
กลวธีิการเขยีนความน า



ลกัษณะทีไ่ม่ควรใช้ในการเขยีนความน า

• วิธีการเขียนความน าท่ีมีลกัษณะเป็นจุดอ่อน ซ่ึงผูเ้ขียนตอ้งระมดัระวงั ค อ

1. การเปิดเร่ืองด้วยข้อความอเนกประสงค์

2. การเปิดเร่ืองด้วยความรู้หรือสาระอนัเป็นสามัญธรรมดา

3. การเปิดเร่ืองด้วยการย า้ช่ือเร่ือง

4. การเปิดเร่ืองแบบบอกวตัถุประสงค์ของการเขียนอย่างตรงไปตรงมา

5. การออกตัว ขอโทษ  ถ่อมตัว



6. การเปิดเร่ืองหรือความน าที่เป็นสองนัยยะ

7. การเปิดเร่ืองโดยอ้างค าพูด ค าคม วาทะของผู้อ่ืน

8. การเปิดเร่ืองแบบให้ค าจ ากดัความ

9. การเปิดเร่ืองด้วยการต้ังค าถาม

10. การเปิดเร่ืองแบบเกนิจริง

ลกัษณะทีไ่ม่ควรใช้ในการเขยีนความน า



1. การเปิดเร่ืองด้วยข้อความอเนกประสงค์

• ข้อความอเนกประสงค์ ค อ ขอ้ความซ่ึงมีลกัษณะครอบคลุมเน ้อหากวา้งขวาง 
ไม่วา่จะเขียนเร ่องใดกใ็ชข้อ้ความนั้นได ้ท าใหมี้ผูใ้ชบ่้อยๆ  เช่น

“คนเราทุกคนที่เกดิมาในโลกนีย่้อมต้องการความรักด้วยกนัทั้งน้ัน”

“มนุษย์ที่เกดิมาในโลกนีย่้อมต้องการความสุขด้วยกนัทั้งส้ิน”

“คนเราทุกคนเกดิมาล้วนมีความฝันด้วยกนัทั้งส้ิน”



• จุดอ่อนของการใชข้อ้ความอเนกประสงคค์ อ 

- เป็นข้อความที่มักใช้กนับ่อย ๆ ท าให้ไม่เร้าความสนใจ 

- อาจเป็นข้อความที่ไม่รัดกมุ ขาดความชัดเจน หรือโต้แย้งได้ เช่น 

“มนุษย์ทั้งหลายในโลกนีย่้อมต้องการปริญญาด้วยกนัทั้งน้ัน”    

จะเห็นไดว้า่เป็นขอ้ความท่ีโตแ้ยง้ได ้เพราะไม่เป็นความจริงเสมอไป



2. การเปิดเร่ืองด้วยความรู้หรือสาระอนัเป็นสามัญธรรมดา

• หมายถึง  การเปิดเร่ืองโดยแสดงความรู้หรือสาระซ่ึงไม่ลุ่มลกึ เป็นส่ิงท่ีรู้จกั
กนัทัว่ๆไป  ท าใหมี้จุดอ่อน ค อไม่น่าสนใจ ไม่เร้าใจ

“ประเทศไทยมีทางคมนาคมสามทาง คือ ทางบก ทางน า้ ทางอากาศ”

“เราออกจากบ้านแต่เช้า โดยสารรถเมล์  ซ่ึงไม่มีผู้คนมากนัก เพราะเป็น
วนัอาทิตย์ไปจนถึงสถานีรถไฟสามเสน  เพ่ือรอรถไฟขบวน...”



ตอนน้ีทั่วโลกก าลังเข้าสู่ในช่วงสถานการณ์ท่ียากล าบากผู ้คนทั่วไป       
ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรน่าหร อเรียกอีกช ่อว่าไวรัส
โควิด 19 เป็นไวรัสท่ีมาจากสัตวร์ะบาดสู่คนโดยเร่ิมมาจากเม องอู่ฮัน่ ประเทศจีน
และแพร่กระจายไปทัว่โลกท าใหผู้ค้นส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบจากโรคน้ี

โควิด 19 แพร่กระจายโดยผ่านการไอ จาม น ้ ามูก น ้ าลาย ผูท่ี้อยู่ใกลชิ้ด
ผูป่้วยมีโอกาสสูงท่ีจะติดเช ้อโควิด 19 และเป็นโรคท่ีติดไดง่้ายและกว่าจะรู้อาการ
ตอ้งรอ 14 วนั วิธีการป้องกนัเบ ้องตน้ค อสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ังก่อนออกจาก
บา้น หมัน่ลา้งม อดว้ยเจลแอลกอฮอลห์ร อสบู่เพ ่อฆ่าเช ้อโรค หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั
ท่ีผูค้นอยูม่าก งดเดินทางไปยงัพ ้นท่ีเส่ียง

