part of the story, at least my family says it's sad but I 
don't think it's sad myself. The store's pretty empty, it being Thursday afternoon, so 
there was nothing much to do except lean on the register and wait for the girls to show 
up again. The whole store was like a pinball machine and I didn't know which tunnel 
they'd come out of. After a while they come around out of the far aisle, around the light 
bulbs, records at discount of the Caribbean Six or Tony Martin Sings or some such 
gunk you wonder they waste the wax on, sixpacks of candy bars, and plastic toys done 
up in cellophane that faIl apart when a kid looks at them anyway. Around they come, 
Queenie still leading the way, and holding a little gray jar in her hand. Slots Three 
through Seven are unmanned and I could see her wondering between Stokes and me, 
but Stokesie with his usual luck draws an old party in baggy gray pants who stumbles 
up with four giant cans of pineapple juice (what do these bums do with all that 
pineapple juice' I've often asked myself) so the girls come to me. Queenie puts down 
the jar and I take it into my fingers icy cold. Kingfish Fancy Herring Snacks in Pure Sour 
Cream: 49¢. Now her hands are empty, not a ring or a bracelet, bare as God made 
them, and I wonder where the money's coming from. Still with that prim look she lifts a 
folded dollar bill out of the hollow at the center of her nubbled pink top. The jar went 
heavy in my hand. Really, I thought that was so cute.  
 

A&P, John Updike  
 

 - Detached Autobiography คลายคลึงกับ Subjective narration แตตางกันที่ narrator 
ถายทอดเหตุการณที่เกิดขึ้นแลว (after the conclusion of the events) ดวยความคิดที่พัฒนา
ไปจากเดิม อันเปนผลจากเหตุการณนั้น ๆ (as a result of that experience itself)  
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ตัวอยางงานเขียน ไดแก David Copperfield (ของCharles Dicken), Jane Eye (ของ Charlotte 
Bronte), And Now Miguel (ของ Joseph Krumgold), A Coupla Scalped Indians และ 
Invisible Man (ของ Ralph Ellison), Buddenbrooks (ของ Thomas Mann), Christmas Eve 
at Johnson’s Drugs N Goods (ของ Toni Cade Bambara), The Circuit (ของ Francisco 
Jimenez) และ ’s First Confession ของ Frank O’Connor เปนตน 
 

 - Observer Narration การถายทอดเร่ืองราวลักษณะนี้ เนนการดําเนินเรื่องแบบผู
สังเกตการณ (observer) มากกวา โดย narrator อาจเปนผูรวมในเหตุการณ (eyewitness to 
the action) ก็ได ตัวอยางงานเขียน เชน The Voice from the Wall (ของ Amy Tan), Country 
(ของ Jayne A. Phillips), Scales (ของ Louise Erdrich), The Bridle (ของ Raymond Carver) 
และ The Eggs of the World (ของ Toshio Mori) เปนตน 
  

 ตัวอยาง 
 

 Almost everyone in the community knew Sessue Matoi as the heavy drinker. 
There was seldom a time when one did not see him staggering full of drink. The trouble 
was that people did not know when he was sober or drunk. He was very clever when 
he was drunk and also very clever when sober. The people were afraid to touch him. 
They were afraid of this man, sober or drunk, for his tongue and brains. They dared not 
coax him too solicitously or make him look ridiculous as they would treat the usual tipsy 
gentleman. The people may have had only contempt for him, but they were afraid and 
silent. And Sessue Matoi did little work. We always said he practically lived on sake and 
wit. And that was not far from truth. 
 I was at Mr. Hasegawa’s when Sessue Matoi staggered in the house with 
several drinks under his belt. About the only logical reason I could think of for his visit 
that night was that Sessue Matoi must have known that Mr. Hasegawa carried many 
bottles of Japan-imported sake. There was no other business why he should pay a visit 
to Hasegawa’s. I knew Mr. Hasegawa did not tolerate drinking bouts. He disliked riotous 
scenes and people. 
 At first I thought Mr. Hasegawa might have been afraid of this drinker, and 
Sessue Matoi had taken advantage of it. But this was not the case. Mr. Hasegawa was  
 
 
 
 

EN422 20  



not afraid of Sessue Matoi. As I sat between the two that night, I knew I was in the fun, 
and as likely as any minute something would explode. 
 

