
ขั้นตอนการเขียนสารคดี



ขั้นตอนการเขียนสารคดี

• การเร่ิมตน้ในการเขียนสารคดีท่ีดีก็ยอ่มน าไปสู่ความส าเร็จ ซ่ึงก่อนจะลงมือ
เขียนเร่ืองนั้นตอ้งมีวธีิการหรือขั้นตอนดงัน้ี

1. การตั้งช่ือเร่ือง
2. การเขียนความน าและความเช่ือม
3. การเขียนเน้ือเร่ือง
4. การเขียนความจบ



1. การตั้งช่ือเร่ือง

• ช่ือเร่ืองเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัของสารคดี เพราะเป็นส่วนแรกสุดท่ีผูอ่้าน
มองเห็นและอยากอ่านเร่ืองราวท่ีเขียน

• ผูเ้ขียนจะตอ้งมีพื้นฐานความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ิงพิมพท่ี์จะลงพิมพ ์และรู้
ลกัษณะช่ือเร่ืองท่ีไดรั้บความนิยมในส่ือแต่ละประเภท

• ผูเ้ขียนมีอิสระเตม็ท่ีในการตั้งช่ือสารคดีท่ีตนเขียนเตม็ท่ี



การตั้งช่ืองานเขียนทัว่ไป

• สมพร  มนัตะสูตร (2525, น. 175) เสนอแนวทางในการตั้งช่ือเร่ืองงานเขียน
โดยทัว่ไปวา่

1. ช่ือเร่ืองต้องส้ัน   ใช้ถ้อยค าง่าย ๆ   ตรงไปตรงมา
2. อาจใช้ค ากริยาแสดงอาการมาตั้งช่ือเร่ือง
3. อาจใช้ค าคม หรือสุภาษติมาเป็นช่ือเร่ือง
4. อาจใช้ค าที่มีความหมายตรงกนัข้าม
5. อาจใช้ค าที่คล้องจองกนัเป็นช่ือเร่ือง



แนวทางในการตั้งช่ือสารคดี

• อาจใชสู้ตรของการเขียนข่าวโดยยดึแนวตอบ ค าถาม  5W และ 1H  คือ         
- ใคร (Who) - ท าอะไร (What) 
- ท่ีไหน (Where) - เม่ือไร (When)  
- ท าไม (Why) - อยา่งไร (How)

• โดยเลือกตั้งช่ือตามจุดประสงคแ์ละประเภทของสารคดี เช่น
- ช่ือเร่ืองประเภท ใคร เหมาะกบัการตั้งช่ือ สารคดชีีวติบุคคล



แนวทางในการตั้งช่ือสารคดี
- ช่ือเร่ืองประเภท อะไร เหมาะกบัการตั้งช่ือ

- ช่ือเร่ืองประเภท ที่ไหน เหมาะกบัการตั้งช่ือ

- ช่ือเร่ืองประเภท เม่ือไร เหมาะส าหรับเขียน

สารคดทีี่น าเสนอข้อเท็จจริง การกระท าหรือกจิกรรม

สารคดท่ีองเที่ยว     สารคดวีถิีชีวติ

สารคดเีกีย่วกบัเหตุการณ์ ประวตัศิาสตร์ หรือเร่ืองทีเ่กีย่วกบัเวลา



แนวทางในการตั้งช่ือสารคดี

- ช่ือเร่ืองประเภท ท าไม เหมาะส าหรับสารคดีท่ีตอ้งการสืบคน้หาสาเหตุ 
หรืออธิบายมูลเหตุบางอยา่ง เช่น  

สารคดปีระเภทสกู๊ปพเิศษที่เจาะลกึในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

- ช่ือเร่ืองประเภท อย่างไร เหมาะส าหรับ
สารคดทีีต้่องการอธิบายให้ความรู้เกีย่วกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือ

แนะน าวธีิท า



รูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเร่ืองสารคดี

• นกัเขียนสารคดีของไทยมกัมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งช่ือเร่ืองสารคดีใน
หลายลกัษณะ ดงัน้ี

1. ตั้งช่ือเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา

2. การตั้งช่ือแบบเล่นส านวนเล่นค า

3. ตั้งช่ือแบบเร่ืองส้ันและนวนิยาย

4. ตั้งช่ือโดยใช้กลุ่มค าหรือวลทีีบ่อกเน้ือหาน ามาเรียงต่อกนั

5. ตั้งช่ือโดยใช้ประโยคหลกัน าหน้า ตามด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย



1. ตั้งช่ือเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา

• ผู้เขยีนจะตั้งช่ือเร่ืองในรูปของประโยคบอกเล่า 

• กล่าวถึงสาระของเร่ืองอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมหรือเล่นส านวน

• ผูอ่้านสามารถเขา้ใจและทราบไดท้นัทีวา่ผูเ้ขียนก าลงัจะน าเสนอเร่ือง
เก่ียวกบัอะไร เช่น 

- สงกรานต์เมืองเหนือ - ความจริงใจของผู้ชายช่ือ ป๋วย อึง้ภากรณ์

- นกหายากในเมืองไทย - ป่าในเมือง



2. การตั้งช่ือแบบเล่นส านวนเล่นค า

• ผู้เขยีนต้องใช้ศิลปะการใช้ภาษามาใช้ในการตั้งช่ือเร่ือง

• โดยการเล่นค า เล่นส านวน หรือการใช้ค าที่คล้องจองกนัเพื่อใหผู้อ่้านได้
จินตนาการถึงความหมายแฝงและท าใหเ้กิดความน่าสนใจใคร่ติดตาม
เน้ือหาต่อไป เช่น

- อุ่นรัก  อุ่นธรรมในงานสงกรานต์ไทยใหญ่

- ลเิก...ศิลปะติดดนิศิลปินชาวบ้าน

- น่ังกนิลม  ชมเมืองอนิทร์



3. ตั้งช่ือแบบเร่ืองส้ันและนวนิยาย
• วธีิการตั้งช่ือเร่ืองของเร่ืองสั้นและนวนิยายอาจอยู่ในรูปของประโยคยาวๆ 

กลุ่มค า หรือวล ี

• ช่ือเร่ืองจะไม่บอกเล่าหรือช้ีแนะเกีย่วกบัเน้ือหามากนักแต่จะเป็นขอ้ความท่ี
ชวนใหผู้อ่้านตอ้งคิดต่อ เช่น

- โลกกลางคืน

- ปรารถนาสุดท้ายในโลกพกิาร



4. ตั้งช่ือโดยใช้กลุ่มค าหรือวลทีีบ่อกเน้ือหาน ามาเรียงต่อกนั

• การตั้งช่ือในแนวน้ี นิยมน าถ้อยค า กลุ่มค า หรือวล ีทีบ่อกเน้ือหามาเรียงต่อกนั
และท าใหเ้กิดความต่อเน่ืองในเชิงสมัพนัธ์กนัในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง เช่น  
เป็นเหตุเป็นผลกนั  ขดัแย้งกนั  คล้อยตามกนั เช่น

- โคลนน่ิง, อานันต์, ไอสไตน์ และไดโนเสาร์กาฬสินธ์ุ
- ดอกไม้  สายน า้  ความด ี บนเส้นทาง 108



5. ตั้งช่ือโดยใช้ประโยคหลกัน าหน้า 
ตามด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย

• ผู้เขยีนจะเร่ิมตั้งช่ือด้วยข้อความทีเ่ป็นประโยคหลกัแล้วตามหลงัด้วยกลุ่ม
ข้อความที่เป็นส่วนขยาย เพ่ือแสดงใหเ้ห็นรายละเอียดของเน้ือหามากข้ึน  

• บางคร้ังอาจใชเ้คร่ืองหมาย (:) คัน่ระหวา่งประโยคหลกักบัส่วนขยาย ซ่ึงเป็น
แบบการตั้งช่ือเร่ืองท่ีเห็นบ่อยมากในการเขียนสารคดี เช่น
- ข่มขืน :  พรหมจรรย์สลายปลายทางแห่งความขมข่ืน
- ซ่อง : นรกบนดิน
- หมอเสน่ห์ : ทางออกความป่วยใจในสังคมเมือง



2. การเขียนความน า

• หนา้ท่ีของความน าช่วยสร้างความสนใจแก่คนอ่านและดึงดูดใหผู้อ่้านติดตาม
เร่ืองราวแต่ตน้จนจบ 

• รูปแบบของการเขียนความน ามีหลายลกัษณะ ไม่มีกรอบก าหนดตายตวั 
• แต่การข้ึนตน้ท่ีดีท่ีสุด คือ การน าส่ิงทีก่ระทบใจผู้เขยีนมาเขียน ซ่ึงอาจไดแ้ก่

- ส่ิงที่ได้ไปเห็นมา

- ส่ิงที่เป็นข้อขัดแย้งของปัญหา

- อาจน าค าพูดทีน่่าสนใจของแหล่งข้อมูลมาเสนอกไ็ด้



2. การเขยีนความน า

• การเขียนความน าสารคดีมีหลายลกัษณะซ่ึงพอจะน ามาเป็นแนวทางในการ
ฝึกเขียนสารคดีได ้ดงัน้ี
1. ความน าพรรณนา

2. ความน าแบบบรรยาย

3. ความน าแบบเร่ืองส้ัน

4. ความน าประเภทอ้างค าพูดหรือวาทะบุคคล



2. การเขยีนความน า

5. ความน าแบบสนทนากบัผู้อ่าน

6. ความน าประเภทสุภาษติ ค าคม และบทประพนัธ์

7. ความน าประเภทนิทาน ต านาน และเกร็ดเร่ืองเล่า

8. ความน าแบบสรุปประเดน็

9. ความน าแบบค าถาม



1. ความน าพรรณนา
• การพรรณนา หมายถึง การเล่าขยายความ
• ในทางการประพนัธ์ หมายถึง การเล่าให้นึกเห็นภาพอนัใดอนัหน่ึง ซ่ึงค าวา่ 

“ภาพ” ในท่ีน้ีครอบคลุมถึงส่ิงต่อไปน้ี
- รูปร่างลกัษณะของส่ิงต่างๆ เช่น คน สัตว์ ส่ิงของ ภูมิประเทศ
- ส่ิงทีไ่ด้สัมผสัได้ทางหู เช่น เสียงต่างๆ
- ส่ิงทีสั่มผสัได้ทางจมูก  ได้แก่ กลิน่ต่างๆ
- ส่ิงที่สัมผสัได้ทางลิน้ ได้แก่ รสต่างๆ
- ส่ิงทีสั่มผสัได้ทางกาย ได้แก่ ลกัษณะ อ่อน นุ่ม แขง็ ละเอยีด