ตัวอย่างการเปิดเร่ืองด้วยความรู้หรือสาระอนัเป็นสามัญธรรมดา



3. การเปิดเร่ืองด้วยการย า้ช่ือเร่ือง

• การย  ้าช ่อเร ่อง เช่น สารคดีเร ่อง “บทบาทสตรีในทศวรรษหน้า”
• เปิดเร ่องแบบย  ้าเร ่องจะเร่ิมตน้ขอ้ความวา่ “บทบาทสตรีในทศวรรษหน้า...”



4. การเปิดเร่ืองแบบบอกวตัถุประสงค์ของการเขียนอย่างตรงไปตรงมา

• ค อ การเปิดเร่ืองในลกัษณะบอกวตัถุประสงค์ของการเขียนอย่างตรงไปตรงมา
ท าใหข้าดสีสนัและความเร้าใจ เช่น 

• สารคดีเร ่อง “วยัรุ่น” เปิดเร ่องวา่
“สารคดีต่อไปนี ้ ผู้เขียนจะอภิปรายและแสดงทัศนะเกีย่วกบัปัญหาและ

ความต้องการของวยัรุ่น”

“ข้อเขียนต่อไปนีจ้ะเป็นการวเิคราะห์ปัญหาความประพฤติของวยัรุ่น”



ตัวอย่างการบอกวตัถุประสงค์ของการเขยีนตรงเกนิไป

“... น้ีกเ็ป็นอีกวนัหน่ึงท่ีพวกเราไดม้าเรียนกบัอาจารยใ์นรายวิชาการเขียน
สารคดี  ซ่ึงวนันีอ้าจารย์ให้พวกเราตั้งค าถามอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ประวติั
การศึกษา  จุดเร่ิมตน้ในการเล อกอาชีพครู  ชีวิตในการท างาน  ทศันคติในการ
ด าเนินชีวิต  เพ่ือที่จะน าค าตอบมาฝึกเขียนสารคดีชีวประวตัิ”



ตัวอย่างที่ดใีนการเขยีนความน า

“หญิงสาวผูท่ี้มีความมุ่งมัน่และเช ่อมัน่ในตนเองต่อความฝันท่ีอยากจะ

เป็นครูมาตั้งแต่เดก็ จนวนัน้ีเธอสามารถท าตามความฝันของเธอไดส้ าเร็จ  เธอ
สามารถสอนคนดว้ยอาชีพท่ีเรียกกนัวา่ “เร อจา้ง” หร อ “ครู” ได”้



5. การออกตวั ขอโทษ  ถ่อมตวั

• การเปิดเร ่องในลกัษณะออกตวั ขอโทษ หร อถ่อมตวั เป็นการแสดงถึงความ  
ไม่พร้อม ไม่มัน่ใจของผูเ้ขียน เช่น

“ก่อนอ่ืนผู้เขียนใคร่ขออภัย ถ้าแสดงทัศนะและความรู้บกพร่อง
ผิดพลาดไปบ้าง...”

• บางคร้ัง ผูเ้ขียนใชข้อ้ความออกตวัวา่ไม่ถนดัในการเขียนเร ่องนั้น ๆ เช่น
“ท าไมวยัรุ่นในทุกวนันีจ้ึงเป็นวยัแห่งความว้าวุ่นสับสน น่ีเป็นเร่ืองที่

อธิบายได้ยากยิง่...”



6. การเปิดเร่ืองหรือความน าที่เป็นสองนัยยะ

• หมายถึง การน าเร ่องดว้ยการเสนอประเดน็ท่ีไม่ช้ีชดั  เป็นสองนยัยะ เช่น
“โดยทัว่ไป มกัคดิว่า การมภีรรยายสวย  น่าจะเป็นความโชคด ี แต่กม็ ี    

บางคนสงสัยว่า การมภีรรยาสวย เป็นความโชคดแีน่หรือ”