The Eggs of the World, Toshio Mori 

 
 - Anonymous Narration สําหรับการถายทอดความคิดลักษณะนี้ เปนการเลาเร่ืองผาน
ความรูสึกนึกคิดของตัวละครเพียงหนึ่งตัว (Single character point of view), สองตัว (Dual 
character point of view) หรือตัวละครหลายตัว (Multiple character point of view)  
 ตัวอยางงานเขียนที่มี Single character point of view ไดแก The Five-Forty Eight 
(ของ John Cheever), The Stone Boy (ของ Gina Berriault), Doby’s Gone (ของ Ann 
Petry), Act of Faith (ของ Irwin Shaw) และ Come Out of Widerness ของ James Baldwin 
เปนตน 
 ตัวอยางงานเขียนที่มี Dual character point of view ไดแก Unlighted Lamps (ของ 
Sherwood Anderson), The Shadowin the Rose Garden (ของ D.H. Lawrene), Sinking 
House (ของ T. Coraghessan Boyle), The Only Rose (ของ Sarah O.Jewett), Strong 
Horse Tea (ของ Alice Walker) และ Uglypuss (ของ Margaret Atwood) เปนตน 
 ตัวอยางงานเขียนที่มี Multiple character point of view ไดแก Fever Flower (ของ 
Shirley A. Grau), The Suicides of Private Greaves (ของ James Moffett) และ Inez (ของ 
Merle Hodge) เปนตน 
 

 - คําจํากัดความของคําวา Narrative Voice, Narrative Perspective หรือ Point of 
View คือ มุมมองหรือลักษณะความคิดของ narrator ที่ถายทอดเรื่องราว (how the narrative is 
told) ซึ่งโดยมาก มักจําแนกเปน First-person Point of View (การเลาโดยใชสรรพนามบุรุษที่
หน่ึง) และ Third-person Point of View (การเลาโดยใชสรรพนามบุรุษที่สาม) ซึ่งการเลาโดยใช
สรรพนามบุรุษที่สามนั้น ยังสามารถแยกยอยลงไปไดอีก 2 ประเภท คือ Omniscient Point of 
View (รูความรูสึกนึกคิดของตัวละครในเรื่องทุกตัว) และ Limited Omniscient Points of View 
(รูความรูสึกนึกคิดของตัวละครในเรื่องเฉพาะตัวละครที่ผูเขียนใชเปน narrator) นอกจากน้ี ยังมี
การเลาเร่ืองแบบ Objective Point of View หรือการเลาเรื่องเสมือนหน่ึงผูเขียนถายทอด
เรื่องราวน้ัน ๆ ผานกลอง (camera which can go anywhere) แตไมสามารถลวงรูความรูสึกนึก
คิดของตัวละครในเรื่องได 
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สรุปทายบท 
 

 งานเขียนสรางสรรค คือ งานเขียนที่มีการใชคํา แนวคิด และกลวิธีในการนําเสนอที่มี
อิสระ แหวกแนว ไมติดอยูในกรอบของลักษณะคําประพันธที่มีมาแตด้ังเดิม โดยความคิดที่
สรางสรรคในงานเขียนน้ันเกิดจากจินตนาการของผูเขียนเอง มิไดลอกเลียนแบบอยางของผูอ่ืน 
  
 นักศึกษาควรฝกฝนการใชหลักการพัฒนาความคิดสรางสรรคที่เปนมาตรฐานและทํา
เขาใจคําจํากัดความของคําอ่ืนที่เก่ียวของที่ควรทราบเพ่ือสามารถนําทักษะการพัฒนาความคิด
ไปประยุกตสําหรับการสรางสรรคงานเขียนที่มีการนําเสนอความใหมและมีคุณคาทางความคิด
ริเร่ิมอยางเดนชัด 
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กิจกรรมสงเสริมความคิดสรางสรรค 
 