1. ความน าพรรณนา
• ความน าแบบพรรณนา  จะมุ่งน าเสนอภาพธรรมชาต ิ บรรยากาศ  สถานที่

หรือเหตุการณ์ โดยใชภ้าษาล าดบัความใหเ้กิดจินตภาพและสีสนั
• การพรรณนาจะต่างจากการบรรยายในด้านการใช้ถ้อยค าที่เลือกเฟ้นแล้ว

อย่างด ีเช่น 
- ค าวิเศษณ์   
- การใชค้  า 
- การใชภ้าพพจน์ 



 ตัวอย่างความน าพรรณนาในสารคดเีร่ือง “เขาว่าภูเกต็จะเหมือนพทัยา ถ้า...?”
พระอาทติย์ชักรถหลบัใหลอยู่ในหมู่เมฆ เหมือนจะเกียจคร้านมากกวา่ 

แสงแดดท่ีแผดจา้ไดล้ดความแรงลงเหลือแค่ความอุ่น  ทะเลหน้าอ่าวไร้คล่ืน  น่ิง
เหมือนพรม  สีน า้เงนิเข้มปูไปจนสุดสายตา  ตดักบัตนีสีฟ้าทีไ่ล่น า้หนักของสีขาว  
น า้เงนิและเทาของปุยเมฆ

เวิง้อ่าวสั้นๆ ของหาดไนหานเรียงรายดารดาษไปดว้ยร่างของฝร่ังผวิขาว  
ต่างวยั  ต่างเพศ  เปลือยอกนอนผึ่งแดด กบัหนงัสือฉบบักระเป๋าในมือ หรือไม่ก็
นอนหลบัเหมือนกบัจะไม่ต่ืน ตราบใดท่ีดวงอาทิตยย์งัสาดแสง



2. ความน าแบบบรรยาย

• ความน าแบบบรรยาย เป็นความน าท่ีน าเสนอใหเ้ห็นภาพคลา้ยการพรรณนา
แต่จะเน้นรายละเอยีดเป็นล าดบัขั้นตอนตามที่เห็นและที่เป็นจริง 

• ไม่ได้สอดแทรกความคดิเห็นของผู้เขยีนลงไปด้วย 

• เนน้ความสละสลวยของการใชถ้อ้ยค าและ
ท าใหผู้อ่้านมองเห็นและเกิดอารมณ์ร่วมไปดว้ย



 ตัวอย่างความน าบรรยายในสารคดเีร่ือง “อาหารว่างไทยประยุกต์”

อาหารวา่งไทยนบัเป็นอาหารท่ีทรงเสน่ห์  ไม่เพียงความชาญฉลาดของ
คนไทยโบราณท่ีผสมผสานวตัถุดิบใหเ้ขา้กนัไดอ้ยา่งลงตวั  แต่รูปลกัษณ์สีสนัก็
ท าออกมาใหดู้ชวนกิน  และยงัประดิดประดอยท าช้ินใหกิ้นไดแ้บบพอดีค า    
ภูมิปัญญาทางอาหารเหล่าน้ีคนไทยเรา
ประดิษฐคิ์ดคน้มาเน่ินนานงดงาม และ
อร่อยไม่นอ้ยหนา้คนชาติใด



 ตัวอย่างความน าบรรยายในสารคดเีร่ือง “แลหลาดใต้เคีย่ม”

“หลาด” เป็นภาษาพดูของชาวปักษใ์ตท่ี้พดูสั้น เร็ว ไดใ้จความ หมายถึง 
ตลาด  หลาดใตเ้ค่ียมเป็นตลาดนดัแห่งใหม่ท่ีเกิดข้ึนจากความคิดสร้างสรรค ์ 
ของผูน้ าในทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการใหช้าวบา้นในส่วนปกครองของตนไดเ้ผยแพร่
วฒันธรรม ความสามคัคี ประเพณี อาหาร 
อาชีพพื้นถ่ิน ความเป็นอยู ่ ใหม้ารวมกนั 
และเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่
ใตค้วามร่มร่ืนใตต้น้ไมท่ี้เรียกวา่ตน้เค่ียม



3. ความน าแบบเร่ืองส้ัน

• สารคดีสมยัใหม่มกันิยมน าวธีิการเขียนวรรณกรรมบนัเทิงคดีมาใชใ้นการ
เล่าเร่ือง เพื่อน าเสนอสาระความรู้ใหน่้าอ่านและมีอรรถรส 

• ในการเร่ิมเร่ืองหรือเขียนความน าจึงมกัเอาวิธีการเขียนแบบเร่ืองสั้นมาใช ้  
โดยการพรรณนาหรือบรรยายให้เห็นนาฏการหรือความเคล่ือนไหวของ   
ตัวละคร  สถานที่  และบรรยากาศไดอ้ยา่งน่าสนใจและชวนติดตาม 



 ตัวอย่างความน าแบบเร่ืองส้ันในสารคดเีร่ือง “ปีกของคนกล้า” ที่น าเสนอ
เร่ืองราวของหน่วยรบพเิศษ

เหลือเวลาส าหรับแสงอาทิตยไ์ม่มากนกั  เม่ือเฮลิคอปเตอร์ น านกรบมายงั  
จุดนดัหมาย...ศูนยฝึ์กทางทหารหน่ึงในพื้นท่ีอ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช

ป่าเบ้ืองล่างสงบเงียบ  มนัอยูไ่ม่ไกลจากเวิง้น ้ าสีครามท่ีสดใสแลดูอบอุ่น    
ผนืป่าและทอ้งทะเลสญัลกัษณ์ของเขตร้อนในสายตาของผูม้าเยอืนงดงามราว
สวรรคก์ไ็ม่ปาน  เสียแต่วา่กิจกรรมของพวกเขายามน้ีไม่เก่ียวกบัการคลาย
อารมณ์กบัสายลมแสงแดดแมแ้ต่นอ้ย



ความสูง 120 ฟุต ใบพดัหมุนต้ิว เคร่ืองค ารามเหมือนก าลงัใชพ้ลงัเตม็ท่ี

เพื่อฉุดใหเ้ฮลิคอปเตอร์ “ฮอ็ป” อยูก่บัท่ี  พลนัท่ีปลายเชือกแตะพื้น หวัหนา้ชุด
กส่็งสญัญาณให ้“ทีมดี” สองคนแรกบนสกี ฮ.โรยตวัลงไป

เป้าหมาย โจมตีค่ายท่ีมัน่ของฝ่ายตรงขา้มใหไ้ดภ้ายใน 24 ชัว่โมง 
ในเวลาเดียวกนั ตอ้งหลบหลีกหนีชุดสงัหารของฝ่ายตรงขา้มใหต้ลอดรอดฝ่ัง...



4. ความน าประเภทอ้างค าพูดหรือวาทะบุคคล

• การเขียนความน าประเภทน้ี ผูเ้ขียนมกัจะหยบิยกเอาค าพดูหรือวาทะตอนใด
ตอนหน่ึงของบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาข้ึนตน้ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งและ
เช่ือมโยงกบัสาระส าคญัของสารคดีท่ีจะเขียน



 ตวัอย่างความน าประเภทอ้างค าพูดหรือวาทะบุคคลในสารคดเีร่ือง “ปลาร้าบอง : 
น ้าพริกเคร่ืองจิม้ต ารับเด็ดของชาวอสีานที่แซ่บอย่าบอกใคร”

หลายคราวท่ีไดย้นิเพ่ือนๆชาวอีสานเอ่ยถึง “ปลาร้าบอง” หรือ “แจ่วบอง” 
ในวงสนทนามกัเตม็ไปดว้ยส าเนียงภาษาอีสานอยา่งออกรสออกชาติ จากอรรถรสท่ี
ไดรั้บฟัง ความแซ่บของปลาร้าบองนบัวา่ไม่น่าดูแคลน ใครคนหน่ึงในวงสนทนาเล่า
วา่ “สมัยเพ่ือนชาวอสีานด้วยกนัเดนิทางมาท างานในกรุงเทพฯ ระหว่างน้ันจะเขียน
จดหมายถงึบ้านตลอด  มีฉบับหน่ึงผู้เป็นลูกอดรนทนไม่ไหวด้วยความอยากกนิ    
ปลาร้าบอง  เขาเขียนบอกพ่อไปว่า  ถ้าไม่มีปลาร้าบองมา เงินกจ็ะไม่ไป”  เราแอบ     
อมยิม้กบัความน่ารักของพอ่ลูกคู่น้ี 



สกัพกั  ใครคนหน่ึงกพ็ดูเสริมวา่ “ทุกคราทีก่ลบับ้านต้องหอบหิว้เอาปลาร้าบอง
มาด้วยเสมอ” และแน่นนอน เธอคนน้ีย  ้าวา่  “ปลาร้าบองไม่เคยขาดหายไปจากตู้เยน็
เลยสักคร้ัง” น่ีท าใหรู้้วา่ส าหรับชาวอีสานแลว้  ปลาร้าบองเป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวนัจริงๆ



5. ความน าแบบสนทนากบัผู้อ่าน

• ความน าแบบน้ีเป็นลกัษณะการเขียนท่ีเหมือนกบัผูเ้ขียน พดูคุยโดยตรงกบั
ผูอ่้าน 

• ผูเ้ขียนจะใชส้รรพนามบุรุษที ่1 แทนตวัเอง หรือไม่กใ็ชค้  าแทนตวัเองวา่ 
“ผู้เขยีน” 

• ผูเ้ขียนจะใชส้รรพนามบุรุษที ่2 แทนตวัผูอ่้าน หรืออาจใชค้  าวา่ “ผู้อ่าน” 
• ซ่ึงเป็นการสร้างความคุน้เคยและเป็นกนัเองกบัผูอ่้าน ท าใหผู้อ่้านรู้สึก

เหมือนวา่ไดอ้ยูร่่วมในเหตุการณ์หรือเร่ืองราวเหล่านั้น 



 ตวัอย่างความน าแบบสนทนากบัผู้อ่านในสารคดเีร่ือง “ศิลปะสมัยใหม่หรือ
ผลงานเดก็มีปัญหา” 

ค ่าค่ืนน้ีหรือคืนไหน ขณะท่ีคุณก าลงัหลบั เดก็วยัรุ่นจ านวนหน่ึง  ก าลงั  
ลงมือปฏิบติังาน...พวกเขาก าลงัน าเอาจินตนาการออกมาใหป้รากฏเป็นลวดลาย   
ตวัอกัษรเป็นถอ้ยค า  หรือขอ้ความท่ีบางทีประดบัดว้ยภาพส่ือความหมาย...และ
เม่ือคุณต่ืนข้ึนมาพบวา่ก าแพงขา้งๆ บา้นของคุณ หรือก าแพงฝ่ังตรงขา้ม  ซ่ึง            
คร้ังหน่ึงเคยวา่งเปล่า  บดัน้ีกลบัเตม็ไปดว้ยลวดลายและสีสนั  ปรากฏการณ์น้ี         
อาจสร้างความสงสยั งงงวย ใหแ้ก่คุณหรือคนอ่ืนไดไ้ม่ยาก...และนัน่คือผลงาน           
ท่ีเรียกวา่ กราฟฟิต้ิอาร์ต