• จุดอ่อนของการเปิดเร ่องแบบน้ีค อ เป็นการน าเร ่องอยา่งลงัเล ไม่มัน่ใจ 



7. การเปิดเร่ืองโดยอ้างค าพูด ค าคม วาทะของผู้อ่ืน

• การเปิดเร ่องดว้ยการอา้งค าพดูผูอ้ ่น ซ่ึงเป็นท่ียอมรับในความคมคาย และมกั
เป็นโวหารกะทดัรัด นั้น โดยทั่วไปมีผลในเชิงจูงใจหรือเร้าผู้อ่านได้ด ี จึงเป็น
การน าเร ่องท่ีนิยมแบบหน่ึง 

• แต่จุดอ่อนในการเปิดเร่ืองแบบนี ้ค อ ถ้าเป็นโวหารที่รู้จักกนัดี มีการอ้างถึงอยู่
เสมอ  กก็ลายเป็นไม่น่าสนใจ ไม่เร้าใจ 

• ถา้ผูเ้ขียนมัน่ใจในการน าวาทะ ค าพดูมาอา้งใหเ้หมาะสมกบัส่วนเน ้อเร ่องก็
สามารถใชไ้ด้



ตัวอย่างความพยายามอ้างโวหารคนอ่ืนเกนิไป

“ครู  ค อปูชนียบุคคลท่ีท าตนเป็นแบบอยา่งใหเ้ราเห็น  เป็นดัง่แสงสวา่งของ
เด อนเพญ็   ส่องนวลเยน็ทัว่หลา้ในราตรีเป็นดัง่ดาวพราวราวระยบัสวยจบัจิต  คอย
ส่องทิศส่องทางสวา่งศรี   อบรมศิษยเ์ป็นพลเม องดี   สอนใหมี้ความรักคู่คุณธรรม   
ครูท่านเป็นเสม อนดัง่พอ่แม่คอยดูแลยามพลั้งผิดมิคิดซ ้ า แนะน าทางสวา่งใหไ้ม่ปิดง า  
สอนใหจ้ าส่ิงท่ีพลาดเป็นบทเรียน  พระคุณท่านยิง่ใหญ่เกินก าหนด   ไม่มีหมดแมว้นั
จะผนัเปล่ียนส่องสวา่งกลางจิตดัง่แสงเทียนคอยพรากเพียรส่งศิษยถึ์งฝ่ังเอย  อยา่งท่ีรู้
กนัวา่อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีใครเขากอ็ยากจะเป็น เพราะเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติมีศกัด์ิศรี
อยา่งมาก เช่นเดียวกบัคนน้ี”



8. การเปิดเร่ืองแบบให้ค าจ ากดัความ

• การเปิดเร ่องโดยใหค้  าจ  ากดัความ หร ออธิบายความหมายของค า โดยปกติ
มกัเป็นค าส าคญัในช่ือเร่ือง  อาจอธิบายโดยผู้เขยีนเอง หรืออ้างจาก
พจนานุกรม 

• แต่จุดอ่อนของการเปิดเร ่องแบบน้ี ค อ ค าบางค า เป็นที่เข้าใจกนัดอียู่แล้ว   
ไม่มคีวามจ าเป็น ต้องอธิบาย

• การให้ค าจ ากดัความ จะเหมาะกบัส่วน “เน้ือเร่ือง” มากกว่า “การเร่ิมเร่ือง”



ตัวอย่างการให้ค าจ ากดัความโดยไม่จ าเป็น

พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หนา้ 676 อธิบายค าวา่ “รัก”
วา่ “ชอบอยา่งผกูพนัพร้อมดว้ยช ่นชมยนิดี”

ค าวา่ “บุคลกิภาพ” หมายถึง ลกัษณะท่าที การแสดงออกอนัเป็นรูปแบบ
เฉพาะแต่ละบุคคล  ซ่ึงนอกจากหมายถึงลกัษณะและท่วงทีภายนอกแลว้  ยงั
รวมถึงความนึกคิด  อารมณ์  และจิตใจ อนัเป็นลกัษณะภายในดว้ย



กรรมกร เป็นค าศัพท์ในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๔ ได้ให้ความหมายไว้ว่า กรรมกร[ก ามะกอน] คือ น. คนงาน, ลูกจ้าง
ที่ใช้แรงงาน หลายคนอาจเขา้ใจวา่กรรมกร ค อ อาชีพท่ีตอ้งท างานตากแดด 
หลงัสู้ฟ้าหนา้สู้ดิน   ตอ้งตรากตราท างานหนกั   แลว้ส าหรับค าวา่กรรมกร
หอ้งแอร์ล่ะ คุณเคยสงสยัไหม...วา่อาชีพของคนท่ีเรียกตวัเองวา่เป็นกรรมกร
หอ้งแอร์นั้น ค ออาชีพอะไร

