
การเขียนสารคดี



ความหมายของสารคดี ?



ความหมายและขอบข่ายของสารคดี

• สารคดเีป็นเคร่ืองมือในการส่ือความรู้ ความเข้าใจ ทั้งในส่ือส่ิงพิมพ ์วทิย ุ
โทรทศัน์ และภาพยนตร์ 

• เน้ือหาสาระส่วนใหญ่มุ่งใหค้วามรู้  กระตุน้ส านึกต่อสงัคมมากกวา่จะ
เสนอเพ่ือความเพลิดเพลินเพียงอยา่งเดียว



ความหมายและขอบข่ายของสารคดี

• เน้ือหาสาระมีความครอบคลุมในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นชีวติ   สงัคม  
วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ เทคโนโลย ีและวทิยาการใหม่ๆ

• ทุกวนันีส้ารคดจีึงไม่ได้เป็นเพยีงงานเขยีนทีมุ่่งน าเสนอสาระความรู้แก่
ผู้อ่านเพยีงอย่างเดยีวเท่าน้ัน แต่ได้พฒันาแนวเขียนให้น่าอ่านและสร้าง
ความเพลดิเพลนิแก่ผู้อ่านควบคู่ไปด้วย 



ความหมายและขอบข่ายของสารคดี
• การนิยามความหมายและการก าหนดขอบข่ายของสารคดี มีความ

แตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 3 แนวคิดดว้ยกนั คือ
1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

2. การให้ความหมายแนวทัศนะของนักส่ือสารมวลชน

3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่



1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

• พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2539, น. 831) ใหค้วามหมายไวว้า่
“สารคดี (สาระ) น. เร่ืองที่เขียนขึน้จากเค้าความจริงไม่ใช่จินตนาการ”

• ร่ืนฤทยั สจัจพนัธ์ุ (2522, น. 1-3) กล่าววา่ “สารคดี หมายถงึ เร่ืองไม่สมมุต ิ
หรือแต่งเป็นเร่ืองจริง สารคดจีึงต้องแสดงความถูกต้อง  ให้ความรู้  เป็น
อาหารสมองแก่คนอ่านเป็นส าคญั”



1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

• ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 น. 6-7)ใหค้วามหมายของ สารคดีไวว้า่ 
• คืองานเขยีนทีไ่ม่มตีวัละครสมมุต ิเป็นงานเขยีนทีผู้่เขยีนเจตนาจะให้ความรู้

แก่ผู้อ่าน และค านึงถงึอารมณ์ด้วย  ไม่เช่นน้ันจะว่าเป็นหนังสือความรู้หรือ
วชิาการ

• เพ่งเลง็จะให้ความพงึพอใจอนัเกดิมาจากการประกอบรูปแบบ

• เพ่งเลง็เลือกเฟ้นการใช้ถ้อยค าในภาษาท าให้เกดิอารมณ์ตามสมควร



1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

• สายทิพย ์ นุกลูกิจ (2543, น. 241) กล่าววา่ 
“สารคดี (non-fiction)  คือวรรณกรรมร้อยแก้วทีมุ่่งให้ผู้อ่านได้

สาระข้อเทจ็จริง   ความรู้  และความคดิเห็นเป็นส าคญั  ขณะเดยีวกนักมุ่็งให้
ผู้อ่านได้รับความเพลดิเพลนิจากศิลปะการเขยีนของผู้แต่ง
ไปพร้อมกนัด้วย”



1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

• จากการนิยามความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้า่ คุณลกัษณะท่ีส าคญั      
บางประการของงานเขียนสารคดีตามความหมายน้ีคือ
1. เป็นงานเขยีนทีเ่กีย่วกบัเร่ืองจริง หรือเร่ืองไม่สมมุติ (non-fiction)
2. จุดมุ่งหมายของการเขยีนมุ่งให้สาระความรู้แก่ผู้อ่านเป็นประเดน็หลกั

และให้ความเพลดิเพลนิเป็นประเดน็รอง
3. น าเสนออย่างมีศิลปะ



1. การให้ความหมายตามแนวทัศนะของนักวรรณกรรม

• การก าหนดประเภทของสารคดีตามแนวความหมายน้ี จึงค่อนขา้งกิน   
ความกวา้ง

• ตวัอยา่งการจดัประเภทของสารคดีตามทศันะของนกัวรรณกรรม เช่น 
กหุลาบ มลัลกิามาส (2521, น. 171-177) ไดแ้บ่งสารคดีดงัน้ี

1. บทความในหนังสือพมิพ์  เช่น บทบรรณาธิการ หรือ บทความท่ีให้
ความรู้ ความคิด



2. วชิาการ เป็นประเภทต าราตามสาขาวชิาต่าง ๆ
3. ท่องเที่ยว กล่าวถึงการไปต่างแดน ใหค้วามรู้และขอ้คิดเก่ียวกบั       