 ตวัอย่างความน าแบบสนทนากบัผู้อ่านในสารคดเีร่ือง “ไอ-สวน COFFEE & 
DESSERT คาเฟ่สายเขียวที่เห็นแล้วต้องเลีย้วเข้าร้าน” 

สวสัดีคุณผู้อ่านทุกท่านค่ะ ช่วงน้ีอากาศค่อนขา้งร้อนหลายๆ ท่านคง
อยากไดเ้คร่ืองด่ืมดบัร้อนหรือขนมหวานสกัช้ินเพื่อใหรู้้สึกสดช่ืน  เราจึงขอ
แนะน าคาเฟ่สุดร่มร่ืนริมเสน้ทางป่ันจกัรยานสวนบางกะเจา้ สถานท่ีซ่ึงช่วยให้
คุณรู้สึกผอ่นคลายและสดช่ืนกบับรรยากาศท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมน้านาชนิดและ  
ยงัเป็นร้านแรกๆ ท่ีเปิดใหบ้ริการอีกดว้ย  คุณสามารถสมัผสัคาเฟ่ท่ามกลาง
ธรรมชาติไดท่ี้ร้าน “ไอ-สวน”



6. ความน าประเภทสุภาษติ ค าคม และบทประพนัธ์

• ความน าประเภทน้ีจะยกเอาสุภาษิต  ค  าคม หรือบทประพนัธ์ประเภท    
บทกวหีรือบทเพลงมาข้ึนตน้สารคดี 

• สุภาษติ ค าคมหรือบทประพนัธ์ดงักล่าวอาจจะเป็นข้อความ                            

ทีรู้่จกักนัโดยทัว่ไปหรือไม่กไ็ด้ แต่จะตอ้งมีนยัหรือ                                  ความ

เก่ียวขอ้งกบัประเดน็หลกัของสารคดีท่ีจะน าเสนอ



 ตัวอย่างความน าประเภทอ้างบทประพนัธ์ในสารคดเีร่ือง “อาชีพที่ถูก
มองข้าม” 

“อนิจจงัมรณงัสังขารา  อนิจจาชีวาไม่เทีย่งแท้  เกดิตั้งอยู่ดบัไปใครเล่าแล  

ส่ิงแน่แท้เวยีนวนของคนเรา” ยิง่ไดอ่้านบทประพนัธ์ขา้งตน้ ยิง่ย  ้าใหฉ้นัเขา้ใจ
ความเป็นจริงของชีวติมนุษยว์า่  ชีวติคนเราเกิดมาตั้งอยูย่อ่มมีดบัไป  ไม่มี
ความเท่ียงแทแ้น่นอน  เพราะความตายเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งเผชิญและไม่มีใคร
สามารถหลีกเล่ียงได ้  แต่เม่ือคนเสียชีวติลงกลายเป็นศพแลว้  กจ็ะมีผูค้น

มากมายต่างพากนักลวั  บา้งกก็ลวัโดนหลอก  บา้งกก็ลวัวา่เขาจะมาใหเ้ห็น



แต่มีบุคคลท่านหน่ึง  เขามีหนา้ท่ีดูแลร่างไร้วญิญาณอยา่งปราศจากความกลวั 
และฉนัเช่ือวา่มีเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีมีใจกลา้ในการท าอาชีพน้ี

นายเอนก พงษ์ประเสริฐ หรือ นก พนักงานรักษาศพแห่งหอ้งเกบ็ศพ ณ
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จ. กรุงเทพมหานคร ภูมิล าเนาอยูจ่งัหวดันครสวรรค ์
ปัจจุบนัอาย ุ45 ปี เม่ือยอ้นกลบัไปในวยัหนุ่ม  นกไดเ้ล่าวา่ ก่อนท่ีจะมาท างาน
ในต าแหน่งหอ้งพนกังานเกบ็ศพ เคยท างานต าแหน่งเสนารักษห์น่วยทหารแพทย ์
กรมแพทยท์หารอากาศ โรงพยาบาลอดุลยเดชมาก่อน...



 ตัวอย่างความน าประเภทบทประพนัธ์ในสารคดเีร่ือง “ความจริงใจของผู้ชาย
ช่ือ ป๋วย อึง๊ภากรณ์”

กชูายชาติเช้ือ ชาตรี
กเูกิดมากที็ หน่ึงเฮย้
กคูาดก่อนส้ินชี- วาอาตม์
กจูกัไวล้ายเวน้ โลกใหแ้ลเห็น

ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์
โคลงส่ีสุภาพบทน้ีจารึกอยูใ่ตรู้ปป้ันอาจารยป๋์วย ซ่ึงตั้งอยูท่ี่มหาวทิยาลยั

ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต



อาจารยป๋์วยเขียนโคลงส่ีสุภาพบทน้ีเม่ืออาย ุ24 ปี เม่ือคร้ังเป็นนกัศึกษาท่ี  
London School of  Economics &  Political Sciences มหาวิทยาลยัลอนดอนเม่ือ
ปี พ.ศ. 2483 ในเวลาต่อมา โคลงส่ีสุภาพบทน้ี เป็นบทสรุปท่ีดีท่ีสุดของชีวิต
ลูกผูช้าย ช่ือป๋วย อ๊ึงภากรณ์



7. ความน าประเภทนิทาน ต านาน และเกร็ดเร่ืองเล่า

• ความน าประเภทน้ีมักเร่ิมต้นด้วยนิทาน ต านาน และเกร็ดเกีย่วกับเร่ืองเล่าต่างๆ
• ซ่ึงอาจเกีย่วข้องกบัประวตัสิถานที ่ บุคคล  หรือเหตุการณ์ท่ีผูเ้ขียนสามารถ   

หยบิยกน ามาประกอบการเขียนสารคดี  
• นอกจากน้ีแลว้เร่ืองเล่าประเภทมุกตลก หรือเร่ือง                                                    

ล้อเลยีนใหม่ ๆ กมี็ความน่าสนใจ หากน ามาเขียน                                                           
เป็นความน ากจ็ะช่วยเพิ่มเสน่ห์ใหก้บังานเขียน



 ตวัอย่างความน าประเภทหยกิยกเอาเร่ืองมุกตลกของชาวระยองมาเป็นบทน า
ปรากฏในสารคดีเร่ือง “ค านึงแห่งรอยฉ่ีบนผืนทราย”

เล่ากนัวา่ วนัหน่ึงชาวระยองเอาทุเรียนใส่ชะลอม  พร้อมกบัตกัทรายท่ีเกาะ
เสมด็ใส่ถุงพลาสติกไปเยีย่มญาติท่ีจงัหวดัตาก ญาติรับถุงพลาสติกแลว้ตรงร่ีเอาไป
เกบ็ไวใ้นตูก้บัขา้ว เพราะเขา้ใจวา่เป็นน ้าตาลทรายเด๋ียวมดจะข้ึน

น่ีเป็นหน่ึงในหลาย ๆ เร่ืองเล่าท่ีสะทอ้นวา่เกาะเสมด็และหมู่เกาะต่างๆ ใน
บริเวณอ่าวไทย  เขตจงัหวะระยองมีน ้ าทะเลท่ีใสสะอาด  หาดทรายขาวราวเกลด็
น ้ าตาลขาวเสียจนคืนไหนพระจนัทร์เตม็ดวง  แสงจนัทร์นวลผอ่งจะสะทอ้นหาด
ทรายสีขาวจนสวา่งไสวราวกบัวา่ยอ้ยไฟจากสนามศุภชลาศยัมาส่องใหเ้ดก็ๆบน
เกาะเสมด็ไดว้ิง่เล่นกนัสนุกสนานจนดึกด่ืน...



8. ความน าแบบสรุปประเดน็

• เป็นการเขียนความน าสรุปประเดน็หรือสาระส าคญัของเร่ืองทั้งหมด
• มีหลกัในการเขียนคือ ในเน้ือหาของความน าควรจะกินความครอบคลุมใน

ประเดน็ค าถามหลกัๆ เช่น ใครหรือเร่ืองของใคร  ท าอะไร   ที่ไหน  เม่ือไหร่  
อย่างไร ซ่ึงเปรียบเสมือนการเกร่ินน าแลว้                                                         
จึงขยายเป็นรายละเอียดในตวัเร่ือง



 ตวัอย่างความน าแบบสรุปประเดน็ในสารคดเีร่ือง “ช่างพทุธ อจัฉริยะตวัจิ๋ว”
เดก็ชายตวัเลก็ๆ วยัเพียง 11 ขวบ  เขาเป็นทั้งช่างซ่อมนาฬิกาโบราณและ

นาฬิกาสมยัใหม่ อีกทั้งยงัเป็นช่างซ่อมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ หนุ่มนอ้ย
ผูน้ี้คือ “พทุธคุณ ไพรวลัย์” หรือ “น้องพทุธ” อยูท่ี่ อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี ช่างตวันอ้ยผูมี้
บุคคลิกน่ิงๆ  มีสไตลค์  าพดูค าจาหว้นๆ ฉะฉาน  ตรงไปตรงมา  และมีความคิดความ
อ่านท่ีดูโตเกินวยั  ซ่ึงส่ิงท่ีน่าท่ึงเขา้ไปอีกนัน่คือ  นอ้งพทุธขวนขวายหาความรู้ ลองผิด
ลองถูกเรียนรู้ดว้ยตวัเอง จากเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและนาฬิกาต่างๆท่ีพงัแลว้ ไม่ไดมี้ใครสอน 
หรือไปเขา้คอร์สช่างซ่อมอะไรท่ีไหน เขาค่อยๆฝึกปรือฝีมือมาตั้งแต่อาย ุ3-4 ขวบ จน
ฝีมือค่อยๆพฒันาและเก่งกลา้ ไม่แพช่้างระดบัผูใ้หญ่



9. ความน าแบบค าถาม

• ความน าในลกัษณะน้ี เป็นการเร่ิมต้นด้วยประโยคค าถามเพ่ือกระตุ้นให้
ผู้อ่านหันมาสนใจกบัเร่ืองทีอ่่าน 

• รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ค้นหาค าตอบ เพราะการตั้งค  าถามมกัจะเร่ิมตน้
ดว้ยประเดน็ท่ีเป็นแก่นหลกัของเร่ือง



 ดงัตัวอย่างความน าแบบค าถามในสารคดเีร่ือง “สวนแห่งการเช่ือมใจ  
สายใยแห่งความผูกพนั”