ตัวอย่างการให้ค าจ ากดัความโดยไม่จ าเป็น



9. การเปิดเร่ืองด้วยการตั้งค าถาม

• การเปิดเร ่องแบบน้ี มกัมีประสิทธิภาพในแง่ของการเร้าความสนใจ
• แต่กมี็จุดอ่อน ค อ ถ้าผู้เขียนไม่ระวงั อาจมีน า้เสียงเชิงส่ังสอน หร อข่มผู้อ่าน 

ท าใหเ้สียผลในแง่จิตวิทยา โดยเฉพาะค าถามท านอง วา่
“ท่านทราบไหมว่า...”

“ท่านรู้แล้วยงัว่า...”

• อยา่งไรการเปิดเร ่องดว้ยการตั้งค  าถามยอ่มสามารถใชไ้ด ้ถา้ผูเ้ขียนคิดรอบคอบ
ดีแลว้วา่เป็นค าถามท่ีมีประสิทธิภาพดี



10. การเปิดเร่ืองแบบเกนิจริง

• การเปิดเร ่องแบบเกินจริงเป็นส่ิงที่ไม่เหมาะ เพราะเป็นการลวงผู้อ่าน และ  
ท าให้ผู้อ่านหลงประเด็น  จบัสาระหร อประเมินความส าคญัของเร ่อง
ผดิพลาดไปจากความจริง

“โลกทั้งโลกดูมืดมิดลง  นกดูเหมือนจะหยุดร้องเพลง  ดวงดาวไม่
กระพริบพราวแสงเหมือนเช่นเคย  และดอกไม้ไม่ขยายกลบีเบ่งบาน  เม่ือคุณ
แม่ไม่ยอมจ่ายเงินค่าขนมประจ าวนัให้ข้าพเจ้า”



การสร้างสรรค์งานเขยีนสารคดี

• การสร้างสรรคส์ารคดีใหมี้สีสนัเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจผูอ้่าน  ตอ้งใชก้ลวิธี    
การเขียน ดงัน้ี

1) การสร้างฉาก เป็นการบรรยายหร อพรรณนาใหเ้กิดภาพ ไดแ้ก่     
การเปรียบเทียบ  การเล่นค า  การใชโ้วหารเพ ่อใหผู้อ้่านสามารถสมัผสัรูป  รส  
กล่ิน  เสียง  เสม อนหน่ึงผูอ้่านร่วมอยูใ่นเหตุการณ์หร อในสถานท่ีนั้นดว้ย



เห็นภาพ

“เส้นทางอนัคดเค้ียวเล้ียวลดราวงูใหญ่เล ้อย  ทอดยาวหลบหายเขา้ไป
หุบเขาแลว้โผล่มายงัอีกดา้นหน่ึงของขนุเขา   ถ อเป็นปฏิมากรณ์อนัวจิิตร
มหศัจรรย ์บนความพยายามจากฝีม อมนุษย์
ท่ีจะตดัถนนตามไหล่เขา”



เห็นภาพบุคคล

“หญิงสาวร่างบอบบาง  ผมยาวด าสนิท  ใบหน้ามีรอยยิม้อยู่ตลอดเวลา  
เธอเดนิเข้ามากล่าวสวสัดตีามธรรมเนียมคนไทย  ก่อนจะเร่ิมสนทนากันอย่าง
จริงจัง”

“ผมมองดูอาจารย์จากรูปลกัษณ์ภายนอกการแต่งตวัออกไปทางรูปแบบ
เป็นกึง่ทางการ   บนใบหน้าของอาจารย์ดูเหน่ือยหอบหน่อย ๆ ด้วยความที่รีบเร่ง
เข้ามาสอน   ท่านใส่แว่นตา   เส้ือคล้ายฟรีไซส์  กระโปรงสีด าเลยหัวเข่าบานๆ   
รองเท้าหุ้มส้นสีด า  อายุราว ๆ  25 หรือมากกว่าน้ัน  อาจารย์ดูเป็นคนใจด ี พูดเก่ง  
ชอบยิม้  เสวนาด้วยแล้วดูเป็นกนัเองมากท่ีสุด”



✓



ฉนัเล่นกบันอ้งมาสักระยะหน่ึง แสงอาทิตย์ใกล้ลบัขอบฟ้า ฉนัเหล อบเห็น
แม่ถากหญา้อยูไ่กล ๆ คนเดียว ