Assignment Critiques
แบบฝึกหัดเขียนบทความ พร้อมทั้งบทวิจารณ์
แบบฝึกหัด:
แบบฝึกหัดที่คุณต้องทาสาหรับ คอร์สนี้ก็คือ ให้เขียนบทความอย่างน้อย 300 คา ที่เต็มไปด้วย “ความ
วิเศษ” ของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับร่างเค้าโครงเกี่ยวกับคุณ ประโยชน์ที่ผู้ซื้อจะได้รับจากน้าผลไม้โกจิ และคุณควรใส่
ประโยคที่คลุมเครื ออย่ างน้อย 5 ประโยค เพื่อเลี่ยงการอธิบายข้อเท็จจริงโดยตรง (ตัวอย่างการใช้ ป ระโยคที่
คลุมเครือดูได้ใน Sticky Note หน้าที่ 15) และควรแทรกประโยคคาสั่งประมาณ 3 ประโยค เพื่อให้ผู้อ่านลงมือทา
ก่อนที่คุณจะเริ่มเขียนบทความ คุณควรที่จะอ้างอิงรู ปแบบการเขียนโดยสามารถดูได้จากตัวอย่าง Sales
Letter ในหน้าถัดไป
ให้ทาการศึกษาตัวอย่างแต่ละอันอย่างละเอียด และหลังจากนั้นก็เขียนบทความในแบบของคุณเองอย่าง
น้อย 300 คา ซึ่งในหน้าถัดไปนั้น คุณจะได้พบกับบทความของนักเรียนของผมกลุ่ มหนึ่ง ซึ่งจะเต็มไปด้ว ยบท
วิจารณ์ของผมที่มีต่อบทความของพวกเขา ผมแนะนาให้คุณใช้เป็นแนวทาง และพื้นฐานในการทาแบบฝึกหัดในชุด
นี้
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Paul Chow: พอล ชอว
ทุกครั้งหลังจากที่ได้ดื่มน้าผลไม้โกจิแล้วรู้สึกเหมือนได้อยู่จุดสูงสุดบนโลก อีกทั้งยังทาให้การตื่นนอนสด
ชื่นในทุกๆเช้า ความรู้สึกแบบนั้นเป็นยังไงกันนะ? ไม่มีอาการปวดหัว ไม่มีอาการปวดเมื่อย มีแต่พลังงานในร่างกาย
แบบไม่สิ้นสุดให้ใช้ในการดาเนินชีวิตในแต่ละวัน? คุณจะรู้สึกมีกาลังวังชา สดชื่น และมีพลังใจในการที่จะเผชิญหน้า
กับปัญหาชีวิตที่คุณมีอยู่ตอนนี้ นี่ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน ลองจินตนาการถึงการดื่มน้าผลไม้โกจิ และได้รับพลังยอดมนุษย์
ที่จะสามารถทาให้คุณมีพลังอานาจในการจัดการกับสิ่งที่ท้าทายทุกอย่างที่กาลังเข้ามาในชีวิตคุณ
โดยคุณสลัด
ปัญหาเหล่านั้นทิ้งได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนแค่แมลงวันตัวเล็กตัวหนึ่ง?? ลองนึกภาพตัวเองที่มีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และได้ครอบครองความรู้สึกที่ราวกับว่าคุณสามารถที่จะออกไปครองโลกได้? ถ้าหากคุณ
มีโอกาสได้ลองดื่มน้าผลไม้โกจิแล้ว คุณจะรู้สึกแบบนี้เลย! มีการศึกษามากมายพิสูจน์แล้วว่า นี่คือน้าผลไม้ที่มีน้ำพุ
แห่งควำมเยำว์วัยบรรจุอยู่ในขวดอย่างแท้จริง น้าพุศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถย้อนเวลาให้คุณได้สัมผัสควำมรู้สึกแห่ง
ควำมเป็นเด็กอีกครั้ง และท้ำให้ดูเด็กยิ่งกว่าเดิม ในขณะที่คุณกาลังดื่มน้าผลไม้โกจิ คุณจะเริ่มสังเกตุเห็นการ
เปลี่ยนแปลงในตัวคุณอย่างน่าประหลาดใจ งานวิจัยที่มีมาอย่างยาวนาชี้ให้เห็นว่าโกจิมีคุณประโยชน์มากเกินกว่าที่
วิตำมินหรืออำหำรเสริมอื่นๆ จะสามารถทาได้ นอกจากนั้น โกจิยังเป็นที่รู้จักในการทาให้ระบบภูมิคุ้มกันของคุณ
แข็งแรงขึ้น และทาให้คุณมีอำยุยืนมำกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้คุณสามารถควบคุมน้้ำหนักของร่ำงกำยได้อย่ำง
สม่้ำเสมอ ทาให้ระดับน้้ำตำลในกระแสเลือดปกติ เพิ่มศักยภำพในกำรมีเซ็กซ์ ฟื้นฟู และเยียวยำ DNA พัฒนำ
ระบบสืบพันธุ์ในร่ำงกำย.... และคุณประโยชน์อื่นๆอีกมากมาย!! ผมเก็บท่าไม้ตายของโกจิไว้ในส่วนสุดท้ายของ
บทความ คุณทราบหรือไม่ว่า โกจิ คือ อำหำรเสริมที่สำมำรถชะลอควำมแก่ได้ดีที่สุดบนโลก? เนื่องจากโกจิ
ประกอบไปด้วยโมเลกุลของ Polysaccharides และสำรต้ำนอนุมูลอิสระมำกมำยที่ช่วยชะลอความแก่ของเซลล์
ในร่างกาย โดยสามารถที่จะป้องกันเซลล์ในร่างกายไม่ให้ถูกอนุมูลอิสระทาลายอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากนั้น
คุณจะรู้สึกเหมือนเด็กกว่ำเดิมเนื่องจากคุณประโยชน์ของโกจิที่สามารถกระตุ้นต่อมใต้สมองของคุณให้หลั่งโกรท
ฮอร์โมน hGH (Human Growth Hormone) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ฮอร์โมนวัยรุ่น” เพราะฮอร์โมนตัว

นี้แหละ ที่ท้ำให้เซลล์ในร่ำงกำยของคุณสำมำรถที่จะย้อนเวลำกลับไปเป็นเซลล์วัยรุ่นได้อีกครั้ง! ในขณะที่คุณ
กาลังครุ่นคิดถึงคุณประโยชน์อันสุดยอดของเครื่องดื่มน้าผลไม้โกจิ คุณคิดว่ามันมีเหตุผลที่ดีสาหรับสุขภาพของคุณ
บ้ำงมั้ย??