สวนสาธารณะเป็นสถานท่ีท่ีใครๆ ต่างกแ็วะเวยีนมาใชก้นัในวนัหยดุ
เพื่อท า Activity ต่างๆ ทั้งแบบเด่ียวแบบคู่  รวมทั้งแบบครอบครัว เพื่อสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดี  และใชเ้วลาวา่งในวนัหยดุพกัผอ่นไปกบัสวนสาธารณะ 
แต่เคยสงสัยไหม...คนทีอ่ยู่ใกล้สวนเหล่าน้ัน รู้สึกยงัไงกบัการมีสวนสาธารณะ

ใกล้บ้านแบบนี้



2. การเขียนความเช่ือม

• ความเช่ือมเป็นส่วนท่ีท าหนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งความน ากบัเน้ือเร่ือง 
• ความเช่ือมอาจเป็นขอ้ความสั้นพยางคเ์ดียว วลี ประโยค หรือยอ่หนา้กไ็ด ้   

ท่ีแสดงใหรู้้วา่ผูเ้ขียนก าลงัจะส่งทอดความน าใหโ้ยงไปยงัเน้ือเร่ืองท่ีจะเขียน
ต่อไป 



• ตัวอย่างสารคดเีร่ือง “การถ่ายโยงภูมปัิญญา: ขบวนการแห่งเสรีภาพของ
ชาวนาสไมย์” ของบ าเพญ็ ไชยรักษ์

ทุกชีวติท่ีน่ีต่ืนข้ึนมาพร้อมๆ กบัแสงแรกของอรุณรุ่ง แสงตะวนัท่ีค่อย
กระจ่างข้ึน ขยบัจงัหวะชีวิตของพวกเขาใหคึ้กคกัตามไปดว้ย  แสงแดดท่ีแรง
กลา้ข้ึนทุกขณะดัง่แสงชุบชูก าลงัของคนท่ีน่ี เสียงเล่ือยตดัไมไ้ผ ่ เสียงพร้าท่ี
แทรกตวัผา่นเน้ือไม ้ เสียงกบไสไม ้ เสียงคอ้นกระทบส่ิว  เสียงเคร่ืองป่ันนุ่น  
เสียงเจียนทองเหลืองท่ีดงัถ่ีกระชั้นจากบา้นน้ีไปบา้นนั้นอยา่งบนัเทิงเริงเร้า  
เป็นเหมือนสัญญาณแห่งการเร่ิมต้นอย่างกระฉับกระเฉงอกีวนัหน่ึงของชาวนา
สะไมย์



บา้นนาสะไมย์ ต าบลนาสะไมย์ อ  าเภอเมือง  จงัหวดัยโสธร อยูห่่างจาก
จงัหวดั 18 กิโลเมตร เป็นชุมชนท่ีมีอายกุวา่ศตวรรษ ซ่ึงฝ่ามรสุมกาลเวลาท่ีซดั
กระหน ่ามาไดอ้ยา่งทา้ทาย  เม่ือไดย้  า่ไปตามถนนคอนกรีตใจกลางหมู่บา้น ทั้ง
คน ทั้งรถยนต ์ รถเคร่ือง ววั ควาย ไก่ เป็ดต่างสญัจรไปมาขวกัไขว่ เสียงร้อง
ทกัทายปราศรัย  เสียงเล่นไล่หยอกลอ้กนัของเดก็ๆ ดงัระงม



3. การเขียนเน้ือเร่ือง

• เน้ือเร่ืองคือส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัท่ีผูเ้ขียนสารคดีตอ้งการน าเสนอต่อผูอ่้าน
• ตามหลกัการเขียนสารคดีแนวใหม่ เ น้ือเร่ืองจึงควรจะประกอบดว้ยลกัษณะ

ต่อไปน้ี คือ
1. ส่วนทีเ่ป็นข้อมูลหรือสาระ 

2. ส่วนที่เป็นสีสันบรรยากาศ 

3. ส่วนที่เป็นศิลปะและกลวธีิในการเขียน 



1. ส่วนทีเ่ป็นข้อมูลหรือสาระ 

• ส่วนท่ีเป็นขอ้มูลหรือสาระ   คือ ข้อมูลหรือข้อเทจ็จริงทีผู้่เขยีนได้ค้นคว้า
รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน าเสนอความรู้ ความจริงเก่ียวกบั
เร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของการเขียนสารคดี



2. ส่วนทีเ่ป็นสีสันบรรยากาศ 

• ส่วนท่ีเป็นสีสนับรรยากาศ คือ ส่วนที่ช่วยเสริมแต่งเน้ือเร่ืองให้มีสีสันบรรยากาศ
ให้น่าอ่าน ไม่แห้งแล้งหรือจืดชืดจนเกนิไป 

• สีสนับรรยากาศในการเขียนสารคดีเกิดจากการปรุงแต่งส่วนท่ีเป็นขอ้เทจ็จริงกบั
รายละเอียดปลีกยอ่ย เช่น 

- การให้รายละเอยีดของเหตุการณ์  ฉาก  บรรยากาศ 
- การสอดแทรกเกร็ดความรู้  นิทาน  ต านาน 
- สร้างตัวละครให้มีชีวติชีวา  มีความสด  น่าเช่ือถือ 



3. ส่วนทีเ่ป็นศิลปะและกลวธีิในการเขียน 

• ส่วนท่ีเป็นศิลปะและกลวธีิในการเขียน ช่วยดึงดูดความสนใจใคร่ติดตาม
และใหค้วามบนัเทิงแก่ผูอ่้าน เช่น

- ศิลปะในการใช้ภาษา ส านวน โวหาร 

- ท่วงท านองในการเขียนและกลวธีิการน าเสนอ

- การเล่าเร่ือง



หลกัในการเขียนเน้ือเร่ือง

1. กลวธีิในการน าเสนอเร่ือง

2. กลวธีิในการล าดบัความ

3. กลวธีิและศิลปะในการใช้ภาษา

4. กลวธีิในการใช้โวหาร

5. การแทรกค าพูดและเสริมเกร็ดทีน่่าสนใจ

6. การอ้างองิ



1. กลวธีิในการน าเสนอเร่ือง

• จากการศึกษาสารคดีแนวใหม่ท่ีเผยแพร่ตามส่ือส่ิงพิมพ ์ จะพบวา่มีแนวใน
การน าเสนอเร่ืองราวหรือการเล่าเร่ืองหลายลกัษณะ เช่น

1. การเล่าเร่ืองอย่างตรงไปตรงมา

2. การเล่าเร่ืองโดยใช้ลลีาของการเขียนเร่ืองส้ัน

3. การเล่าเร่ืองในรูปแบบของจดหมาย



1. การเล่าเร่ืองอย่างตรงไปตรงมา

• คือ เล่าเร่ืองไปตามล าดบัโครงเร่ืองและเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ 
• ลกัษณะการเขียนจะเป็นแบบบรรยายหรืออธิบาย เร่ืองจะเรียบง่าย ไม่มีสีสนั

บรรยากาศ
• เป็นวิธีการเขียนท่ีธรรมดาท่ีสุด เหมาะส าหรับเขียนสารคดทีีม่ีลกัษณะเน้น

สาระข้อเท็จจริงมากกว่าการสร้างสีสันบรรยากาศ เช่น 
- สารคดเีชิงประวตัิศาสตร์    - สารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติ 

- สารคดเีกีย่วกบัเทคโนโลยแีละวทิยาการใหม่ ๆ



2. การเล่าเร่ืองโดยใช้ลลีาของการเขยีนเร่ืองส้ัน

• การน าเสนอโดยใชว้ธีิการน้ี เป็นการประยกุตเ์อาลีลาการเล่าเร่ืองแบบ
วรรณกรรมมาใช ้

• มีการก าหนดตวัละครให้เป็นผู้ด าเนินเร่ือง

• เน้นการสร้างสีสันบรรยากาศด้วยการให้รายละเอยีดในการพรรณนาฉาก  
สถานที ่ บรรยากาศ อารมณ์และความรู้สึกของตวัละคร 

• การใชภ้าษาท่ีมีสีสนัและก่อใหเ้กิดจินตนาการแก่ผูอ่้าน



• นอกจากน้ีแลว้ยงัสลบักบัการสอดแทรกหรือการอ้างองิค าพูด  ตลอดจนการ
อธิบายความเพื่อใหมี้ความสมจริงและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน

• การเล่าเร่ืองแบบการเขียนเร่ืองสั้นน้ี ยงัมีการก าหนดผู้เล่าเร่ือง หรือการใช้ 
“มุมมอง” (Point of view) ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีพบมากในการเขียนสารคดีแนวใหม่

• ค าว่า “มุมมอง” หรือการก าหนดกลวธีิในการเล่าเร่ือง วา่ “ใครเป็นผู้เล่าเร่ือง
หรือถ่ายทอดเร่ืองราวน้ัน ๆ ในเร่ือง” 



• การใช้มุมมองหรือผู้เล่าเร่ืองในเร่ืองส้ันมีหลายลกัษณะ คือ
• การเล่าเร่ืองโดยใหใ้ชส้รรพนามบุรุษที ่1 (ผม,ขา้พเจา้,ฉนั,เรา) 
• การเล่าโดยใชส้รรพนามบุรุษที ่3 (เขา,หล่อน,เธอ) 
• การเล่าเร่ืองโดยใชมุ้มมองแบบสายตาพระเจ้าซ่ึงผู้เล่าจะเป็นผู้รู้แจ้งทุกส่ิง

ทุกอยา่งดุจดงัพระเจา้ คือสามารถล่วงรู้ไปถึงความรู้สึกนึกคิดของตวัละคร
หรือบุคคลท่ีกล่าวถึง



ตวัอย่างการเล่าเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษที ่1
‘แลว้นา้ขายของหมดทุกเสาร์เลยมั้ยนา้’ ฉันถามดว้ยความสงสยัใคร่รู้ 

‘ไม่หมดหรอก’ นา้ตอบ ถา้นา้ขายหมดทุกเสาร์นา้กร็วยแลว้ เธอหวัเราะ 
ก่อนท่ีเธอจะเรียกช่ือฉัน ‘นอ้งมีนชิมสิวา่ชอบหรือยงั’ เธอเรียกใหฉั้นชิมสม้ต า
ท่ีฉันสัง่ไป  ฉันขอใหป้รุงใหเ้ปร้ียวอีกนิดเธอหยบิมะนาวมาจากตูม้าหัน่เป็นซีก ๆ 
บีบลงไปในครกจนน ้ามะนาวกระเดน็ไปทุกทิศทางแลว้น ามาใหฉั้นชิมอีกรอบ 

ฉันพยกัหนา้พร้อมกบัยกน้ิวโป้งใหเ้ธอเป็นการตอบวา่อร่อยถูกใจฉันแลว้”



• การเล่าเร่ืองโดยใชมุ้มมองของสรรพนามบุรุษท่ี 1 คือ ฉัน
• แสดงวา่ผูเ้ขียนให ้“ฉนั” เป็นคนเล่าเร่ือง ฉันในที่นีก้ค็งหมายถงึผู้เขยีนน่ันเอง 
• ลกัษณะการเล่าเร่ืองจึงเป็นการเล่าเร่ืองราวท่ีตวัเองไดป้ระสบพบเห็นมา 
• ผูเ้ขียนสามารถบอกเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดและแทรกความเห็นของตนไดอ้ยา่ง

อิสระ ท าใหเ้ร่ืองท่ีเล่ามีน ้ าหนกัดูน่าเช่ือถือ



ตวัอย่างการเล่าเร่ืองโดยใช้สรรพนามบุรุษที ่3
บ่ายโขแลว้ ป้าจวงประแป้งไปพรางตามองนาฬิกาไปพลาง  ป่านน้ีท่ีท่าน ้าคง

แข่งเรือกนัสนุกสนาน  อีกสกัประเด๋ียวกไ็ดเ้วลานิมนตพ์ระมารับผา้ป่า ข่าววา่ปีน้ี
พวกหนงัสือพิมพก์บัทีวีจะมากนัมากเป็นพิเศษ  เพราะเร่ิมมีข่าวดงัออกไปวา่
ปากน ้าประแสร์บา้นเรามีธรรมเนียมทอดผา้ป่ากลางน ้าอยา่งท่ีไม่มีใครเหมือน

ยา่งเขา้  63 ปีน่ีแลว้ ป้าจวงยงัไม่เคยไดย้นิเลยวา่มีท่ีไหนเขาทอดผา้ป่ากนั
กลางน ้า  อยา่วา่แต่ในระยองเลยทัว่เมืองไทยกเ็ห็นจะมีแต่บา้นเราน่ีแหละตั้งแต่   
จ าความได ้  ปู่ยา่กบ็อกวา่เราจดัของเรามาอยา่งน้ีเป็นร้อย ๆ ปีแลว้  คนบางกอก       
ข้ีเห่อเพ่ิงจะมาต่ืนเตน้เป็นพลัวนัปีน้ีเอง



• ตัวอย่างที่ 2

• เป็นการเล่าเร่ืองโดยใชมุ้มมองของบุรุษที ่3 ซ่ึงในเร่ืองน้ีกคื็อ หญิงชราท่ีช่ือ
วา่ “ป้าจวง” 

• ผูเ้ขียนก าหนดให ้“ป้าจวง” เป็นคนเล่าเร่ืองทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีน าเสนอ ไม่วา่
จะเป็นส่ิงท่ีไดเ้ห็นมารับรู้มา หรือความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นของป้าจวงทั้งส้ิน



ตวัอย่างการเล่าเร่ืองโดยใช้มุมมองแบบสายตาพระเจ้า
หอ้งส่ีเหล่ียมเลก็ ๆ หอ้งนั้นมีแต่เตียงขาหยัง่ตั้งอยูก่ลางหอ้ง   ผูห้ญิงวยัสาว

คนหน่ึงก าลงันอนทอดร่างอยูบ่นเตียงขาหยัง่  เหนือร่างของเธอมีแสงไฟนีออน
สวา่งไสว  ขา้ง ๆ เตียงมีโตะ๊วางอุปกรณ์เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือไวพ้ร้อมส าหรับ 
“กิจกรรม” ท่ีก าลงัจะเร่ิมตน้ข้ึน...

“เอ้า แยกขาออกแล้วชันเข่าขึน้สูง ๆ เดีย๋วหมอจะผูกขาและปิดตานะ ท าใจ

ให้สบาย รับรองไม่เจ็บ...” เป็นเสียงจากหมอในชุดกาวน์สีขาว ทั้งหนา้ตาและ
น ้าเสียงของเขาดูเฉยเมยมากกวา่จะเมตตาอาทร



หมอสัง่ผูช่้วยอีกสองคนท่ียนือยูข่า้ง ๆ ใหผ้กูขาทั้งสองขา้งของหญิงสาว
ตรึงกบัขาหยัง่ จากนั้นจึงน าผา้สีขาวมาปิดตาของเธอ แสงไฟนีออนสวา่งไสวพลนั
มืดมิดลง ทนัใดความหวัน่กลวัจู่โจมเขา้มาอยา่งฉบัพลนั

เธอรู้สึกราวกบัอยูใ่นโลกมืด...
หมอฉีดยาเขา้เสน้เลือดท่ีบริเวณขอ้มือ  เธอเร่ิมสะลึมสะลือฤทธ์ิยาท าให้

เธอรู้สึกเช่นนั้นและไม่รับรู้ความเจบ็ปวดท่ีก าลงัเกิดข้ึน...



• ตัวอย่างที่ 3

• เป็นการเล่าเร่ืองโดยใชมุ้มมองของผูรู้้แจง้ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “มุมมองสายตา
พระเจ้า” ผูเ้ล่าเร่ืองจะล่วงรู้ไปทุกส่ิงทุกอยา่ง แมแ้ต่ความรู้สึกหรือความคิด
ของตวัละคร เช่น 

• การบรรยายวา่ “เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกมืด” ซ่ึงหากผูเ้ล่าเร่ืองไม่ใช่ผูรู้้แจง้
เห็นจริงแลว้จะไม่สามารถล่วงรู้ไดว้า่หญิงสาวท่ีไปท าแทง้นั้นรู้สึกอยา่งไร



• การใชผู้เ้ล่าเร่ืองแบบท่ี 1 ดูจะเป็นวธีิท่ีง่ายท่ีสุด เพราะ “ผูเ้ล่า” กบั “ผูเ้ขียน” 
เป็นคน ๆ เดียวกนั

• ส่วนแบบท่ี 2 และ 3 นั้น “ผูเ้ล่าเร่ือง” กบั “ผูเ้ขียน” เป็นคนละคนกนั 
• การเล่าเร่ืองโดยใชส้รรพนาม บุรุษท่ี 1 และ 2 นั้น ผูเ้ล่าเร่ืองจะมีตวัตนหรือ

ปรากฏตวัในเร่ืองท่ีเล่า 
• การเล่าเร่ืองในแบบท่ี 3 ผูเ้ล่าเร่ืองจะไม่ปรากฏตวัในเร่ือง เราจะไดย้นิแต่ 

“เสียงเล่า” ของเขาเท่านั้น



3. การน าเสนอในรูปแบบของการเขยีนจดหมาย

• การเขียนในรูปจดหมาย เป็นกลวิธีหน่ึงท่ีนกัเขียนน ามาใชแ้ทนการบรรยาย
ธรรมดา  เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกใกล้ชิดกบัผู้เขยีน  เสมือนเป็นคนรู้จกักนัพงึ
ถ่ายทอดเร่ืองราวที่ประสบพบเห็นให้ทราบ  ซ่ึงเป็นวิธีท่ีนิยมในสารคดีท่ี
เก่ียวกบัการท่องเท่ียว



• นิดที่รัก
ผมจากเกาะพะงนัมาดว้ยความอาลยัอาวรณ์ไม่เหมือนตอนข้ึนไปเหยยีบ

เกาะ  เพราะตอนนั้นมีแต่ความต่ืนเตน้ยนิดีท่ีไดม้าถึงเกาะพะงนัเป็นคร้ังแรกใน
ชีวิต  ผมคิดในใจวา่ถา้เม่ือใดบนผนืแผน่ดินไทยไม่มีท่ีไปแลว้  กถึ็งคราวจะตอ้ง
ล่องไปตามอ่าวไทย  แลว้กไ็ปทะเลอนัดามนั  เท่ียวกนัใหท้ัว่ทุกเกาะท่ีปรากฏใน
แผนท่ีประเทศไทย



2. กลวธีิในการล าดบัความ

• กลวธีิในการล าดบัความ คือ การเรียบเรียงเน้ือหาของเร่ืองใหต่้อเน่ืองสมัพนัธ์
กนัตามล าดบั ซ่ึงมีหลายวธีิ ดงัน้ี



วธีิการล าดบัความ
1. ล าดบัตามวนัเวลา หรือการล าดบัความตามปฏิทิน หมายถึง การล าดบั

ความตามเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนก่อนหรือหลงั  เช่น  ถ้าเขียนสารคดชีีวติบุคคล       
กอ็าจล าดบัความตามช่วงชีวติของเจา้ของประวติั

- เร่ิมจากช่วงก าเนิดชีวติในวยัเยาว์
- การศึกษา 

- การท างาน 
- กระทัง่ถึงชีวติในปัจจุบนัหรือบั้นปลายของชีวติ



วธีิการล าดบัความ

2. ล าดบัความตามมิติสถานที่ ไดแ้ก่ การล าดบัโดยยดึสถานท่ีเป็นหลกั เช่น 
จากที่ใกล้ไปหาไกล  จากซ้ายไปขวา หรือจากหน้าไปหลงั

3. ล าดบัความแบบแยกแยะเป็นหมวดหมู่ ไดแ้ก่ การล าดบัความตาม
หมวดหมู่ท่ีจ าแนกไว ้เช่น 

ผู้เขยีนหรือผู้เล่าเร่ืองอาจล าดบัความจากสถานทีท่่องเทีย่วเป็นแหล่ง
ธรรมชาตก่ิอน  จากน้ันจงึเป็นสถานทีท่ีเ่ป็นโบราณวตัถุ โบราณสถาน 



วธีิการล าดบัความ

4. ล าดบัความแบบเหตุผล คือการล าดบัโดยกล่าวถึงเหตุและแสดงผลอนัเกิด
จากเหตุการณ์นั้น ๆ มกัใชม้ากในสารคดทีี่มีแก่นเร่ืองเน้นความรู้  หรือสารคดี
เชิงวชิาการ

5. ล าดบัตามประเดน็ส าคญั การล าดบัความแบบน้ีมกัใชก้บัเน้ือเร่ืองท่ีมี  
การแสดงเหตุผลหรือเสนอความคิดเห็น นัน่คือจะล าดบัตามประเดน็ส าคญั
ก่อนหลงั



3. กลวธีิและศิลปะในการใช้ภาษา

• การใชภ้าษาเป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหผู้อ่้านไดรั้บ “รส” ในการอ่านพอ ๆ 
กบัไดรั้บสาระหรือเน้ือหา

• การใชภ้าษาในการเขียนสารคดีกมี็หลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัการใชภ้าษาใน
การเขียนประเภทอ่ืน ๆ ส่ิงท่ีผูเ้ขียนควรค านึงกคื็อ

1. การใช้ค า

2. การใช้ประโยค



1. การใช้ค า

1. ใช้ค าให้ตรงกบัความหมายที่ต้องการ เช่น
“ขา้พเจา้ขอวงิวอนใหท่้านทั้งหลายร่วมกนัสมานฉนัทก์บัขา้พเจา้