คําสั่ง 1 ใหนักศึกษาสมมุติตัวเองเปนสิ่งอ่ืน (จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีก็ได) จํานวนคํา

  ประมาณ 1,200 – 1,500 คํา  
 

คําสั่ง 2 ใหนักศึกษาสรางสรรคงาน 1 ชิ้น จากขอกําหนดตอไปน้ี 
 

  ขอกําหนด (ใหเขียนเรียงตามลําดับจากขอกําหนดที่ 1 จนถึงขอกําหนดที่ 14)  
 
 - ขอกําหนดที่ 1  มี noun ที่เปนคน (Person) 2 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 2  มี adjective ที่แสดงสี (Color) อยางนอย 2 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 3  มี noun ที่เปนอวัยวะ (Organ) อยางนอย 2 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 4  มีการเปรียบเทียบ (Comparison/Analogy) 
 - ขอกําหนดที่ 5  มี adjective ที่แสดงลักษณะรูปราง รูปทรง (Appearance)  
    อยางนอย 2 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 6  เปนประโยคที่มีจํานวนคําไมเกิน 5 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 7  มี verb ที่แสดงการกระทํา (Action) จากคนคนเดียว  
    อยางนอย 3 คํา  
 - ขอกําหนดที่ 8   เปนประโยคที่มีจํานวนคําไมเกิน 5 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 9   มีการเปรียบเทียบ (Comparison/Analogy) 
 - ขอกําหนดที่ 10 มี noun ที่เก่ียวกับเคร่ืองแตงกาย อยางนอย 2 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 11  มี adjective ที่เก่ียวกับกลิ่น (Odor)   
 - ขอกําหนดที่ 12 มีการเปรียบเทียบ (Comparison/Analogy) 
 - ขอกําหนดที่ 13 เปนประโยคที่มีจํานวนคําไมเกิน 5 คํา 
 - ขอกําหนดที่ 14 มี adjective ที่เก่ียวกับเสียง (Sound)  
   
คําสั่ง 3 ใหนักศึกษาคิดกลวิธีการนําเสนองานเขียนแบบสรางสรรค 1 ชิ้น จาก “My 

Last Duchess” ของ Robert Browning 
 
 
 
 
 
 
 

EN422 23  



ตัวอยางงานเขียนคําสั่งที่ 1 
  
 All of a sudden, as I lay awake, I got the feeling that I was being watched – no, 
not stalked, and that gave me a seriously creepy feeling, so … I woke up. I found 
myself waking up in an unfamiliar place. My memory got fuzzy. I couldn’t recall what 
had happened to me – why I was supposed to be here. All I know was something had 
definitely happened. The space was cool and damp – and I felt aches in every limb. I 
might have slept for a long time. Shrugging, I hit something with my elbow. With panic, I 
strengthened my hand but it hit something. I startled and straighted my leg, and, and it 
hit something – again! I was frozen in place until the scene finally dissipated … 
 It was very dark. Perhaps, it was deep in the middle of the night. Everything 
was deadly quiet. Perhaps, all occupants were fast asleep. It seemed like a dark lonely 
area, devoid of any visible life – almost a feeling I shouldn’t be here at all.  
 As the dark surrounding came into focus, my auditory senses began to detect a 
faint rustling sound, coming from somewhere. It sounded like something scurrying, and 
slowly, as I listened, it seemed to increase in echoing decibels. I was chilled to the bone 
with fright. It was so scary!!! It was as though my head was hearing the sound more 
than my ears. My first thought told me that I was dreaming. The dream occurred about 
two or three times before being replaced with my intense fear. I heard that sound once 
again! … a steady and repetitive thumping voice. ((Thump)) .. then silence .. for a 
second, and then ((Thump)) .. over and over and over … I lay down, paralyzed with 
fear. What could that noise be? I tried to rationalize anything that could give me any 
explanation. My mind was busy and I was too scared to move. The ((Thump)) 
continued, only it was getting louder … louder … louder … 
 By now the sound was enveloping my head. I looked around once more, just 
hoping to find any living-beings. Without hope, the sound continued. I peered through 
darkness, I could see something moving. I called out the figure, but there was no 
response. I wanted to scream and run in terror, but .. I was paralyzed. The sound then 
followed me. It went to my left, then around to the front – and then, to my right. It 
circled me!!! I expected to be attacked by some mutated creature of the dark at any  
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moment. Abruptly, the air grew cold. The sound faded and was replaced by a howling 
dog – a sound which resembled a coyote wail and a dog in pain. I saw something from 
the corner of my eye.  
 From that point on, I started the apparition as well. It was like a mist, or 
sometimes just a difference in the air itself. I could feel the energy of something living 
(or once living as the case maybe) in the places it would appear. The more often I 
concentrated on it the more defined figure it became. I rested my back to the wall and 
began to wonder, had I stumbled upon the remains of the cemetery? Or at least, 
stumbled upon the remains of the residents who were rumored to roam this place at 
night, emerging from their burial grounds to walk the streets like they did in life. I began 
to feel a weird sensation originating from my feet. It was cold and odd. The smell was 
there too – but it was at a distance; it was faint. Soon, the sensation began to travel up 
alongside of my body and the smell grew stronger. Then, there it was, all at once. The 
sensation was so overwhelming and intense! It was right on top of me!!! It seemed like 
something was wrapping me. The perfume fragrance was right underneath my nose. It 
was so strong – it was overpowering! The cold, the damp, and my intense fear – kept 
my imagination going even further. I heard a faint growl, sounded like a mad dog – off 
in the distance. It sounded worse than anything I had heard before. But after about 5 
minutes of intense fright, I heard it retreated back to where it came. I knew that if I 
could only move up onto my side (off of my back) everything would be alright. I 
gathered all my strength and managed to roll over onto my side. I looked around, and 
the entity was no where to be found. I began to pray, as I remembered I may have 
been learnt to pray before, hoping that the entity would disappear and never came 
back. 
 

 But the entity returned … Nothing more, no hand touched me, no soothing voice 
– just something sitting on my legs! I felt what could only be described was the feeling 
of a small animal jumping and walking on my legs. I tried not to give it much thought – 
then closed my eyes, praying it would retreat very soon … 
 

  ((Thump)) At this point, it was like a great cracking sound – like thunder  
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crashing through the trees. It was still the same monstrous sound. The only difference 
was that there was an icy blue mist coming up together from the ground which grew 
bigger and thicker. I could feel a spurt of icy air shooting up my body and returning to 
boiling heat as it shot me back again. I was deadly sure that something might happen 
to me. My body started to be shaken, torn into pieces and blew up … I fainted … 
 
 … I slowly opened my eyes and I found myself in an open-air. (Oh, I came out!) 
I might have been dreaming! 
 
  
 The sun warmed me. The weather was warm. The sky seemed twice as high. In 
ditches and on the ground grew blue and green flowers. Lemons and oranges hung in 
the woods. The air was filled with the gay butterflies. I looked below and found myself 
beside a great broad brook. Beside the brook, there grew many water-lilies with broad 
green leaves. Croak! Croak! The leaf which lay farthest out was that an old toad laying 
and singing. Tweet-Tweet! Tweet-Tweet! sang the bird before flying into the green 
forest, behind me. No cracking voice was sounded. Only the smell was left. 
 
 … I gently closed my eyes again, and smelled it. It was different smell. This 
time, it was the most beautiful, usual odor I had ever smelled. It was like a scent of 
flowers and baby powder – sweet like vanilla, with a strong trace of violet. I swear that it 
was definitely something I had never smelled before … 
 
 (A voice) suddenly sounded behind me! 
 
   My heart stopped. 
  
  … I was frozen with the thought that scary sound might come up again.. 
I was very much frightened by the sound of footsteps coming towards me .. then ..  
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  HEAVENS! How beautiful she is! 
 
    .. cried an old traveler – looking exhausted from a long 
journey, with snow-white hair, and a great stuff on this back. 
 
  “She is the most beautiful cherry blossom I’ve never seen …” 
 

     Sound, Salinee Antarasena (1999) 
 

ตัวอยางงานเขียนคําสั่งที่ 2 
 

At the jail, one of the police was assigned to search the girls. 
Pink faces were whitened. 
 
Hands were tied, and ears were told that all were charged of prostitution. 
Their hair – as pink as ripen cherry – drooped. 
 
A police in search of drugs at the bar smiled to R.M., looked at her hip, her beautiful 
legs – before feeling astonished to find that R.M. was a fully developed young man! 
 
He was speechless. 
 
Miss “B” – a girl picked up at the same bar, took out her hat, saying she had not 
realized that too. She wishes she had known that before, it would have be more fun. 
 
A crow shrieked. 
 
With a lipstick, and eye make-up, Miss R.M. is like a red, red rose again. Wearing a 
sleek satin dress, and high heels – Miss R.M. is ready to go out. 
 
Dressing in female attire, Miss R.M. adds a strong sense of perfume beneath the  
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breast. 
 
As sweet as a rose 
 
Eyes met. 
A couple of shadow went to a small hotel, silently. 
 

Pink, Salinee Antarasena (1999) 
 

ตัวอยางงานเขียนคําสั่งที่ 3 
 

Dear Sir, 
 

 After my departure from the Duke’s dwelling, my duty of observing him has 
already been fulfilled. Sir, the doom of the Duchess stirs no woes to him by now. As I 
found only a meager strain of regret through his speech during the visit. The Duke is 
still as elegant as ever, sir. His solemn voice can confirm his physical state, as fine as 
ever. O my gracious lord, I must say that the Duke has such a delicate taste. His 
belongings of great ‘value’ all attracted my eyes, but the picture of the Duchess, his last 
wife, struck my senses the most. Hearing her mildness praised everywhere nearby, her 
virtues spoke of, and her beauty sounded yet not so deeply as to witness by myself. 
Within the frame of the portrait, Sir, I must tell that the beam of liveliness she did 
perfume the air and sweet was all I saw in her. 
 Nevertheless, the disapproval of the Duchess’ misbehavior constitutes a large 
part in the Duke’s comment to her. Sir, it is very unfortunate for ‘an accomplished noble 
man’ to marry such a ‘plain, vulgar lady.’ It transpired that she let herself being annoyed 
with the ‘suitors’ (who were all kept under the Duke’s observation). Her ‘too easily 
impressed’ and ‘flirty’ smile did arouse the Duke to lose his patience to endure her 
deeds. But Sir, her end kept the Duke tormented for a good while before his generous 
mind could give an order for building an everlasting reminder to his beloved, a way he 
could eventually capture ‘her smile’. Spending a time watching the beauty in  
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portrait, his tongue told the anger of his heart. Pardon me, my lord, for I ever submitted 
my fancy to your eyes (as I once fixed her in where my nobler thoughts were based). 
 Good fortune and being in favor of the Duke, she was instead ungrateful to his 
‘noble offer’. Being a Duchess, the beauty should fix her eyes only on the Duke. This 
young budding lady, fair and fresh (and sweet), broke the rule. While the Duke kept 
busy with his tasks, she would enjoy herself, even with her humble fellows. You may 
see how dull she was. O Pardon my lord, for the boldness is mine own. But the rules 
are what women are born to bear, or is it NOT, Sir? If she had been belonging ‘all that 
is virtuous’, her name must have been saved. Unfortunately, the Duke’s ‘modest’ 
proposal of having an ‘undisgraced’ wife did not succeed. To have or have not a 
virtuous wife, I hope I may choose. Sir as I believe that even from the lowest place 
where the virtuous things proceed, the place can be dignified by the doer’s deeds. 
Good alone is good, without a name, vileness is so and much good of the Duke’s 
gentle heart, I am sure, Sir, this ‘kindness’ merits thanks. 
 
Your humble servant, 
 

Cassio 
 

Letter, Salinee Antarasena (1996) 
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