ถ่ินฐานเหล่านั้น
4. ชีวประวตัิ  มีทั้งชีวประวติั (ประวติัชีวิตบุคคล) และอตัชีวประวติั

(ประวติัชีวติท่ีเจา้ของเขียนหรือเล่าดว้ยตนเอง)
5. ความทรงจ า  จดหมายเหตุ  บันทกึ

6. อนุทนิ (สมุดบันทกึประจ าวนั)



7. จดหมาย จดหมายโตต้อบเชิงวชิาการใหค้วามรู้เร่ืองต่างๆ
8. คติธรรม หนังสือแนวสอนจรรยา
9. บทวจิารณ์ต่างๆ ที่มีหลกัเกณฑ์ทางวชิาการ
10. บทสัมภาษณ์ คือขอ้ความท่ีเขียนมาจากการสมัภาษณ์บุคคล มีเน้ือหา

เป็นสาระ
11. บทอภปิราย บทปาฐกถาทีใ่ห้ความรู้ความคดิ

ในเร่ืองใด ๆ กต็าม



ตัวอย่างบทความ



ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ดารา





2. การให้ความหมายแนวทัศนะของนักส่ือสารมวลชน

• ค าวา่ “สารคดี” ในความหมายทางดา้นวารสารศาสตร์ หรือในแวดวง
ส่ือสารมวลชนใชศ้พัทภ์าษาองักฤษในค าวา่ feature หมายถึง ข้อเขียน               
ทีเ่ป็นเร่ืองจริงมาจากเหตุการณ์ที่กระทบมาเป็นข่าว



2. การให้ความหมายแนวทัศนะของนักส่ือสารมวลชน

• มาลี บุญศิริพนัธ์ุ (2535, น. 12) ไดก้ล่าว “สารคดี” ไวว้า่
• เป็นข้อเขียนที่เน้นองค์ประกอบของความสนใจของมนุษย์ มากกว่าความสด

ของเหตุการณ์

• เร่ืองที่น ามาเขียนเป็นสารคดจีะเป็นเร่ืองราวเกีย่วกบับุคคล
สถานที่  ส่ิงประดิษฐ์  หรือการถ่ายทอดความคดิบางอย่าง 



2. การให้ความหมายแนวทัศนะของนักส่ือสารมวลชน
• สารคดีในความหมายของ  feature มีจุดเนน้มากกวา่สารคดีทัว่ไป   
• มคีวามเด่นสามารถดงึดูดใจผู้อ่านได้มากกว่า 
• เน้นความแปลก  ความเบาสมอง  และความคดิเชิงสร้างสรรค์ของผูเ้ขียน

เป็นส าคญั 
• จะเห็นได้ว่าสารคดใีนทัศนะของนักส่ือสารมวลชนน้ันมีลกัษณะที่ต่าง

จากความหมายแรกตรงที่จ ากดัวงให้แคบเฉพาะเข้ามา







3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• สารคดมีีการเปลีย่นแปลงในด้านลกัษณะและแบบวธีิในการเขียนไปตาม
ความเปล่ียนแปลงของสงัคมและกระแสวทิยาการใหม่ ๆ อยา่งไม่หยดุน่ิง   

• ในปัจจุบันพบว่านิตยสารมลีกัษณะเน้ือหาทีเ่จาะกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน 

• ไม่วา่จะเป็นกลุ่มนิตยสารผู้ชาย  ผู้หญงิ  วยัรุ่น วเิคราะห์ข่าวการเมือง  
วทิยาศาสตร์  สุขภาพ  การกฬีา ต่างกเ็ปิดคอลมันส์ารคดีทั้งส้ิน



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีท าใหส้ารคดีขยายตวัอยา่งมาก คงเน่ืองมาจาก
สังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมข้อมูลข่าวสารอย่างเตม็ตวั

• ผู้เขยีนสารคดจีึงสรรหาวธีิการ  รูปแบบ  และเน้ือหา                                  
ในการน าเสนอให้น่าสนใจ จึงท าใหเ้กิดแนวคิด และ                                         
มุมมองใหม่ๆ เก่ียวกบัการเขียนสารคดีตามมา



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• การเขียนสารคดีแนวใหม่ “คืองานเขียนที่เป็นรอยต่อของวชิาการและ
วรรณกรรม”

• ขยายความไดว้า่ สารคดีเป็นการเขียนท่ีอยูก่ึง่กลางระหว่างสาระความรู้ทาง
วชิาการ และ สุนทรียรสทางอารมณ์แบบวรรณกรรม  

• ซ่ึงตรงกบัความเห็นของนกัวชิาการและนกัเขียนสารคดีรุ่นใหม่หลายท่าน 
ดงัท่ี ภิญโญ กองทอง (2535, น. 42) ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างระหว่างสารคดี
แนวเก่ากบัสารคดแีนวใหม่วา่