ในอนัจะตั้งสตัยอ์ธิษฐานขอคุณพระศรีรัตนตรัยไดช่้วยอภิบาลประเทศชาติ
ของเรา”

ในประโยคน้ีควรใชค้  าวา่ “เชิญชวน” มากกวา่
2. ใช้ค าที่คนส่วนมากเข้าใจ คือค าท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั ไม่ใชค้  า       

พน้สมยัหรือค าท่ีใหม่เกินไป



1. การใช้ค า

3. อย่าใช้ค าฟุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็น การใชค้  าฟุ่ มเฟือยคือการใชค้  ามากแต่
กินความนอ้ย เช่น

“เขามีความปิติยนิดปีรีดาเป็นอยา่งมากกบัความส าเร็จในคร้ังน้ี”

จะเห็นไดว้า่ ค  าวา่ “ปิติ ยนิดี ปรีดา” สามค าน้ีมีความหมายเพียง      
อยา่งเดียววา่ดใีจหรือปลื้มใจ ผูเ้ขียนเลือกค าใดค าหน่ึงมาใชก้พ็อ



1. การใช้ค า

4. เลีย่งการใช้ค าซ ้า ๆ กนัแต่ใช้หลกัการ “หลากค า” แทน 

การหลากค า คือ การใชค้  าท่ีมีความหมายคลา้ยคลึงกนัมาสบัเปล่ียนกนั  เช่น 
ถา้เขียนสารคดีเก่ียวกบัชีวติบุคคลก็มีความจ าเป็นตอ้งเอ่ยช่ือบุคคลผูน้ั้นบ่อย ๆ 
ซ่ึงท าใหเ้ฝือและไม่ไพเราะ ผูเ้ขียนอาจเปล่ียนไปใชค้  าอ่ืนบา้ง

“ในวยัเยาวชี์วิตของสมพรมีแต่ความยากล าบาก แต่เดก็ชายกไ็ม่ทอ้แท้
และส้ินหวงั ตรงกนัขา้มความยากจนกลบัท าใหเ้ขามีความมานะพยายามมากข้ึน”



1. การใช้ค า

5. พยายามตัดค า ที่ ซ่ึง อนั ให้มากทีสุ่ด 

อยา่ใชค้  าเหล่าน้ีโดยไม่จ าเป็น ตอ้งพิจารณาดูวา่หากตดัออกแลว้ไม่ท าให้
เสียหายกค็วรตดั เพราะนอกจากจะท าใหร้กรุงรังแลว้ อาจท าใหค้วามหมายไม่
ชดัเจนดว้ย



2. การใช้ประโยค

1. ผูกประโยคให้ส้ันกะทดัรัด ไม่ควรผูกประโยคยาว ๆ เยิน่เย้อ เช่น
“อนัธรรมดาคนเราเกดิมาในโลกนี ้บ้างกเ็ป็นคนดี บ้างกเ็ป็นคนช่ัว” 

ควรแกใ้หก้ระชบัเป็น “มนุษย์เรามีทั้งดแีละช่ัว”



2. ไม่ควรผูกประโยคทีใ่ช้ค าซ ้ากนัอยู่ในทีใ่กล้ชิดกนั
3. ผูกประโยคให้มีเอกภาพและสัมพนัธภาพ คือผกูประโยคใหก้ลมกลืน

มีเน้ือความอยา่งเดียวและสมัพนัธ์กนั
4. หลกีเลีย่งการใช้รูปแบบประโยคต่างประเทศ เพราะฟังขดัหู เช่น

“มันเป็นคืนที่อากาศร้อนอบอ้าวมาก” 
ควรใชค้  าวา่ “คืนนีอ้ากาศร้อนอบอ้าวมาก” 

2. การใช้ประโยค



4. กลวธีิในการใช้โวหาร
• การใช้โวหารในการเขียน  หมายถึง การใชภ้าษาอยา่งมีชั้นเชิง เพื่อใหข้อ้ความ

ไดเ้น้ือความดี  มีความหมายแจ่มแจง้ เหมาะสมน่าฟัง 
• ในการเขียนเร่ืองผูเ้ขียนอาจใชโ้วหารต่าง ๆ กนัตามลกัษณะของเน้ือความใน

แต่ละตอน ดงัจะน าเสนอแนวทาง ดงัน้ี
ความบรรยาย
ความพรรณนา
ความอธิบาย



ความบรรยาย

• เป็นการบอกเล่าหรืออธิบายเร่ืองราวเกีย่วกบัเหตุการณ์  สถานที่ วตัถุส่ิงของ 
ตามที่เป็นจริงในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงหรือตามขั้นตอน 

• การเขียนบรรยายความจะเนน้รายละเอียดใชภ้าษาท่ีน าเสนอเน้ือความอยา่ง
เป็นภววิสยั คือ ไม่น าเอาความรู้สึกของผู้เขยีนเข้าไปเกีย่วข้อง ปราศจาก
น า้เสียง



 ตัวอย่างเร่ือง “เรือไม้แห่งกาลเวลา ... สู่รถไฟฟ้ามหานคร”
“เรือไมจ้ าลอง” พาเรามาถึงจุดส้ินสุดวถีิชีวติตอนตน้รัตนโกสินทร์ ความ

เจริญของโลกตะวนัตกเร่ิมเขา้มาในประเทศไทย สู่ถนนสายแรกของเมืองไทย
นัน่คือ “ถนนเจริญกรุง” ถนนแห่งการพฒันาน้ีปรากฏข้ึนพร้อมกบัเสียงบรรยาย
ของหญิงสาวสองคนท่ีก าลงัพดูคุยกนั เสมือนเธอก าลงัเล่าเร่ืองราวของผูค้นและ
ความศิวไิลซ์ในยคุนั้นใหพ้วกเราไดรั้บรู้วา่ในอดีต เมืองไทยยงัไม่มีถนนไว้
สญัจร  จนกระทัง่รัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 4
พระองคท์รงมีพระราชด าริวา่ สยามควรมีถนนดีๆ ไวใ้ชเ้พื่อเป็นหนา้เป็นตาแก่
ประเทศ จึงโปรดเกลา้ฯ ใหต้ดัถนนข้ึน 



ในตอนแรกผูค้นต่างเรียกถนนสายน้ีวา่ ‘ถนนใหม่’ ชาวตะวนัตกเรียกวา่  
‘New Road’ และพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระราชทานนาม
ถนนน้ีอยา่งเป็นทางการวา่  “ถนนเจริญกรุง” เพื่อส่ือถึงความเจริญรุ่งเรืองของ
บา้นเมือง



ความพรรณนา

• ความพรรณนามีลกัษณะคลา้ยกระบวนความบรรยายแต่ต้องสอดแทรก
อารมณ์  ความรู้สึกให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามไป และก่อให้เกดิจินตภาพในใจ
ของผู้อ่าน 

• ถอ้ยค าท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งเป็นค าท่ีก่อใหเ้กิดจินตภาพ คือ การเขียนเน้ือความ
ใหเ้กิด รูป  รส  กลิน่  เสียง  และสัมผสั



ความพรรณนา
• กระบวนความแบบพรรณนาเหมาะท่ีจะใชใ้นการเขียนท่ีเก่ียวกบั

- การใหร้ายละเอียดของฉาก  บรรยากาศ  การวาดภาพบุคคล 
- การกล่าวถึงสภาพอารมณ์  ความรู้สึกเพื่อท่ีจะ

ใหผู้อ่้านเกิดจินตนาการและรู้สึกร่วมไปกบัผูเ้ขียนเสมือน                                              
ไดเ้ห็นและรู้สึกดว้ยตนเอง



 ตัวอย่าง “หลุมหลบภัย : รัฐนิยมกบัความเปลีย่นแปลง”

เสียงสัญญาณหวอดงัขึน้หนา้ทางเขา้หลุมหลบภยัคลา้ยกบัเสียงสญัญาณ
เตือนใหป้ระชาชนหลบซ่อนตวัเน่ืองจากมีการท้ิงระเบิดอยา่งในอดีต  ผู้เข้าชมต่าง
โห่ร้องเสียงดงัและรีบวิง่เข้าไปยงัด้านในของหลุมหลบภัย  คงดูสนุกสนานและเข้า

กบับรรยากาศการบรรยายของเจ้าหน้าที่  พวกเราจึงได้ยนิเสียงหัวเราะก้องไปทั่ว

อุโมงค์ แต่บรรยากาศเช่นน้ีน่าจะตรงกนัขา้มกบัความรู้สึกของผูค้นในยคุสมยั
สงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ท่ีเรียกไดว้า่เป็นยคุ  “ขา้วยากหมากแพง”  และเป็นยคุแห่ง 
“การเปล่ียนแปลงสู่รัฐนิยม”



 ตัวอย่าง “โป่งก้อนเส้า กบัมิตรภาพที่ไม่เศร้าไปตามช่ือ”
พวกเราเดินทางไปโป่งกอ้นเสา้ท่ามกลางพายฝุนท่ีโหมกระหน ่า เสียง

ฟ้าร้องดงัครืนๆ และแสงฟ้าแลบแปลบๆ พร้อมกบัถนนท่ีทั้งล่ืนทั้งชนั ท าเอา
พวกเราใจสัน่ขวญัผวากบัภาพท่ีอยูต่รงหนา้แลว้คิดไปต่างๆ นานา  กลวัวา่จะ
หลงทางบา้ง  กลวัวา่ฟ้าจะผา่ลงมาบา้ง  แต่กย็งัอุ่นใจเม่ือหนัไปมองขา้งๆแลว้
เจอเพื่อนร่วมทาง   ขบัรถไปไดส้กัพกักเ็จอกบัรถมอเตอร์ไซคท่ี์ข่ีลงมาจากเขา 
“พวกเราไม่หลงทางแลว้” ความดีใจน้ีเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าใหเ้ราเดินทางต่อไป 
ไม่นานนกัพวกเรากไ็ดเ้จอกบัป้าย  “ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
เจด็คด-โป่งกอ้นเสา้”



ความอธิบาย

• เป็นศิลปะการเรียบเรียงขอ้ความเพื่ออธิบายหรือช้ีแจงใหผู้อ่้านไดเ้ขา้ใจใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

• การอธิบายเป็นการใช้ข้อเทจ็จริงหรือสาระความรู้ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง เช่น 
- การอธิบายกฎเกณฑ์  การอธิบายขั้นตอนและวธีิการส่ิงใดส่ิงหน่ึง
- การเขียนสารคดีท่ีมีแก่นเร่ืองเน้นวชิาการ ซ่ึงมุ่งน าเสนอสาระความรู้

เป็นหลกั



 ตัวอย่าง 

...นกัโทษในเร่ืองจ าบางขวางแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทคือ “นักโทษระหว่าง” 

และ “นักโทษเดด็ขาด” นกัโทษระหวา่งคือนกัโทษท่ีถูกตดัสินคดีในศาลชั้นตน้แลว้ 
แต่ก าลงัอยูใ่นระหวา่งอุทธรณ์ ฎีกา ถือวา่คดียงัไม่ส้ินสุด นกัโทษพวกน้ียงัมีโอกาส
ออกไปเห็นโลกภายนอกบา้งเวลาไปศาล  ส่วนนกัโทษท่ีคดีพิพากษาถึงท่ีสุดแลว้
โดยปกติ หมายถึง นกัโทษท่ีทราบผลการพิจารณาโทษของศาลฎีกาแลว้  แต่ไม่มี
คู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์หรือฎีกาภายใน 30 วนั ถือเป็นคดีส้ินสุด ศาลจะออกใบแดง
แจง้โทษใหจ้ าเลย  แสดงวา่เขาผูน้ั้นเป็นนกัโทษเดด็ขาดแลว้...



5. การแทรกค าพูดและเสริมเกร็ดทีน่่าสนใจ

• การสร้างความน่าเช่ือถือท าไดโ้ดยการอ้างองิ หรือการสอดแทรกค าพูดของ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งลงในเน้ือเร่ืองของสารคดี 

• ส่วนการสร้างสีสนับรรยากาศ ไดแ้ก่ การเพิ่มเติมรายละเอียด                            
บางอยา่งท่ีท าใหส้ารคดีมีอรรถรสเพิ่มมากข้ึน เช่น                                                      
การเสริมเกร็ดเลก็เกร็ดน้อย  นิทาน  ต านาน



การอ้างหรือแทรกค าพูด

• การอา้งค าพดูมีบทบาทต่อเน้ือเร่ืองหลายประการ
1. ช่วยในการด าเนินเร่ือง ในบางคร้ังผูเ้ขียนอาจสลบัการบรรยายหรือพรรณนา

ดว้ยการแทรกค าพดูของบุคคลใหช่้วยด าเนินเร่ืองหรือท าหนา้ท่ีเล่าเร่ืองแทน
2. ช่วยให้รายละเอยีดแทนการอธิบายของผู้เขยีน เน้ือเร่ืองสารคดีบางตอนมี

ประเดน็บางอยา่งท่ีตอ้งอธิบายขยายความเพื่อไขความกระจ่าง  แต่บางคร้ังการ

แทรกค าพดูของบุคคลจะช่วยท าหนา้ท่ีแทนได้



การอ้างหรือแทรกค าพูด

3. ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ บางคร้ังการแทรกค าพดูของบุคคลหรือ
ตวัละครในเน้ือเร่ืองจะท าใหไ้ดบ้รรยากาศหรือมีสีสนัมากกวา่ท่ีผูเ้ขียนเป็นคน
เล่าหรือพรรณนาเอง เช่น 

- สารคดเีร่ืองหน่ึงต้องการช้ีให้เห็นความล าบากของชาวบ้านที่ได้รับ
ผลกระทบจากมลภาวะอนัเกดิจากโรงงานแห่งหน่ึง 

ถา้แทรกค าพดูของชาวบา้น ลงไปอาจจะไดบ้รรยากาศและอารมณ์
สะเทือนใจ เพราะผูอ่้านจะรู้สึกเหมือนวา่ไดย้นิชาวบา้นพดูมากกวา่ไดอ่้านจาก
ขอ้เขียนของนกัเขียน



การแทรกค าพูดมข้ีอที่พงึระมดัระวงัให้มาก 

1. ต้องไม่ลืมว่าสารคดีไม่ใช่เร่ืองส้ันและนวนิยาย  ดงันั้นการแทรกค าพดูจึงมีได้
ตามท่ีจ าเป็น อยา่ใส่ลงไปมากจนดูเหมือนบทสนทนาของตวัละครในเร่ืองสั้น

2. ค าพูดทีแ่ทรกในเน้ือหา ควรเป็นประโยคหรือเน้ือความท่ีมีความหมายต่อเร่ือง 
ไม่ใช่แทรกค าพดูประเภทค าทกัทายหรือค าปรารภเก่ียวกบัดินฟ้าอากาศ แต่ควรเลือก
ประโยคและค าพดูท่ีกระทบใจ 

3. ควรมีความบรรยาย หรือบอกเล่าเก่ียวกบัผูพ้ดูประกอบ ซ่ึงคลา้ย ๆ กบัการเขียน
ขอ้ความบรรยายประกอบบทสนทนาในเร่ืองสั้น



 ตัวอย่างเร่ือง “อุปสรรคคือแรงบันดาลใจในชีวติ”
ในเมืองกรุงยายจอยไดพ้บกบัแสง  สี  เสียง  ท่ีมีสีสนัสวยงามชวนน่า

หลงใหลของเดก็บา้นนอกท่ีไม่เคยเห็นจากท่ีใดมาก่อน  พร้อมกบัความเศร้าท่ีฝัง
ภายในจิตใจตอนนั้น  จึงท าใหเ้ท่ียวเตร่ด่ืมเหลา้ เขา้ผบั “อย่างว่า เที่ยวสถานที่  
อโคจรเรากจ็ะได้เจอแค่มิตรไม่แท้  หวงัแค่ประโยชน์จากตัวเราทั้งน้ัน  มีเงิน
เพ่ือนมาก ยามล าบากเพ่ือนหาย”  ยายจอยใชชี้วิตเสเพลไปวนัๆ จนลืมหนา้ท่ี
ของตน  กระทัง่วนัหน่ึงเงินเกบ็ก าลงัจะหมด  จึงเปล่ียนแปลงตนเอง โดยเร่ิม
จากการไปสมคัรงานตามสถานท่ีต่างๆ แต่กต็อ้งพบกบัความผดิหวงัหลายคร้ัง



เพราะความรู้นอ้ย ไม่มีท่ีไหนรับเขา้ท างาน  ณ ตอนนั้นชีวติหมดเร่ียวแรงยอ่ทอ้
ในก าลงัใจ  ตะวนัโพลเ้พล ้ เดก็บา้นนอกเดินไปตามทางอยา่งส้ินหวงั  สายตา
มองไปดา้นหนา้มีร้านอาหารจีนก าลงัรับสมคัรพนกังาน  ยายจอยรีบเดินเขา้ไป
สมคัรงานเป็นพนกังานเสิร์ฟและลา้งจาน



 ตัวอย่างเร่ือง “ส้มต า ป๊ินๆ”
แมว้า่ภาพท่ีฉนัเห็นในตอนน้ี  จะมีลูกคา้มากมายท่ีก าลงัสัง่สม้ต านา้ปุ๊อยู ่ 

แต่ทวา่ยอ้นกลบัไปเม่ือ 10 ปีท่ีแลว้  ในช่วงแรกท่ีนา้ปุ๊ขายสม้ต า  เธอไม่ไดข้ายดี
ตั้งแต่เร่ิม  เธอจึงใชก้ลยทุธ์ขายถึง 2 ซอย  จนถึงปัจจุบนั คือ ซอยประชาอุทิศ 30
และซอยประชาอุทิศ 41 เพ่ือใหไ้ดลู้กคา้มากข้ึน  “น่ีแหละข้อดีของการขายส้มต า
รถเข็น  ขายตามซอยน้ันซอยนีไ้ปเร่ือย  มันต้องมีสักซอยทีน้่าจะต้องขายดี” เธอ
กล่าวดว้ยน ้ าเสียงอารมณ์ดี  แมว้า่ในความเป็นจริงนั้น  หากเราขายของไม่ออก   
มนัตอ้งเป็นสถานการณ์ท่ีตึงเครียด แต่นา้ปุ๊สามารถตอบดว้ยอารมณ์ท่ีสดใสและ
ทศันคติเชิงบวก เธอจึงเป็นนกัสู้มากจริงๆ 



เสริมเกร็ดทีน่่าสนใจ

• ส่ิงท่ีจะช่วยใหส้ารคดีมีความน่าสนใจและมีเสน่ห์ กคื็อการเสริม แทรกเกร็ด
เลก็เกร็ดนอ้ยลงในเน้ือหา เช่น 

- การเสริมเกร็ดประวตัิศาสตร์ นิทาน ต านานหรือเร่ืองเล่า

• เพื่อช่วยเสริมสร้างใหเ้น้ือเร่ืองมีสีสนัมากยิง่ข้ึน เป็นเหมือนเคร่ืองปรุงรส   
แต่ตอ้งไม่มากเกินไป จนท าใหเ้น้ือเร่ืองขาดความเป็นเอกภาพ 



6. การอ้างองิ

• การอ้างองิ หมายถึง การทีผู้่เขยีนน าเอาข้อมูลจากเอกสารมาสอดแทรกและ     
เรียบเรียงลงในเน้ือเร่ืองของสารคด ีเพื่อน าเสนอขอ้เทจ็จริง สาระความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือเร่ือง เพื่อใหส้ารคดีท่ีเขียนมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

• การอ้างองิในสารคดไีม่จ าเป็นต้องเขยีนแบบเชิงอรรถหรือบรรณานุกรม
หากแต่ใหร้ะบุลงในเน้ือหาไดเ้ลยหรือไม่กเ็ขียนอยา่งคร่าว ๆ วา่มาจาก
หนงัสืออะไร ใครเป็นคนเขียน



ตัวอย่างการอ้างองิ

จากบทความ “แบบพฤตกิรรมของผู้ต้องขงัในเรือนจ า” โดยนัทธี จิตสว่าง แบ่ง
ประเภทผูต้อ้งขงัตามพฤติกรรมไดถึ้ง 11 ประเภท คือ   พวกเก๋าคุก  พวกขาใหญ่  
พวกเบาปัญญา  พวกเพ้ียน  พวกหวัหมอ  พวกอิทธิพล  พวกแทก็ซ่ี  พวกข้ียา  
พวกพอ่คา้  พวกนอ้ง  พวกเสือเดียว...

คุกบางขวาง : อรสม สุทธิสาคร



4. การเขยีนความจบ

• ความจบเป็นการปิดเร่ืองสารคดีท่ีเขียนมาทั้งหมด ซ่ึงควรจะเป็นตอนท่ีสร้าง
ความประทบัใจสุดทา้ยใหก้บัผูอ่้าน  ดงัน้ี

1. การจบแบบสรุปความ ความจบในลกัษณะน้ีคลา้ยกบัการยอ่เร่ืองท่ีเขียน
มาทั้งหมดอยา่งรวบรัด  เป็นการเกบ็สาระส าคญัน ามากล่าวไวใ้นตอนทา้ย



• เร่ือง “The Reasons Why Danish People are Happy”
“แสงอาทิตยค่์อย ๆ จางหายลบัไปในวนัสุดทา้ยของทริป  ในตอนน้ี

ถา้ถามวา่ความสุขของชาวเดนิชข้ึนอยูก่บัอะไร  เม่ือไดเ้ดินทางขา้มทวีปมาไกล
ถึงโคเปนเฮเกน  และไดเ้ดินสมัผสัเมืองเลก็ๆ เมืองน้ี ดว้ยทุกส่วนของร่างกาย    
จึงเข้าใจว่าสภาพแวดล้อม  ผงัเมืองที่เป็นมิตร  และทัศนคติที่ดีของผู้คนคือ       
ส่ิงส าคญัท่ีช่วยต่อเติมใหค้วามรัก หรือความสุขจากภายในของชาวเดนิชทวีคูณ
ข้ึนไปอีกหลายเท่าตวั”

ตวัอย่างการจบแบบสรุปความ



4. การเขียนความจบ

2. จบแบบทิง้ท้ายให้คดิ เป็นการจบโดยมีการท้ิงประเดน็ใหมี้การน าไป   
คิดต่อ เช่น จบลงด้วยค าถามหรือข้อคดิบางอย่างท่ีอาจไปจุดประกายความคิด
ของคนอ่านต่อไปอีก



 เร่ือง “Secret Places in Tasmania”
“การตะลอนไปยงัสถานท่ีท่ีเคยมีใครสกัคนลากเสน้ไวแ้ลว้คงเป็นเร่ือง

สนุกและง่ายดาย  แต่การตามหาความน่าสนใจของส่ิงเลก็ ๆ นอ้ย ๆ ในสถานท่ี
ท่ีอาจไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมนกั คงเป็นเร่ืองสนุกยิง่กวา่

ไม่มีสถานที่แห่งไหนที่จืดชืดไปหมดหรือเพอร์เฟกต์ไปหมด ทุกพืน้ที่
มีความน่าค้นหาทีแ่ตกต่างกนัไป  อยู่ทีว่่าเราหาเสน่ห์ของสถานที่เหล่าน้ันเจอ
หรือยงั”

ตัวอย่างการจบแบบทิง้ท้ายให้คดิ 



4. การเขียนความจบ

3. จบแบบความประทับใจ เป็นการจบบอกความประทบัใจจากการสมัผสั
ผูค้นหรือสถานท่ี โดยอาจมีการแทรกวลีหรือค าขวญัของคนหรือสถานท่ีนั้นดว้ย



ตัวอย่างการจบแบบความประทับใจ

ส้ินสุดเสียงบรรยายจากวิทยากร ความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก
อาคารนิทรรศนรั์ตนโกสินทร์ศูนยก์ารเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ และ
วฒันธรรมยคุรัตนโกสินทร์ นบัเป็นการใชเ้วลาหน่ึงวนัไดอ้ยา่งคุม้ค่า ดัง่วลี
หรือค าขวญัของท่ีน่ี คือ “คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผสัได้ในหน่ึงวนั”



4. การเขียนความจบ

4. จบด้วยการย้อนหลงั ความจบแบบน้ีมกัจะสมัพนัธ์กบัความน า นัน่คือ 
การน าความน ามากล่าวซ ้ าเพื่อใหค้วามตอนตน้กบัตอนทา้ยบรรจบกนัพอดี 

นอกจากนีแ้ล้วการจบด้วยการย้อนหลงัยงัหมายถงึการน าเอารูปแบบของ
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ทีเ่ป็นตอนเร่ิมเร่ืองมาใช้ในตอนปิดเร่ือง 



ตัวอย่างการจบด้วยการย้อนหลงั

• ในสารคดีเร่ือง “ขบวนการถ่ายโยงภูมปัิญญา ขบวนการแห่งเสรีภาพของ
ชาวนาสะไมย์” ของ บ าเพญ็ ไชยรักษ ์

• เปิดเร่ืองดว้ยการพรรณนาถึงสภาพหมู่บา้นในยามเชา้ท่ีทุกชีวิตต่ืนข้ึนมา
พร้อมกบัแสงอรุณ   บรรยายภาพความเคล่ือนไหวของผูค้นในหมู่บา้น
เพื่อแสดงใหเ้ห็นความขยนัขนัแขง็  การมีงานท าของชาวบา้น 

• จบลงดว้ยการพรรณนาในกระบวนความแบบเดียวกนั  แต่เป็นการกล่าวถึง
ช่วงเวลาย  า่เยน็ท่ีทุกคนหยดุจากการท างาน   การเตรียมอาหารค ่าและการ
พกัผอ่นอยา่งมีความสุขภายหลงัท่ีตรากตร ากบังานหนกัมาทั้งวนั 



ตัวอย่างจบด้วยการย้อนหลงั

(ความน า)....... ทุกชีวติท่ีน่ีต่ืนข้ึนมาพร้อม ๆ กบัแสงแรกของอรุณรุ่ง     
แสงตะวนัท่ีค่อยกระจ่างข้ึน ขยบัจงัหวะชีวติของพวกเขาใหคึ้กคกัตามไปดว้ย
แสงแดดท่ีแรงกลา้ข้ึนทุกขณะ ดัง่แสงชุบชูก าลงัของคนท่ีน่ี เสียงเล่ือยตดัไมไ้ผ ่ 
เสียงพร้าท่ีแทรกตวัผา่นเน้ือไม ้ เสียงกบไสไม ้ เสียงคอ้นกระทบส่ิว เสียงเคร่ือง         
ป่ันนุ่น  เสียงเจียนทองเหลืองท่ีดงัถ่ีกระชั้นจากบา้นน้ีไปบา้นนั้นอย่างบนัเทิง  
เริงเร้าเป็นเหมือนสัญญาณแห่งการเร่ิมตน้อย่างกระฉับกระเฉงอีกวนัหน่ึงของ
ชาวนาสะไมย.์..



ตัวอย่างจบด้วยการย้อนหลงั

(ความจบ)........ ตะวนัคลอ้ยลงท่ีทิวไผท่า้ยหมู่บา้น เสียงเล่ือย  เสียงพร้า 
เสียงกบไสไม ้ เสียงคอ้นกระทบส่ิว  เสียงเคร่ืองป่ัน  เคร่ืองเจียนค่อยเบาลง  
ขณะท่ีเสียงทกัทายปราศรัย  เสียงเล่นไล่กนัของเดก็ ๆ ดงัข้ึน แสงนีออนแจ่ม  
กระจ่างแทนแสงตะวนัท่ีเพิ่งลบัไป สาว ๆ วางมือจากเสน้ตอกหนัหนา้เขา้ครัว 
สกัพกัส ารับกบัขา้วกเ็สร็จสรรพยกมาวาง  พอ่แม่   และลูก ๆ  นัง่ลอ้มวงเสียง
หยอกลอ้กระเซา้กนั  เสียงหวัเราะท่ีดงัข้ึนเป็นพกั ๆ ชูรส “ขา้วแลง” ไดอ้ยา่ง
วิเศษ



“กนิข้าวแลงกนัหยงัหน้อ” เสียงร้องถามของคนท่ีผา่นไปมาไม่ทนัจะได้
ตอบ  คนถามกล็บัตาไปเสียแลว้ หลงัเวลาขา้วแลงทุกคนต่างขยบัไปจบัจองพื้นท่ี
หนา้โทรทศันค์อยชมรายการท่ีตนช่ืนชอบแลว้กท็ยอยเขา้นอน  จนคนสุดทา้ย
เขา้นอน แสงนีออนหลอดสุดทา้ยกด็บัลง ทุกคนต่างหลบัตาอยา่งอบอุ่นสนิทใจ
ภายใตอ้อ้มกอดของบา้น



(ความน า).......  “ต่ึง” เสียงกระดาษลงัท่ีมดัเป็นชั้นกระทบกบัแผน่เหลก็ของ
ตาชัง่  ลูกศรตาชัง่ช้ีไปท่ีเลขสอง  “สองโลครับ”  เสียงทุม้บอกกบัเจา้นายท่ีก าลงัยนือยู่
ขา้งกายของชายหนุ่มผูน้ี้

หญิงสูงวยัท่ียนือยูข่า้งกายลูกนอ้งหยบิแบงคย์ีสิ่บกบัเหรียญไม่ก่ีบาทใหก้บั
เจา้ของลงักระดาษในตอนแรก  เม่ือเสร็จภารกิจของตนเองหญิงสูงวยัจึงเดินไปหา
ลูกนอ้งเพ่ือใหท้ างานตามท่ีตนสัง่ต่อไป

“วรรณา ข าคลา้ย” หรือ “นา” คือเจา้ของร้านขายของเก่าในยา่นหวัล าโพง   
เธอผูน้ี้มีเร่ืองราวความทรงจ ามากมายท่ีไม่อาจลืมได ้และมีบทเรียนชีวิตท่ีเป็นเคร่ือง
เตือนใจเสมอมา

ตัวอย่างการจบด้วยการย้อนหลงั



(ความจบ)......ตะวนัลบัฟ้าแสงไฟสีนวลยงัคงสวา่งไสวอยู ่ผูค้นท่ีเขา้มา
ภายในร้านค่อยๆ  หายไปจนเหลือแต่  “นา”  ท่ีก  าลงันัง่กดเคร่ืองค านวณตวัเลข
อยา่งคล่องแคลว้ “ต๊ิด  ต๊ิด” พร้อมกบันัง่พกัลงบนโซฟาตวัใหญ่  ในวนัน้ีการท า
กิจการผา่นไปไดด้ว้ยดี  แต่ยงัไม่หมดเพียงแค่น้ี  ในวนัต่อไปหญิงสูงวยัจะตอ้ง
รับผดิชอบกบัภาระอนัหนกัอ้ึง แต่เธอกเ็ลือกท่ีจะรักและรับผดิชอบในงานน้ี

ตัวอย่างการจบด้วยการย้อนหลงั



แบบฝึกหัด

• ใหน้กัศึกษาเขียนสารคดีในหวัขอ้ “ทศันาพิพิธภณัฑแ์หล่งเรียนรู้งานศิลป์สู่การเขียน
สารคดี” โดยมีขอ้ก าหนดดงัน้ี

1. เขียนตามโครงสร้างของสารคดี คือ ช่ือเร่ือง ความน า ความเช่ือม เน้ือเร่ือง ความจบ

2. ต้องมีมุมมองการเล่าเร่ืองผ่านประสบการณ์ของตนเอง

3. มีกลวธีิการเขียนอย่างมีศิลปะการใช้ภาษาทั้งค าและประโยคที่ดี (มีวรรณศิลป์)

4. มีการอ้างองิค าพูดหรือแทรกบทสนทนาที่เป็นจริงคล้ายเร่ืองส้ัน

5. พมิพ์ส่งเป็นไฟล์ PDF  ไม่เกนิ 3-4 หน้า ใน classroom 26 สิงหาคม 21.00 น.