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ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
บทความนี้ดีเยี่ยม มีการแทรกประโยคคาสั่งได้อย่างเหมาะสมพร้อมกับแทรก “แทรกประโยคที่คลุมเครือ”
และคาที่ทาให้เหมือนถูกสะกดจิต แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าหากคุณต้องการใช้เครื่องมือในการสะกดจิตเหล่านี้ จะดีกว่า
ถ้าหากคุณทาตัวอักษรให้เอียงโดยใช้กับประโยคที่คลุมเครือ และคาที่ทาให้เหมือนถูกสะกดจิต
การขีดเส้นใต้ก็เป็นไอเดียที่ยอดเยี่ยมในการส่งต่อความหมายให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
ให้สังเกตุว่าหลังจากคาที่ผมใช้สะกดจิต “ลองจินตนาการ” ผมได้มีการใช้การเว้นวรรคไว้ด้วย
จะเป็นการดีถ้าหากคุณทาให้ประโยคในส่วนนี้สั้นอย่างเหมาะสม
ยิ่งสั้น ยิ่งดูสะกดจิต
ยกตัวอย่างเช่น...
“ลองจินตนาการ...
ถึงกำรดื่มน้้ำผลไม้โกจิ และได้รับพลังยอดมนุษย์ที่จะสามารถทาให้คุณมีพลังอำนำจในการจัดการกับสิ่ง
ที่ท้าทายทุกอย่างที่กาลังเข้ามาในชีวิตคุณ โดยคุณสลัดปัญหาเหล่านั้นทิ้งได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เหมือนแค่
แมลงวันตัวเล็กตัวหนึ่ง”
พอลยังสามารถใช้ “คาให้คนอ่านเห็นภาพ” ได้ชัดขึ้นอีกด้วย
การเขียนบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รักษาสุขภาพมักจะใช้คาซ้าเดิม กลุ่มเดิม ซึ่งอาจจะดูน่าเบื่อ พอลจึง
ใช้คาที่ช่วยให้คนอ่านเห็นภาพได้ชัดขึ้นดังนี้ “นี่คือน้าผลไม้ที่มีนำพุแห่งควำมเยำว์วัยบรรจุอยู่ในขวดอย่างแท้จริง
น้าพุศักดิ์สิทธิ์ที่จะสามารถย้อนเวลำให้คุณได้สัมผัสความรู้สึกแห่งความเป็นเด็กอีกครั้ง
และทาให้ดูเด็กยิ่ง
กว่าเดิม” คาเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพง่ายขึ้น จินตนาการง่ายขึ้น ถึงคุณประโยชน์ของน้าผลไม้โกจิ และ
คุณควรลอกแบบเค้าโครงในการเขียนบทความแบบนี้ด้วย
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Tim Johnson: ทิม จอห์นสัน
ถึงผู้อ่าน,
ภาพตัวเองว่า...
 ตื่นเช้าแล้วรู้สึกสดชื่นทุกๆวัน... พร้อมกับได้นอนหลับลึกจนเข้าถึงการพักผ่อนที่แท้จริง
 ลุกขึ้นมาจากเตียงนอนด้วยพลังงานที่ทาให้กระปรี้กระเปร่า
 คุณจะรู้สึกร่าเริง และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับวันใหม่ๆ
 รู้สึกสุขุม รอบคอบ
 รู้สึกตื่นเต้น มีสง่าราศี เวลาคุณชาเลืองตัวเองผ่านกระจก คุณแทบจะต้องยกนิ้วโป้งขึ้นให้กับตัวเอง
 คุณมีแก้มที่มีสีสวยงาม
 บุคลิกภาพดูดีมีสง่า
 มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง
 คุณมีความกระตือรือร้นรู้ว่าวันนี้ต้องเป็นวันของคุณ
 คุณเริ่มรู้สึกแบบนี้มาตั้งแต่คุณได้เริ่มดื่มเครื่องดื่มที่มีสารต้านอนุมูลอิสระแบบใหม่ในอาทิตย์ก่อน
โอเค... กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงสักครู่นะ
นี่คือเรื่องจริง และผมอยู่ตรงนี้โดยพร้อมที่จะเปิดประตูให้คุณเข้าไปสู่โลกแห่งความลับของสารต้านอนุมูลอิสระ
นึกภาพดูอีกว่า...
ข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตอนนี้ยากที่จะปฏิเสธ... เพราะมีการศึกษาในมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งสามารถพิสูจน์ได้
ว่าการรับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปในร่างกายอย่างเป็นประจานั้นจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการทางานของระบบ
ไหลเวียนโลหิตในร่างกายโดยรวมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทางานของระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้น อวัยวะอื่นๆใน
ร่างกายของคุณก็จะสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นด้วย
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มีแพทย์มากมายที่อ้างอิงเกี่ยวกับข้อดีของระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นต่อร่างกาย นี่ คือ ข้อดีบางส่วน:
 เพิ่มศักยภาพในการทางานของหัวใจ และปอด
 เพิม่ การไหลเวียนของเลือดในเส้นเลือดดา เส้นเลือดแดง และเส้นเลือดฝอย
 เพิ่มความสามารถในการจาโดยการเพิ่มระดับออกซิเจนในสมอง
 เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพื่อให้เลือด และออกซิเจน สามารถที่จะไปฟื้นฟูเส้นใยได้อย่างทันที
 เพิ่มปริมาณเลือดให้ไปเลี้ยงแขน ขา และอวัยวะเพศ
 เพิ่มประสิทธิภาพในการมีเพศสัมพันธุ์
คุณไม่จาเป็นต้องเอาระดับศาสตราจารย์มาพิสูจน์หรอก มีคนเป็นพันๆคนที่มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้น
และคุยโอ้อวดเกี่ยวกับการมีเซ็กซ์ที่ดีขึ้น และการถึงจุดสุดยอดความรู้สึกทางเพศที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ไม่ต้องทา
อะไรเลย แค่รอดูเวทย์มนต์ที่จะสามารถทาให้อะไรหลายๆอย่างดีขึ้น... นี่ไม่ใช่แค่สาหรับคุณผู้ชาย แต่ในกลุ่มของ
ผู้หญิงเองก็สามารถที่จะเพิ่มอรรถรสในการมีเซ็กซ์ได้ถึง 10 เท่า
เพียงแค่สิ่งที่บรรจุอยู่ในเครื่องดื่มนั้นเท่านั้นเองหรอ?
เกือบร้อยกว่าปี วัฒนธรรมตะวันตกได้ค้นพบความลับในการที่จะสามารถทาคุณ ประโยชน์ดังกล่าวที่ได้
อธิบายไปแล้วด้านบนเป็นจริงได้ทุกข้อ บรรทึกลับในสมัยก่อนชี้ให้เห็นว่า โกจิ คือ ความลับที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ผ่าน
บรรพบุรุษมากมาย ย้อนไปไกลถึงราศวงศ์หมิงเลยทีเดียว ด้วยเบอร์รี่สีแดงสดที่เ รียกกันว่า โกจิ เบอร์รี่ ทาให้
ความลับถูกเปิดเผย ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lycium barbarum ต่อมาก็มีการค้นพบถึงส่วนประกอบของโกจิ
ทีป่ ระกอบไปด้วยสารออกซิแดนซ์ระดับสูง มีระดับปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสสารใดๆ
ก็ตาม เมื่อบดผงเชอร์รี่สีแดงแล้วทาให้แห้ง จะทาให้สามารถนาไปผสมกับน้าได้ หรือทาเป็นเครื่องดื่มน้าผลไม้ที่เต็ม
ไปด้วยรสชาติแห่งความอร่อยได้เช่นกัน ผงเหล่านี้ยังสามารถนาไปขัดผิวได้ซึ่งเวลาขัดผิวจะเกิดการดูดซึมทันทีที่ผิว
เป็นผลทาให้คุณรู้สึกซู่ซ่า
ให้ผมได้ลองโชว์รีวิวจากลูกค้าที่มีความพึงพอใจมากถึงหนึ่งร้อยราย ผมการันตีเลยว่า สิ่งที่คุณกาลังจะเห็น
คือ สิ่งที่พวกเขาได้อธิบายด้วยความสุขบริสุทธิ์อย่างแท้จริง ข้อความของพวกเขาที่ใช้สื่อนั้น มีเสียงดัง ฟังชัดเจน
อีกไม่นาน คุณเองก็จะรู้สึกในแบบเดียวกัน ทันทีที่คุณได้ลองสัมผัสประสบการณ์จากโกจิ
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สั่งวันนี้!
ด้วยความเคารพ,
ทิม จอห์นสัน
ปล. ในขณะที่คุณรอโกจิ ส่ ง ตรงจากช่อ งทางไปรษณีย์ด่ว น ผมแนะนาว่า คุณควรที่จะนอนหลั บ พั กผ่ อ นบ้ า ง
เพราะว่าคุณจาเป็นที่จะต้องพักผ่อนร่างกายให้มากที่สุดเพื่อรับมือกับแฟนคุณ หลังจากที่แฟนของคุณได้ลองดื่มโก
จิเข้าไป คุณจะต้องเหนื่อยแน่งานนี้! จงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่านี่จะเป็นเซ็กซ์ที่คุณต้องไม่เคยพบเจอแน่นอน!

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
อันดับแรกเลยนะทิม คุณต้องกลับไปเช็คเรื่องความถูกต้องของคา และไวยากรณ์ด้วย คาแรกเลยนะอยู่
บนสุดเลย คือ คาว่า “ภาพตัวเองว่า” ควรจะเป็น “นึกภาพตัวเองว่า” ผมเข้าใจดีว่าคุณตื่นเต้นกับคอร์สนี้มากจน
อาจจะทาให้คุณพิมพ์ผิดไปบ้าง
อันดับที่สองนะ ผมรู้สึกประทับใจวิธีการของคุณในการสื่อถึง “คุณประโยชน์” ของโกจินะ และผมก็ชอบที่
คุณได้พยายามโชว์ถึงคุณประโยชน์เหล่านั้นที่เป็นจุดเด่นของโกจิได้มากพอสมควร
มีอยู่จุดหนึ่งที่คุณทาพลาดหนักมาก อยู่ตรงช่วงแรกของบทความ “โอเค... กลับมำสู่โลกแห่งควำมเป็น
จริงสักครู่นะ...” คุณไม่ควรเขียนประโยคนี้นะ
คุณทาพลาดมหันต์เลยหล่ะ เพราะประโยคที่ไม่ควรเขียนข้างบนเป็นการบอกผู้อ่านนัยๆว่า “นี่ สิ่งที่คุณ
กาลังอ่านอยู่ไม่ใช่ความจริงนะ!” ในช่วงต้นของบทความ คุณอุตส่าห์ พยายามเปิดตัวแบบจัดเต็มในการที่จะ
พยายามสร้างสภาวะความอยากรู้อยากเห็นให้กับผู้อ่าน
แต่กลับกลายเป็นว่าช่วงเปิดตัวต้องถูกสกัดดาวรุ่งด้วย
ประโยคนั้น
รู้มั้ย ในตอนที่คุณพยายามสร้างสภาวะให้ผู้อ่านอยากรู้อยากเห็นเหมือนอยู่ในภวังค์ จริงๆแล้ว คุณต้องการ
ให้พวกเขาอ่านต่อไปจนจบ!
และอีกอย่าง ผมไม่เห็นรูปแบบประโยคที่ “คลุมเครือ” และรูปแบบประโยคที่กระตุ้นให้ผู้อ่าน “ลงมือทา”
เลยแม้แต่ประโยคเดียว ตอนคุณสร้างรูปแบบประโยคทั้งสองอันนั้น คุณต้องใส่ตัวอักษรเอียงให้กับรูปแบบประโยค
ที่ “คลุมเครือ” และคุณต้องใส่ตัวอักษรตัวหนาให้กับรูปแบบประโยคที่กระตุ้นให้ผู้อ่าน “ลงมือทา” และก็มีอีก
นิดนึง ผมแทบไม่ค่อยเห็นรูปแบบประโยคที่สร้างเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นภาพง่ายขึ้นอยู่ในบทความนี้เลย ฉะนั้น ทาให้
แน่ใจนะว่า คราวหน้า คุณต้องใช้รูปแบบประโยคพวกนี้ด้วย
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Andy Graham: แอนดี้ เกรแฮม
นึกภาพว่าตัวเองอยู่ตรงหน้าหมอ จะเป็นยังไงถ้าหากหมอตรวจร่างกายของคุณแล้วพบว่าความดันเลือด
ของคุณลดลงจนอยู่ในระดับปกติ? ตอนนี้คุณไม่ใช่หนึ่งในสี่ของประชากรชาวสหรัฐอเมริกาที่เป็นโรคความดันโลหิต
สูงแล้ว ซึ่งหมายความว่า คุณอยู่ห่างจากระดับความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจ และโรคไตวาย (ในเดือนมิถุนายน ปี
ค.ศ. 1998 จากวารสารแอ็คต้า พีซิโอโลจิก้า ซินิก้า มีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยการแพทย์ปกั กิ่งรายงานว่าด้วยสาร
Polysaccharide ที่มีอยู่ในโกจินั้น สามารถที่จะป้องกันความดันโลหิตสูงได้) และจะเป็นยังไงถ้าหากหมอบอกคุณ
อีกว่าระดับคลอเลสเตอรอลของคุณลดลงจนอยู่ในระดับปกติได้เช่นกัน? (ในปี ค.ศ. 2004 มีการศึกษาหนึ่งในหัวข้อ
เกี่ยวกับชีววิทยาชี้ให้เห็นว่า สารสกัดจากผลไม้ Lycium barbarum สามารถที่จะลดระดับคลอเลสเตอรอล ลด
ระดับความเข้มข้นของไตรกลีเซอไรด์ และลดระดับน้าตาลในเลือดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถเพิ่มปริมาณ
ของคลอเลสเตอรอล HLD ได้มากอีกด้วย (คลอเลสเตอรอล“ดี”)) คุณจะรู้สึกยังไง ถ้าหากคุณรู้ว่าวิธีที่จะควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือดของคุณได้? (จากวารสารเกี่ยวกับเภสัชกรรมของญี่ปุน่ ปี ค.ศ. 2006: ผลตรวจจากคนไข้
ชี้ให้เห็นว่า Polysccharide ใน Lycium barbarum สามารถที่จะควบคุมระดับน้าตาลในเลือดได้ และยังสามารถ
ควบคุมเมทาบอลิซึมของกลูโคสได้ อีกทั้งยังสามารถบรรเทาอาการจากภาวะเครียดเนื่องจากออกซิเดชั่นได้ด้วยโดย
ทดลองกับหนูด้วยวิธี NIDDM (ชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า: non-insulin dependent diabetes mellitus) ในวารสาร
เกี่ยวกับเภสัชกรรมของญี่ปนุ่ ยังบอกอีกว่า LBP สามารถที่จะลดปัจจัยในการทาลาย DNA ในร่างกายได้อีกด้วย
เนื่องจากภาวะระดับความเครียดจากออกซิเดชั่นที่ลดลง) เพราะคุณรู้ดีว่าคุณประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดนั้น มี
อยู่ในน้าดื่มผลไม้โกจิเพียงแค่ขวดเดียว คุณจึงบอกกับตัวเองว่า นี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดสาหรับสุขภาพ และการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีของคุณ
และครอบครัว
ไม่จาเป็นว่าคุณจะต้องเข้าใจคุณประโยชน์ของน้าผลไม้ในระดับ
วิทยาศาสตร์ที่ต้องลงลึกไปถึงระดับเซลล์ เพียงแค่ดื่มเสร็จแล้วรอให้น้าผลไม้โกจิเสกเวทมนต์ให้สุขภาพของคุณดี
ขึ้นมา! และคุณก็ไม่จาเป็นต้องไปหาหมอเพื่อเช็คการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างละเอียดหรอกนะ หลังจากที่คุณ
ได้ลองดื่มน้าผลไม้โกจิเข้าไปแล้วหน่ะ มาหยุดความเหนื่อยหน่ายให้ชีวิตด้วยโกจิ ทาในสิ่งที่ถูกต้องกัน – หยิบขวด
น้าผลไม้โกจิขึ้นมาดื่มเดี๋ยวนี้!

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
แอนดี้ คุณเขียนบทความได้หักมุมมาก
แต่จริงๆแล้ว “เค้าโครงของคุณ” ค่อนข้างแย่นะ
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คุณใช้เนื้อหาค่อนข้างเยอะกับการทาให้ผู้อ่าน “เห็นภาพตัวเอง” เวลาอยู่ตรงหน้าหมอที่กาลังตรวจร่างกาย
คุณต้องทาให้มันออกมาดราม่ากว่านี้
ตัวอย่างอาจจะเป็นแบบนี้นะ...
“คุณยื่นบัตรนัดเวลาให้กับพยาบาล และหลังจากนั้นพยาบาลก็นาทางคุณไปยังห้องนั่งรอ มีเหงื่อไหลบน
หน้าผากของคุณเต็มไปหมด และคุณรู้สึกว่าหัวใจของคุณเต้นรัว เร็ว แรง ซิ่งเหมือนกับรถที่มีความเร็ว 100 ไมล์ต่อ
ชั่วโมง กังวลกับผลตรวจสุขภาพว่าจะเป็นยังไงกันนะ?”
เขียนบทช่ว งแรกของเรื่องให้ดู “แย่” ไว้ก่อน หลังจากนั้นค่อย “เปลี่ยน” บทมาเล่าเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นอย่างมหัศจรรย์หลังจากที่ผู้ชายคนนั้นดื่มน้าผลไม้โกจิเข้าไป
นอกเหนือจากนั้น ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้เครื่องมือในการเขียนบทความ ซึ่งคุณใช้วิธีแบบธรรมดา
เกิน คุณต้องเพิ่มการเขียนให้คนอ่านเห็นภาพ การใช้อักษรเอียงกับรู ปแบบประโยคที่ “คลุมเครือ” และคาพูด
สะกดจิต และการใช้อักษรตัวหนากับรูปแบบประโยคที่ทาให้ผู้อ่าน “ลงมือทา” ด้วย
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Eric Grigsby: เอริค กริกซ์บี้
ถ้าหากคุณเคยได้ลองใช้กล้องจุลทรรศน์แบบไฮเทคความละเอียดแบบสูงสุดส่องตัวคุณเอง คุณจะเห็นเลย
ว่ามีสงครำมกำรต่อสูร้ ะหว่างเซลล์ในร่างกายของคุณที่รุนแรงมากขึ้น ทุกนาที ทุกวัน เพื่อการอยู่รอด การต่อสู้ที่
เกิดขึ้นของเซลล์ก็เพื่อต้านการเกิดโรค และต้านสารเคมีเจือปนที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และเป็นเพราะการต่อสู้
พวกนี้แหละ ที่ทาให้ดูดพลังชีวิต และทาลายความเป็นวัยเด็กของคุณให้หายไป เมื่อก่อน ทุก 40 ถึง 50 ปี จะมีการ
ค้นพบเรื่องราวแปลกใหม่ในวงการแพทย์อยู่ตลอด ซึ่งในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา ไม่มีการค้นพบทางการแพทย์ใดเลย ที่
เกี่ยวกับสิ่งที่มีผลกระทบกับสุขภาพชีวิตของคุณ ซึ่งความจริงนั้น หลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในหุบเขาแถบ
ภูมิภาคของเอเชีย ผลไม้ชิ้นเล็กกระจิ๊ดชิ้นนี้เองนั่นแหละ เพียงแค่หนึ่งออนซ์ก็ทาให้มีความสามารถในการต่อกรกับ
โรคร้ายได้แล้ว ซึ่งไม่มีสสารใดบนโลกในธรรมชาติที่มนุษย์รู้จักสามารถทาได้แบบนี้
คุณไม่จาเป็นต้องเป็นถึงผู้เชียวชาญด้านสุขภาพเพื่อที่จะพยายามเข้ำถึงความลับสุดยอดในการเพิ่มพลังงานให้กับ
ร่างกายคุณสองเท่า ทาจิตใจตัวเองให้ปรอดโปร่ง ทาให้ตัวเองอารมณ์ดีขึ้น และทาให้ตัวเองอายุยืนขึ้นหรอกนะ
เพียงดื่มซูเปอร์ฟู้ตตัวใหม่นี้แค่สามวัน ผมขอชวนให้คุณลองสังเกตุตัวเองถึง ควำมรู้สึกที่สุดยอด และความ
กระปรี้กระเปร่าอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน
จะเป็นยังไงถ้าหากคุณมี ควำมมั่นใจที่เต็มเปี่ยมว่าสุขภาพของคุณดีที่สุด มีกำรสงบศึกไม่มีการต่อสู้ของเซลล์ใน
ร่างกายของคุณอีกต่อไป ในขณะที่สุขภาพของคนรอบข้างคุณถูกทาร้ายด้วยอาการของโรคไข้หวัด เชื้อโรคพวกนี้ไม่
มีแม้แต่โอกาสที่จะทาให้คุณป่วยได้หรอก เพราะว่าคุณดื่มน้าผลไม้โกจิอย่างเป็นประจาทุกวัน ซึ่งเซลล์ในร่างกาย
ของคุณนับ 10 ล้านล้านเซลล์ มีความได้เปรียบอย่างขาดลอยในการต่อสู้ และป้องกันสุขภาพของคุณจากโรคภัยไข้
เจ็บใดๆก็ตาม

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
บทความนี้มีความสมบูรณ์แบบมาก! นี่คือต้นแบบของการเขียนบทความในแบบฝึกหัดนี้เลย
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Steve McCann: สตีฟ แม็คแคนน์
ข่ำวช็อคด้ำนล่ำง...

“ซูปเปอร์ฟู้ดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มใหม่สุดมหัศจรรย์ ได้รับกำรค้นพบใน
ป่ำทึบอะเมซอน เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถท้ำให้ระดับพลังงำนใน
ร่ำงกำยของคุณเพิ่มขึ้น ท้ำให้คุณได้สัมผัสควำมเป็นวัยรุ่นอีกครั้ง ท้ำ
ให้สุขภำพของคุณดีขึ้นทันตำ และปลุกเร้ำอำรมณ์ในกำรมีเซ็กซ์ให้
มำกขึ้น โดยใช้เวลำเพียงแค่ 3 วัน!”
นึกภาพตัวเองว่าผ่านไปแล้วหนึ่งปี แล้วคุณก็มองย้อนกลับไปในตอนที่ คุณเลือกที่จะตัดสินใจสิ่งหนึ่งที่ได้
เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล การตัดสินใจของคุณในการซื้อน้้ำผลไม้โกจิครั้งแรก
 คุณรู้สึกว่าสุขภาพของตัวเองดีขึ้นแบบไม่เคยสัมผัสมาก่อนในชีวิต
 เพื่อนของคุณต่างอิจฉาเพราะคุณดูเด็กลง ดูร่าเริ่งแจ่มใส
 แพทย์ต่างตกตะลึงถึงพัฒนาการที่ดึขึ้นของสุขภาพคุณ
 คุณมีความรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากกว่าเมื่อก่อน
 สัมผัสประสบการณ์แห่งความสุข และความสนุกของชีวิตทุกวันแบบไม่รู้จบ
เอาหล่ะ ลองนึกดูว่ำคุณจะรู้สึกยังไง ถ้าหากคุณประโยชน์ทุกอย่างที่มีต่อสุขภาพของคุณสามารถเกิดขึ้น
ได้อย่างง่ายดาย และเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องลงแรงทาอะไรเลย
คุณจะรู้สึกดีมากเลยใช่มั้ยหล่ะ?
เอาหล่ะจะเป็นยังไงถ้าหากผมบอกคุณว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ได้รับการพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วว่ามีความน่าจะเป็นที่จะ
เป็นไปได้
คุณเริ่มสงสัยแล้วหรือยัง?
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แน่นอน คุณต้องเริ่มสงสัยแล้วแน่ ผมกาลังจะบอกว่า เพียงแค่ผลไม้ชิ้นเดียว ทาไมถึงสามารถทาให้สุขภำพดีขึนมำ
ได้มำกมำยขนำดนี
เชื่อผมเถอะ ผงเองก็เคยถามคาถามแบบนี้กับตัวเองเหมือนกัน
ถ้าคุณ ใช้เวลำซักสองถึงสำมนำทีอ่ำนบทควำมนีให้จบ คาตอบทุกอย่างที่คุณสงสัยจะได้รับการเปิดเผย....
สิ่งแรกเลยที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือ คุณจะเริ่มสังเกตุว่า ตัวเองเริ่มมีชีวิตที่ผ่อนคลายมากขึ้น และคุณก็จะยิ่ง
สังเกตุถึงการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นในแต่ละวันของคุณ อีกทั้งคุณจะได้สัมผัสถึงพลังงานที่ไม่สิ้นสุดในร่างกายของ
คุณที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันแบบที่คุณไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนในชีวิต
ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกำรมีเซ็กซ์แบบไม่สิ้นสุด! เพิ่มควำมต้องกำรอำรมณ์ทำงเพศมากขึ้น! ในขณะที่ยัง
รักษาศักยภาพในการมีเซ็กซ์ได้ถึงจุดสูงสุด
ฉะนั้นตอบผมมาว่า คุณอยากจะใส่เสื้อเกราะกันกระสุนให้กับระบบภูมิคุ้มกันของคุณมั้ย? จนคุณสามารถบอกลา
พวกโรคร้ายไปได้เลย? แน่นอน คุณต้องตอบว่า อยาก! ถ้าหากคุณไม่ต้องการป่วยอีกต่อไป...
ก็แค่ลองคิดตอนนี้ว่ำ คุณจะรู้สึกยังไง ... ชีวิตของคุณจะมีหน้าตายังไงต่อจากนี้?
ผม การันตี คุณเลยว่า “นี่จะเป็นการตัดสินใจซื้อที่สาคัญ และดีที่สุดในชีวิตคุณเลย!”

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
บทความชุดนี้ค่อนข้างดีเลยทีเดียว
นี่ คือ คาแนะนาเพิ่มเติมในการทาให้บทความนี้มีคุณภาพมากขึ้น
1. เอาประโยคนี้ออกนะ “การตัดสินใจของคุณในการซื้อน้าผลไม้โกจิครั้งแรก” เพราะประโยคนี้จะทาให้ผู้ซื้อรู้สึก
กดดันว่าตัวเองตั้งแต่บรรทัดแรกๆของบทความเลยว่า ตัวเองกาลังถูกคุณเซลล์สินค้าอยู่
#2: อย่าใช้รูปแบบประโยคคาสั่งว่า “เชื่อผมเถอะ” ไม่ว่าคุณจะใช้ประโยคนี้ในบทความเพื่อสร้างคาสั่งให้ผู้อ่านลง
มือทามากขึ้น หรือแค่ใส่ไว้ในบทความไว้เฉยๆ ผมคิดว่า ประโยคนี้ไม่เหมาะสม เพราะจะทาให้ผู้คนรับรู้ว่าคุณกาลัง
“ร้องขอ” ให้พวกเขาซื้อสินค้า
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ประเด็นขั้นเทพที่ควรใช้ในการสื่อถึงผู้อ่านผ่านบทความ
 ไม่จาเป็นต้องทาให้ผู้อ่านเชื่อคุณ
 ทาให้ผู้อ่านรู้ตัวว่า พวกเขาเริ่มสงสัยเกี่ยวกับสินค้านี้แล้ว และงานของคุณก็คือ ทาให้คุณประโยชน์จาก
สินค้าคุณนั้น ยากที่จะยอมรับได้ว่าเป็นความจริง....
 แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงข้อพิสูจน์ และรีวิวจากลูกค้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของสินค้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต
ของพวกเขาได้อย่างไร
 ให้ผู้อ่านคิดเอง ตัดสินใจด้วยตัวเอง ชีวิตของพวกเขาแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว
ถึงแม้ว่าพวกเขาจะถูกบังคับซื้อหรือเลือกที่จะไม่ซื้อก็ตาม แต่ความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองของ
พวกเขานั่นแหละ ที่จะทาให้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเขาได้ตลอดกาล
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Dave Thomas: เดฟ โทมัส
มโนภาพตัวเอง.....
 จะเป็นยังไงถ้าหากคุณ ได้นอนหลับลึก และได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ จนถึงจุดที่ คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกเต็มไป
ด้วยควำมกระปรี้กระเปร่ำในทุกๆวัน
 ถึงแม้ว่ามีปัญหามาให้กวนใจอยู่ตลอด แต่ทุกวันคุณกลับรู้สึกว่าตัวเองมีสมาธิ ความใจเย็น และความสุขุม
รอบคอบมากขึ้นในการจัดการกับปัญหา
 คุณไม่ต้องเหนื่อยกับความเครียด และความวิตกกังวลอีกต่อไป ในขณะที่คนอื่นต้องทนทุกข์ทรมานกับ
ความเคร่งเครียดในสังคมเร่งรีบที่เราอยู่ทุกวันนี้
 ถ้าหากคุณมีร่างกายที่สามารถต้านทานโรคภัย และเชื้อโรคได้ ผมบอกเลยว่า นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนั้น
โหยหา
 จะเป็นยังไงถ้าหากคุณ ดูเด็กขึ้น จนกระทั่งว่า ทั้งเพื่อน และครอบครัวของคุณก็ต่างพากันอิจฉา เพราะ
พวกเขาตกตะลึงกับบุคลิกภาพใหม่ของคุณนั่นเอง
 จะเป็นยังไงถ้าหากคุณ มีระดับความดันเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ โดยที่คุณไม่จาเป็นต้องพยายามควบคุม
อาหาร หรือพยายามฝืนกินอาหารที่มีรสจืดในทุกวัน
 จะรู้สึกยังไงถ้าหากคุณ สามารถควบคุมระบบย่อยอาหารของตัวเองได้ และสามารถลดระดับคลอ
เลสเตอรอลลงได้ด้วย ในขณะที่คุณมีความสุขกับการได้รับคุณประโยชน์จากเครื่องดื่ม ซึ่งไม่ใช่แค่การได้ลิ้ม
รสชาติอันแสนอร่อยจากเครื่องดื่ม แต่เป็นเครื่องดื่มนั่นเองที่ทาให้สุขภาพของคุณดีขึ้นอย่างแท้จริง
 ถ้าหากคุณ ได้สัมผัสประสบการณ์ของกำรมีเซ็กซ์ที่สนุกขึ้น และสามารถใช้เวลาอยู่บนเตียงได้นานขึ้น จน
คุณสามารถเข้าถึงจุดสูงสุดของอารมณ์ทางเพศได้แบบไม่เคยมีมาก่อนในอดีต
 แค่ลองคิดว่า จะเป็นยังไง ถ้าหากคุณมีสุขภำพที่ดีในทุกวัน และด้วยการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทาให้
ตัวเองรู้สึกมีความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่ออกมาจากภายใน เป็นความสุขที่สุดยอดซึ่งแม้แต่คุณเองก็ไม่
สามารถที่จะกล้าปฏิเสธของขวัญนั้นได้
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คุณประโยชน์ที่กล่าวมาทั้งหมด โดยยังไม่รวมคุณประโยชน์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้เป็นของคุณครับ เพราะว่าคุณได้ตัดสินใจ
ด้วยตัวเองแล้วว่า คุณยอมที่จะให้ร่างกายตัวเองได้รับประโยชน์อันสูงสุดจากซูปเปอร์ฟู้ดที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซูป
เปอร์ฟู้ดนี้เท่านั้น ที่ไม่ใช่แค่สามารถช่วยพัฒนาระบบต่างๆภายในร่างกายของคุณให้แจ๋วขึ้น แต่ยังช่วยกระตุ้น และ
พัฒนาในเรื่องของจิตใจ สมอง และความจาด้วย

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยในการใช้รูปแบบประโยคแบบ “คลุมเครือ” ในหลายส่วนนะเดฟ คุณทาดี
มาก บทความนี้ถือได้ว่าเป็นบทความที่ยอดเยี่ยมมาก เพราะมีจุดผิดที่ผมเห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง ซึ่งมีแค่ 2
ประเด็นหลัก
1. ถ้าจะทาให้คาว่า “มโนภาพตัวเอง....” มีน้าหนักมากขึ้น ควรจะใช้คาสั้นๆว่า “มโนภาพ....”
2. คุณไม่ค่อยใช้รูปแบบประโยคที่อธิบายให้คนเห็นภาพง่ายๆ
ลองแก้ตามนี้ แล้วบทความนี้ จะกลายเป็นบทความที่มีความสมบูรณ์ที่สุด
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Luiz: หลุยส์
จะเป็นยังไง ถ้าหากคุณสามารถลดน้าหนักได้ 10 ปอนด์ อย่างง่ายดาย ภายในระยะเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์?
จินตนการถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ... พวกความรู้สึกเศร้า น่าอับอาย และความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ได้
จางหายไปนานพอสมควรแล้วเพราะความสุขที่เกิดขึ้น และบุคลิกภาพใหม่ของคุณอันแสนสุดเซ็กซี่นั่นเอง ตอนนี้
คุณเริ่มรู้สึกเคารพตัวเองมากขึ้น ดูมีชีวิตชีวามากขึ้น และที่สาคัญที่สุด ดูน่าดึงดูดมากขึ้น ผมอยากจะชวนคุณให้ลอง
นึกถึง ภำพที่มีผู้ชำยเคยทิ้งคุณไปในอดีต และตอนนี้ผู้ชำยพวกนั้นต้องมำนั่งคุกเข่ำขอร้องคุณ โดยมีควำมหวัง
ว่ำคุณจะตอบตกลงออกเดทด้วย จนถึงจุดที่ว่า คุณต้องปฏิเสธคาชวนออกเดทของผู้ชายทุกคน ยกเว้นผู้ชายในฝัน
ของคุณคนเดียวเท่านั้น คุณแทบจะไม่สนใจผู้ชายที่คุณไม่ได้ออกเดทเลยด้วยซ้า.... ยอมรับความจริงนะ ถ้าคุณทา
ด้วยตัวเอง คุณทาให้ภาพแบบนั้นเกิดขึ้นจริงไม่ได้หรอก สิ่งที่คุณทาได้ก็คือการเปิดใจตัวเองให้รับของขวัญอันล้าค่า
ของการมีชีวิตใหม่ เปิดรับโดยคุณไม่ต้องลงแรงอะไร ความรู้สึกจะเป็นยังไง หลังจำกค่้ำคืนอันแสนหวำน คุณตื่น
ขึ้นมำบนเตียงอันแสนนุ่มแล้วพบว่ำมีผู้ชำยในฝันนอนอยู่ข้ำงกำย? สิ่งที่คุณสามารถทาได้ ก็มีแค่ รอดูว่า ในตอน
นั้น ผู้ชายคนนั้นจะจูบคุณแบบเร่าร้อนได้ขนาดไหน และคุณก็หยิบน้าผลไม้อันโปรดปรานขึ้นมาดื่ม...

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
นี่คืออีกตัวอย่างหนึ่งของบทความที่สามารถใช้รปู แบบประโยคที่ “คลุมเครือ” และรูปแบบประโยคที่ทาให้
ผู้อ่าน “ลงมือทา” ได้อย่างลงตัว
อันนี้ คือ จุดที่คุณต้องปรับ:
1. บางครั้ง การแทนที่รูปแบบประโยคที่ “คลุมเครือ” สามารถทดแทนได้ด้วยคาสั้นๆที่ใช้ในการ “สะกดจิตผู้อ่าน”
ยกตัวอย่างเช่น “จะเป็นยังไง….” ควรจะเป็น “นึกภาพ….”
ซึ่งในการใช้รูปแบบประโยคที่ “คลุมเครือ” และคาสั้นๆที่ใช้ในการ “สะกดจิตผู้อ่าน” ให้มีความสมดุลนั้น มีความ
ละเอียดอ่อนอยู่พอสมควร การใช้รูปแบบประโยคที่ “คลุมเครือ” มากเกินไปจะทาให้บทความของคุณดูไม่ค่อย
ปะติดปะต่อ
2. คุณใช้รูปแบบประโยคในการเล่าเรื่องให้เห็นภาพในบทความนี้น้อยเกินไป
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Theodore Chan: ธีโอดอร์ ชำน
จะเป็นยังไง หลังจำกที่คุณดื่มน้้ำผลไม้โกจิเข้ำไปแล้วท้ำให้คุณดูเด็กขึ้นถึงสิบปี? เพื่อนของคุณจะ
กล่าวหาว่าคุณใช้สารกระตุ้นที่ผิดกฎหมายเพราะว่าร่างกายของคุณจะได้รับพลังงานมากขึ้นจนคุณสามารถทางาน
ได้ทั้งวัน เหมือนได้กลับมาฟิตแบบวัยรุ่นอีกครั้ง เล่นได้ทั้งวันทั้งคืนโดยที่ยังสามารถอ่านหนังสือแล้วสอบปลายภาค
ผ่านได้
โกจิ คือ ผลไม้ในตานานที่เป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่มปี ระโยชน์มากมาย ซึ่งการแพทย์ของจีนใน
สมัยก่อน ใช้โกจิเป็นยารักษามากว่า 2,000 ปีแล้ว “มีตานานหนึ่งในเอเชียเล่าขานเกี่ยวกับชีวิตอันแสนสุด
มหัศจรรย์ของชายจีนผู้หนึ่ง ชื่อ หลี่ ฉิง เหยือน ผู้ซึ่งเกิดในปี ค.ศ. 1678 และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1930 ชาย
ผู้นี้มีอายุยืนถึง 252 ปี! อะไรคือความลับที่สามารถทาให้ผู้ชายคนนี้อายุยืน และมีสุขภาพที่ดีได้ขนาดนี้?
จริงๆแล้วเป็นเพียงแค่การดื่ม “น้าซุป” ที่ทามาจากโกจิ เบอร์รี่ ที่หาเจอได้ในภูมิภาคที่ห่างไกลที่สุดทาง
ตะวันตกของเอเชีย”
นึกภาพว่าตัวคุณเองมีอารมณ์ทางเพศแบบตอนเป็นวัยรุ่น จนคุณไม่สำมำรถยับยั้งชั่งใจอำรมณ์ทำงเพศ
ของตัวเองได้ และเวลำขอมีอะไรกับแฟนก็ง่ำยไปหมด คุณไม่ต้องเหนื่อยกับการพะวงว่ายาเพิ่มอารมณ์เซ็กซ์ที่หา
มาได้จากอินเตอร์เน็ตจะผิดกฎหมายหรือไม่อีกต่อไป หรือเวลาที่คุณเจอพวกอีเมลขยะเกี่ยวกับเรื่อง 18+ คุณก็ไม่
ต้องมานั่งเสียเวลาโยนไฟล์อีเมลพวกนั้นไปในโฟลเดอร์สแปมอีเมลแล้วอีกต่อไป ซึ่งจริงๆแล้วคุณอยากที่จะสัมผัส
ประสบการณ์ถึงจุดสุดยอดอารมณ์ทางเพศให้บ่อยขึ้น ให้เข้มข้น ใช่หรือไม่?
ไม่แปลกใจเท่าไหร่ ผลไม้โกจิ คือ หนึ่งในสมุนไพรที่สามารถกระตุ้นอารมณ์ทางเพศได้ดีเป็นอันดับต้นๆ เมื่อ
เทียบกับยารักษาของชาวเอเชียในยุคก่อน และเป็นตานานแห่งสมุนไพรที่ช่วยทาให้เกิดความอยากร่วม
เพศมากขึ้น มากจนกระทั่งมีสุภาษิตของจีนแต่ก่อนได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับผู้ชายที่ต้องเดินทางไปไกลจาก
บ้าน ภรรยา หรือครอบครัว ว่า “ผู้ชายที่เดินทางออกจากบ้านไปพันกว่ากิโลเมตร ไม่ควรกินโกจิ!”
จะเป็นยังไง ถ้ำหำกกำรมองเห็นของคุณดีขึ้นจนคุณไม่ต้องใส่แว่น หรือคอนแทคเลนส์อีกแล้ว? ด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระที่มากมายมหาศาลในโกจิอาจจะทาให้สามารถป้องกันโรค AMD (โรคจอตาเสื่อมในผู้สูงอายุ) และ
โรคต้อกระจกได้
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ข้อเท็จจริง: เป็นอนุมูลอิสระที่สารประกอบอินทรีย์ Carotenoids ครบทุกชนิด รวมทั้ง Betacarotene
(มีเยอะกว่าในแครอทเสียอีก) และ Zeaxanthin (ซึ่งช่วยรักษาสุขภาพตา) ในความเป็นจริงแล้ว โกจิ เบอร์รี่ นั้น คือ
หนึ่งในอาหารที่มี Carotenoids มากที่สุด
จะเป็นยังไง ถ้ำหำกคุณได้สัมผัสควำมเป็นเด็กอีกครั้ง มีพลังงำนในร่ำงกำยมำกขึ้น มีควำมเครียดลดลง
ประสิทธิภำพในกำรมีเซ็กซ์เพิ่มขึ้น ขจัดปัญหำปวดหัวหลังตื่นเช้ำ และท้ำให้มีควำมสุขอยู่ตลอดเวลำ? ที่คุณ
ต้องท้ำก็แค่ลองฟังควำมคิดเห็นจำกคนที่เคยลองดื่มโกจิมำแล้วว่ำเป็นยังไง นี่คือสิ่งที่เขำอยำกแชร์...
คุณ คือ ผู้โชคดีครับ เพราะตอนนี้ คุณ คือ หนึ่งในหนึ่งหมื่นคนที่ล่วงรู้ความลับ และความพิศวงของซูป
เปอร์ฟู้ด
จริงๆแล้วคุณไม่ควรที่จะ บอกเพื่อน และครอบครัวของคุณ เกี่ยวกับควำมลับของซูปเปอร์ฟู้ดตัวนี้นะ
เพรำะว่ำพอคุณได้ลองแล้ว คุณจะอยำกเก็บอำหำรพลังเหล่ำนี้ไว้ใช้กับตัวเองคนเดียวเท่ำนั้น
นี่เป็นความลับระหว่างคุณกับผม และจะไม่มีใครล่วงรู้ความลับนี้ได้ แต่ถ้าหากมีใครก็ตามที่พยายามเค้น
ความลับจากคุณ ว่าทาไมคุณถึงดูดีขึ้น และอะไรที่ทาให้เส้นผมของคุณ บุคลิกภาพของคุณดูสง่าผ่าเผย งดงามได้
ขนาดนี้ ที่คุณต้องทาก็แค่ กระพริบตำ และยิ้มใส่ แล้วบอกว่า มันคือควำมลับหน่ะ พวกเขาอาจจะใส่สูทรตัวใหม่
หรือตัดผมใหม่ หรือซื้อรถคันใหม่พยายามทาตัวเองให้ดูดี แล้วไงหล่ะ? คนทั่วไปไม่รู้ว่าคุณทาได้ยังไง แม้แต่เพื่อนๆ
ของคุณก็จะต้องอิจฉำคุณแน่นอน เพราะว่าคุณเป็นเพียงไม่กี่คนที่กาลังจะล่วงรู้ ความลับของน้าผลไม้โกจิแล้วว่า
จะสามารถทาให้คุณ รู้สึกดีขึ้น หลับ “ลึก” และง่ำยขึ้น ได้อย่างไร

ควำมคิดเห็นของ โจ ฮัน:
เจอบทความคุณภาพดีอีกอันแล้ว ผมพูดไม่ออกเลย! มีเพียงสิ่งเดียวที่คุณต้องทาให้แน่ใจทุกครั้งเวลาเขียน
บทความ ก็คือว่า ทุกการเว้นวรรคในแต่ละย่อหน้า คุณต้องพยายามเขียนประโยคให้สั้นที่สุดนะ
จงจาไว้ว่า ยิ่งสัน ยิ่งดูสะกดจิต
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