สารคดแีนวเก่า
• เป็นขอ้เขียนท่ีเคร่งครัด เสนอแต่เร่ืองราวท่ีเป็นปัญหา
• การน าเสนอเป็นแบบแผนและมกัจะเขียนในลกัษณะ                                       

ตอบค าถาม เช่น การแข่งเรือคืออะไร?
สารคดแีนวใหม่
• มิไดมุ่้งตอบค าถาม แต่เป็นงานเขียนที่มีชีวติชีวา  มีสีสัน  มกีารปรุงแต่ง

จินตนาการ ประกอบไปดว้ยการให้เหตุผล  หลกัฐาน  ให้ความรู้ 



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• การเขียนสารคดแีนวใหม่
• ตอ้งเกิดจากการหาขอ้มูลอยา่งรอบดา้น  และจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย
• สามารถคิดคน้รูปแบบการน าเสนอใหม่  ไม่ยดึติดกบั                               

รูปแบบท่ีเป็นแบบแผนดงัในต ารา  
• อาจใชว้ธีิการเขียนบนัเทิงคดีเขา้มาช่วย



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่
• “สารคดแีนวใหม่” คือ รอยต่อระหวา่งวชิาการกบัวรรณกรรม หรือ สารคดี

คือความบนัเทิงท่ีไดส้าระ  ดงัในแผนภูมิ

วรรณกรรมวชิาการ สารคดี



ในแง่ของงานวิชาการ

• การเขียนสารคดีจะต้องอาศัยข้อมูลจริง 
• ต้องศึกษาค้นคว้า  เกบ็รวบรวม  ตคีวามข้อมูลเพื่อใหไ้ดร้ายละเอียดท่ี

ถูกตอ้งมาเป็นวตัถุดิบ 
• ต้องเข้าไปในพืน้ทีท่ี่เป็นแหล่งข้อมูล เช่นเดียวกบันกัวชิาการลงไปเกบ็

ขอ้มูลภาคสนามเพ่ือเขียนงานวิจยั 
• ข้อมูลหรือวตัถุดบิทีน่ ามาเขยีนสารคดมีจุีดหมาย เพ่ือน าเสนอสาระ

ความรู้และข้อเทจ็จริงทีถู่กต้องแก่ผู้อ่าน



ในแง่ของวรรณกรรม

• นกัเขียนสารคดีแนวใหม่  ต้องหาวธีิการเขียนเพ่ือน าเสนอเน้ือหาทาง
วชิาการให้ชวนอ่าน และสร้างความเพลดิเพลนิแก่ผู้อ่าน 

• อาจหยบิยืมวธีิการเขียนของนวนิยายและเร่ืองส้ันมาใช้ มีการก าหนด
โครงเร่ือง  แก่นเร่ือง  ตัวละครใหมี้ชีวติโลดแล่นอยูใ่นสารคดี 

• ขณะเดียวกนักเ็น้นการบรรยายและพรรณนาท่ีก่อใหเ้กิดอารมณ์และ
จินตนาการแก่ผูอ่้าน  ใหผู้อ่้านเกิดความรู้สึก “เหมือนดงัได้ไปเห็นมา”
ร่วมกบัคนเขียน 



ความน าสารคดชีีวประวตัิเร่ือง “ควนัหลงแห่งความฝัน”

“ในวนัท่ีเมฆคล่ีม่านบางกรองแสงอาทิตยก่์อนสาดส่องกระทบสู่ใบหนา้
เด็กนอ้ย  เขาพลางยิม้ร่าวิ่งสนุก  ฉายแววตาและแกม้เป้ือนรอยยิม้ไปกบัแสงแดด
พร้อมใชส้ายตามองไปยงัเด็กวยัเดียวกนัท่ีก าลงักอดกระปุกออมสินแนบอกเดิน
ผา่นมานบัไม่ถว้น

‘กระปุกออมสินสวยจงัแม่ เขาเอามาจากไหนกนัหรอแม่’ เดก็นอ้ยในชุด
สีฟ้าแขนสั้นถามแม่ของเขาดว้ยความสงสยั

‘รถฉีดน า้เอามาแจก’ แม่ตอบเดก็นอ้ยในชุดสีฟ้าแขนสั้น



‘เขาใจดจีังเลย เอกอยากได้ แม่พาไปหน่อยได้ไหม’ เอกร้องขอแม่
‘ได้สิ’

เดก็นอ้ยจบัมือแม่เดินไปทางเดียวกบัท่ีรถดบัเพลิงสีแดงคนัโตจอดอยู ่และ
รายลอ้มไปดว้ยเดก็หญิงเดก็ชายจ านวนเท่า ๆ กนั มองไกล ๆ เห็นชุดนกัดบัเพลิง
เรียงรายไวใ้หเ้ดก็ๆไดส้วมใส่ แต่เห็นจะมีเพียงเดก็ผูช้ายและเดก็หญิงไม่ก่ีคนเท่านั้น
ท่ีสนใจสวมใส่ชุดนกัดบัเพลิง ตลอดทั้งงานวนัเดก็ประดบัไปดว้ยลูกโป่งหลากสี 
ร้านแจกขนม และอมยิม้มากมาย ท่ีน่ีเป็นโลกแห่งความฝันท่ีบนัดาลความสุขแก่
เหล่าเดก็ ๆ หญิงชาย และกลบัเป็นความสุขเลก็ ๆ ท่ีเตม็ไปดว้ยรอยยิม้ของเดก็ ๆ 



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• การเขียนสารคดีในลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัเขียนสารคดี
ชาวตะวนัตก  เรียกวา่เป็นการเขียนแบบ “สารนิยาย” (non-fiction novel) 

• การเขียนสารคดสีารนิยายจะแตกต่างจากการเขียนสารคดแีนวข่าว
ตวัอยา่งเช่น



สารคดแีนวข่าว

• สารคดแีนวข่าวจะน าเสนอโดยใหร้ายละเอียดและขอ้เทจ็จริงของเหตุการณ์
โดยบอกเวลา  มใีคร ท าอะไร  ทีไ่หน หรือบอกสถานทีเ่กดิเหตุ 



“มีเดก็สาววยัรุ่นกลุ่มหน่ึงเดนิทางกลบัจากชอปป้ิงทีห้่างสรรพสินค้า   
กลางเมืองและเสียชีวติ เน่ืองจากรถยนต์ของพวกเขาถูกรถไฟชน



สารคดสีารนิยาย
• “สารนิยาย” ผูเ้ขียนจะตอ้งมีลกัษณะของความเป็นนกัเขียนท่ีดี  มีอารมณ์

สะเทือนใจ และน าเสนอเร่ืองราวโดยความคิดสร้างสรรค ์
• ตอ้งมีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอยา่งรอบดา้น  อาจจะเกบ็ขอ้มูล                     

มาจากหลาย ๆ แห่ง เพ่ือน ามาเขียนงานสารคดี เช่น 
จากงานวิจัย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง



• ตัวอย่าง

• เร่ิมต้นด้วยการเปิดเร่ือง น าเสนอภาพของพนักงานขับรถไฟในเชา้วนัท่ีจะเกิดเหตุ  
• อาจบรรยายวา่เขาต่ืนข้ึนมาในตอนเชา้  ลาภรรยาก่อนไปท างาน  
• อาจบรรยายใหภ้าพบรรยากาศท่ีบา้นของคนขบัรถไฟ  รวมทั้งรายละเอียดเก่ียวกบั

พนกังานผูน้ี้ เช่น พนกังานขบัรถไฟกมี็ลูกสาวเหมือนกนั
• อาจกล่าวถึงการท างานของเขาบนรถไฟ  ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัขนาดของรถไฟ  

ความเร็วสูงสุด  การจ ากดัความเร็วในเวลาขบั  และรถไฟตอ้งแล่นผา่นจุดตดัท่ีมี
รถยนตแ์ล่นผา่น



• จากนั้นผูเ้ขียนอาจยอ้นกลบัไปท่ีกลุ่มเดก็สาววยัรุ่น 
• อาจน าเสนอใหเ้ห็นภูมิหลงัทางครอบครัวของพวกเธอ
• ใหร้ายละเอียดกิจวตัรประจ าวนัก่อนท่ีจะเกิดเหตุ เช่น 

- ใหข้อ้มูลวา่เม่ือต่ืนข้ึนมาตอนเชา้พวกเธอท าอะไรบา้ง  
- การสนทนาในชีวิตประจ าวนั  
- การนดัหมายและชวนกนัไปข้ึนรถเพ่ือไปซ้ือของ 

• ให้รายละเอยีดเกีย่วกบัรถยนต์ 



• จากนั้นกพ็าผูอ่้านไปสู่เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตรงจุดตดัถนนหลวงกบัทาง
รถไฟ 

• เสียงพนกังานขบัรถไฟเปิดแตรดงัมาแต่ไกล 
• เสียงเพลงอึกกระทึกในรถยนตข์องเดก็สาววยัรุ่นท าใหพ้วกเธอไม่ไดย้นิ

เสียงแตรรถไฟและน าไปสู่อุบติัเหตุในท่ีสุด



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• การเขียนสารคดีแบบน้ี นักเขยีนจะต้องมข้ีอมูลรายละเอยีดของข้อเท็จจริง
ทั้งหมด  ไม่ใช่เป็นการสมมุตหิรือจินตนาการเอาเอง

• ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจจะไดม้าจากการรายงานข่าว  การสัมภาษณ์  เอกสารการ
บันทึกจากเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง

• ตอ้งน าเสนออยา่งมีรูปแบบ เช่น มีตอนเร่ิมเร่ือง  ตอนด าเนินเร่ือง  ตอนจบ
ซ่ึงคลา้ยกบัการเขียนนวนิยายและเร่ืองสั้น



3. การให้ความหมายแนวทัศนะใหม่

• ผูเ้ขียนควรระมดัระวงัใหม้ากในเร่ืองวธีิการน าเสนออยา่งมีวรรณศิลป์  และ
เนน้วธีิการเล่าเร่ืองแบบเร่ืองสั้นมากเกินไป เพราะอาจท าใหผู้อ่้านสบัสนวา่
เป็นเร่ืองแต่งแบบเร่ืองสั้นหรือสารคดีกนัแน่

• จะเห็นไดว้า่สารคดีตามแนวทศันะใหม่ ใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาอนัเป็น
ข้อเทจ็จริงหรือข้อมูลเท่า ๆ กบัรูปแบบหรือกลวธีิในการน าเสนอ ในสัดส่วน
ที่เท่ากนัคือ 50:50



ตัวอย่างสารคดแีนวข่าว







ตัวอย่างสารคดสีารนิยาย











ประเภทของสารคดแีนวใหม่
• สารคดีท่ีตีพิมพใ์นนิตยสาร วารสาร และหนงัสือพิมพใ์นปัจจุบนัมีความ

หลากหลายทางดา้นเน้ือหาเป็นอยา่งมาก 
• อาจแบ่งยอ่ยออกไปตามกลุ่มของนิตยสารหรือวารสารแนวต่างๆ เช่น 

นิตยสารแนวผู้หญงิ   แนวท่องเทีย่วผจญภยั  แนววเิคราะห์การเมือง 
แนวศิลปวฒันธรรม  แนวธรรมชาติ

• หากจดัประเภทยอ่ยๆ ของสารคดีท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนกไดว้นัน้ี



ประเภทของสารคดแีนวใหม่
1. สารคดรีายงานเหตุการณ์ 6. สารคดวีถิีชีวติ

2. สารคดชีีวติบุคคล 7. สารคดเีกีย่วกบัสตรี

3. สารคดเีกีย่วกบัเดก็ 8. สารคดรีายงานพเิศษ

4. สารคดท่ีองเที่ยว 9. สารคดเีชิงวจิารณ์

5. สารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



1. สารคดรีายงานเหตุการณ์

• สารคดีท่ีมุ่งเสนอเร่ืองราวซ่ึงเป็นการรายงานเหตุการณ์ หรือกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึง 

• เหตุการณ์ หรือ กจิกรรมน้ัน ต้องมสีาระน่ารู้ทีเ่ป็นประโยชน์กบั
สาธารณชนหรือบุคคลในแวดวงทีเ่กีย่วข้อง

• เช่น  การจัดงานร าลกึบุคคล  และ เหตุการณ์ส าคญั







2. สารคดชีีวติบุคคล
• สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราว หรือ แง่มุมในชีวติของบุคคล
• ไม่จ ากดัว่าจะต้องเป็นคนเด่นคนมีช่ือเสียง แต่ชีวติของบุคคลธรรมดากไ็ด ้
• เป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบั

- ชีวประวตัิ   - อาชีพการงาน   
- การต่อสู้ชีวติ  - ความส าเร็จหรือความล้มเหลว  
- อุดมคตหิรือปรัชญาชีวติทีบุ่คคลน้ันๆ ยดึถือเป็นแนวทาง



2. สารคดชีีวติบุคคล (ต่อ)

• คุณค่าของสารคดชีีวติบุคคลอยู่ทีก่ารแสดงแบบอย่างให้เห็นวธีิการ
ด าเนินชีวติของปัจเจกบุคคล

• อาจจะมีทั้งแง่มุมในด้านที่ประสบความส าเร็จและความล้มเหลว
• เพ่ือช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจชีวติมนุษยม์ากข้ึน และอาจเป็นแนวทางในการ

ด าเนินชีวติใหก้บัผูอ่้านไดด้ว้ย



ตัวอย่างเร่ือง “ชายผู้อุทศิทั้งชีวติเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน” 

เสียงหวดีร้องของไซเรนดงักงัวานไปทัว่ทอ้งถนนในคืนวนัฝนตก รถยนต์
คนัหน่ึงพุง่ฝ่าออกมาจากเงามืดดว้ยความเร็วสูง แสงไฟ
สีแดงสดท่ีอาบยอ้มรถไปทัว่ทั้งคนัคลา้ยยมทูตผูม้ากบั
กล่ินอายของเลือดและความตายชวนใหผู้ท่ี้ไดพ้บเห็น
ต่างรู้สึกหวาดผวา พากนัขนานนามรถเหล่านั้นวา่ 
“รถเกบ็ศพ”



ค ่าวนัหน่ึงในเมืองหลวงของไทย เมืองท่ีมีการจราจรหนาแน่นท่ีสุดแห่ง
หน่ึงของโลก ประกอบกบัฝนท่ีตกลงมาอยา่งไม่ขาดสายคงหลีกเล่ียงไม่ไดห้าก
จะตอ้งเจอกบัปัญหารถติดเน่ืองจากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนบ่อยคร้ัง เช่นในคร้ังน้ีท่ี
ชายวยักลางคนนาม  “ส าอาง สว่างแจ้ง” 

หวัหนา้หน่วยกูภ้ยัปอเตก็ต๊ึง ก าลงัน าเหล่า
เจา้หนา้ท่ีฝ่าการจราจรติดขดัเพื่อไปยงั
จุดเกิดอุบติัเหตุตามท่ีไดรั้บแจง้มา



‘ตรงนีม้ีคนเจ็บ’  ‘เดก็มนัจะตายอยู่แล้ว เจ้าหน้าทีไ่ปไหนกนัหมด’ เสียง
ตะโกนโหวกเหวกและความวุน่วายตรงหนา้เร่งใหส้ าอางน าทีมเขา้ช่วยเหลืออยา่ง
รวดเร็ว 

‘ขอทางให้เจ้าหน้าที่หน่อยครับ’ พลนัท่ีกลุ่มคนมุงหลีกทางกเ็ผยใหเ้ห็น
เดก็ชายผูโ้ชคร้ายนอนจมกองเลือดหายใจรวยรินอยูห่นา้รถกระบะคนัใหญ่ แสงไฟ
จากรถสาดเขา้มาจนเขารู้สึกตาพร่าเลือนไปชัว่ขณะหน่ึง   วนิาทีนั้นส าอางเหมือน 
เห็นภาพตนเองในวยัเดก็ซอ้นทบัภาพเหตุการณ์ตรงหนา้  อุบติัเหตุคร้ังนั้นท่ีเปล่ียน
ความฝันและชีวิตของเดก็นอ้ยคนหน่ึงไปตลอดกาล”



3. สารคดเีกีย่วกบัเดก็
• เป็นสารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวของเดก็ๆ ทั้งใน

- ด้านของความบริสุทธ์ิ  น่ารัก  
- ความไร้เดยีงสาและความใฝ่ฝัน

• อาจน าเสนอตีแผใ่หเ้ห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเดก็ เช่น        
- การเอารัดเอาเปรียบ  
- การกดขีแ่ละทารุณกรรมเดก็  
- การใช้แรงงานเดก็ 



• อาจน าเสนอชีวติของเดก็คนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มของเดก็กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
เช่น 

- การน าเสนอปัญหาเดก็เร่ร่อนในเมืองหลวง 

- ปัญหาของเดก็ติดเกม

- ความส าเร็จของเดก็อนุรักษ์ป่า

3. สารคดเีกีย่วกบัเดก็









4. สารคดท่ีองเที่ยว
• เป็นสารคดีท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
• เป็นการบันทึกและถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างเดนิทาง

- ความประทบัใจเก่ียวกบัสถานท่ี  
- ผูค้นในภูมิประเทศและวฒันธรรมท่ีนกัเดินทางไปสมัผสัพบ  

• การให้ข้อมูลและความรู้เกีย่วกบัสถานทีท่ี่เป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น     
การเดินทาง   ที่พกั  แหล่งซ้ือของ







5. สารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

• มีเน้ือหาหลกัในการน าเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

• อาจช้ีให้เห็นคุณประโยชน์และความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
ระบบนิเวศ  ตลอดจนการอนุรักษฟ้ื์นฟูสภาพแวดลอ้ม  ดิน น ้า ป่า ภูเขา 

• อาจตีแผ่ให้เห็นปัญหาและวกิฤตทางด้านส่ิงแวดล้อม









6. สารคดวีถิีชีวติ
• สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวการด าเนินชีวติของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ีเห็นวา่มี

ลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีน่าสนใจ เช่น 
- วถิชีีวติของชนกลุ่มน้อย 
- กลุ่มชาตพินัธ์ุต่างๆในบริบททางประเพณ ี ความเช่ือ และวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม 

• ยงัหมายถึงวถีิชีวติของกลุ่มคนในบางส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
- ชีวติคนในสลมั 
- วถิีชีวติของนักศึกษาในหอพกั 
- วถิีชีวติของสาวหางเคร่ือง 



7. สารคดเีกีย่วกบัสตรี
• สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวของสตรีทั้งรายบุคคลและกลุ่มสตรี 
• มกัมีประเดน็ท่ีน าเสนอเก่ียวกบัความสนใจ  รสนิยม  ชีวติการงานใน      

แต่ละอาชีพ 
• อาจน าเสนอปัญหาของสตรีในดา้นต่างๆ เช่น

- การท าแท้ง - การถูกข่มขืน 
- ปัญหาแรงงานสตรี - กลุ่มสตรีในชนบท
- บทบาทของสตรีในด้านการเมือง เศรษฐกจิและสังคม



8. สารคดรีายงานพเิศษ
• สารคดีรายงานพิเศษ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สกู๊ปพเิศษ”
• เป็นสารคดทีีม่ขีนาดยาว  อาศัยการเกบ็ข้อมูลอย่างเป็นระบบรอบด้าน 

และใช้เวลานานเพราะผูเ้ขียนสารคดีตอ้งลงไปสมัผสักบัขอ้มูลจริง 
• มกัจะน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะทา้ทายความสามารถในการเกบ็ขอ้มูล 

- เป็นประเดน็ที่ต้องใช้ความเส่ียง 
- เป็นเร่ืองทีผู้่เกีย่วข้องไม่อยากเปิดเผยเพราะผดิกฎหมายหรือ        

ไม่ถูกต้องตามประเพณอีนัดงีามของสังคม 



9. สารคดเีชิงวจิารณ์
• สารคดทีีมุ่่งแสดงความคดิเห็น  ตชิม หรือวพิากษ์วจิารณ์  รวมไปถึง       

การประเมินค่า ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น 
- บทวจิารณ์ภาพยนตร์  - บทวจิารณ์ดนตรี  
- บทวจิารณ์หนังสือ  - บทวจิารณ์แฟช่ัน  
- บทวจิารณ์อาหาร

• ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้และมีหลกัในการวิจารณ์  สามารถวิเคราะห์  อธิบาย  
หรือตีความใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เพ่ิมเติมดว้ย



โครงสร้างของสารคดี
• โครงสร้างของสารคดี แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ

1. ความน า 

2. ความเช่ือมหรือส่วนเช่ือม

3. เน้ือเร่ือง

4. ความจบ



1. ความน า 
• ความน า คือ ส่วนท่ีเป็นความน า หรือเน้ือความตอนตน้ของเร่ือง 
• ความน าเป็นส่วนท่ีมีความส าคญัมาก เพราะ

- ช่วยเร้าความสนใจ  ความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่าน

- ชักจูงให้ผู้อ่านตดิตามเร่ืองราวต่อไป 

• ความน าจึงเป็นเสมือนหน้าตาของสารคดีบทนั้น ๆ 



ตัวอย่างความน า “เร่ืองหมอเสน่ห์ 
ทางออกของความป่วยใจในสังคมเมือง” 

หอ้งนั้นมีแสงเพียงสลวั หนา้โตะ๊หมู่บูชาเรียงรายไปดว้ยพระพทุธรูป หวักะโหลกผ ี  
เคร่ืองรางของขลงันานาชนิด  ธูปเทียนถูกวางอยูต่รงแท่นบูชา  แสงเทียนจุดประกาย
สวา่งวบัแวม  กล่ินดอกไมผ้สมกล่ินธูปควนัเทียนระคนอบอวลอยูท่ ัว่หอ้งชวนให้
บรรยากาศขรึมขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ ชายวยักลางคนก าลงับริกรรมมนต ์ น ้าเสียงของเขาฟัง
ไพเราะขลงัมีจงัหวะจะโคน หญิงสาวในวยัสามสิบวงหนา้สวยหวาน  เรือนกาย     
อวบอดันัง่อยูต่รงหนา้ชายกลางคน เธอรู้สึกเคล้ิมคลอ้ยไปกบับรรยากาศในหอ้ง...



2. ความเช่ือม

• ความเช่ือมจะท าหน้าทีเ่ช่ือมโยงข้อความหรือจูงความคดิของผู้อ่านจาก
ส่วนความน าสู่เน้ือเร่ืองไม่ให้เกดิการสะดุดหรือขาดตอนไป

• ลกัษณะของความเช่ือมจะเป็นขอ้ความท่ีมีขนาดสั้นนอ้ยกวา่ความน า 
อาจมีตั้งแต่ประโยคเดียวถึงย่อหน้าเดยีว 



ความน า ส าหรับบางสถานท่ี  กาลเวลาไดก้ดักร่อนกระทัง่กลืน   
กินไป เสียจนบางทีเรากห็ลงลืมไปเสียแลว้วา่  ไดเ้คยสญัจรมา
ประทบัรอยเทา้และความทรงจ าไวเ้ม่ือไร

แต่บางสถานท่ี  แมก้าลเวลาจะล่วงเลยมานานเกือบคร่ึง
ชีวติ แต่สมองกย็งัจดจ าภาพอดีตไดแ้ม่นย  าราวกบัมนัเพิ่งผา่นไป
เม่ือวนัวาน



ความเช่ือม ข้าพเจ้าหมายถงึล าธารเลก็ ๆ สายหน่ึงแห่งขุนดอย     
อนิทนนท์ทีแ่ม่ลูกชาวม้งก าลงัเริงรมย์กบัสายน า้ แล้วส่งเสียง
หัวเราะกนัคกิคกัดงัก้องไปในแนวไพร  กลายเป็นล าน าบทใหม่ที่
ไพเราะกลมกลืนไปกบัเสียงวหิค นกร้องเสนาะโสต



เน้ือเร่ือง ขา้พเจา้สญัจรมาถึงคร้ังแรกเม่ือเกือบสิบแปดปีมาแลว้      
แต่ถึงวนัน้ีกย็งัไม่ลืมวา่ เม่ือ 27 เมษายน พทุธศกัราช 2518 วนัท่ี
เมืองไทยมีอุณหภูมิร้อนถึงขีดสุด  แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถ  ฝ่า
ความหนาวเหน็บบนดอยอินทนนทล์งไปอาบน ้าในยามค ่าเชา้ได้
ตามปกติ...



• สาระในความน าในย่อหน้าที่ 1 กบั 2 เป็นการกล่าวกวา้ง ๆ พดูถึง
ธรรมชาติในความทรงจ าของมนุษยว์า่ข้ึนอยูก่บับางสถานท่ีและเวลา 
โดยท่ีผูอ่้านยงัไม่ทราบวา่ผูเ้ขียนจะเขียนถึงเร่ืองใดกนัแน่ แต่มีความ
น่าสนใจและชวนฉงนอยูไ่ม่นอ้ย



• ในย่อหน้าที่ 3 ผูเ้ขียนช้ีจ าเพาะลงไปวา่ เขาหมายถึงล าธารเลก็ๆ สายหน่ึง
ในขนุดอยอินทนนท ์เป็นการเนน้ลงไปท่ีสถานท่ี  ซ่ึงท าใหผู้เ้ขียนจดจ า 
“อดีต” ได ้ความในย่อหน้านีเ้องที่เป็นส่วนเช่ือมหรือความเช่ือม

• ส่วนในย่อหน้าถัดไปนั้น เป็นส่วนเน้ือเร่ืองเป็นรายละเอียดท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้
หลงัจากท่ีไดเ้ช่ือมความระหวา่งบทน ากบัเน้ือเร่ืองมาแลว้



3. เน้ือเร่ือง
• เน้ือเร่ืองในสารคดีเป็นส่วนทีร่วมสาระความรู้  ข้อมูล  สีสัน  บรรยากาศ

ของสารคดี ซ่ึงถ่ายทอดออกมาดว้ยการบรรยาย  พรรณนา  อธิบายหรือ
การแทรกค าพูดของบุคคล

• มีการวางโครงเร่ืองเป็นประเดน็ใหญ่ ประเด็นย่อย
• เน้ือเร่ืองมีความส้ันยาวข้ึนอยูก่บัลกัษณะการเขียน  

เจตนาของผูเ้ขียน  และพ้ืนท่ีอนัจ ากดัของส่ือส่ิงพิมพ์



4. ความจบ
• ความจบเป็นส่วนสุดทา้ยของสารคดี ต่อจากเน้ือเร่ือง หลงัจากท่ีผูเ้ขียน

น าเสนอสาระต่างๆ จนครบถว้นแลว้ 
• การเขียนความจบท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น 

- การจบแบบสรุปเร่ืองราวโดยย่อ
- การจบแบบทิง้ท้ายให้คดิ 
- การจบแบบให้เกดิความประทับใจหลงัจากที่อ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมด



ตัวอย่างความจบ
ถึงเวลาท่ีเราตอ้งกลบับา้นกนัแลว้  ต่างคนต่างเกบ็สมัภาระของตวัเองใส่

กระเป๋าแลว้ทยอยขนของข้ึนรถ  จากนั้นกข็บัรถกลบั ส่ิงท่ีไดจ้ากการมาเท่ียวท่ีน่ี
นั้นคือมิตรภาพและรอยยิม้ท่ีเราไดรั้บกลบัไปอยา่งไม่มีวนัลืมเลือน ผูอ่้านท่านใด 
ท่ีตอ้งการเปล่ียนบรรยากาศจากเมืองกรุงหรือตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัเพื่อน 
คนรัก หรือครอบครัว  ขอแนะน าใหม้าท่ีศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิง
นิเวศเจ็ดคด-โป่งก้อนเส้า รับรองวา่จะไม่ผดิหวงัอยา่งแน่นอน


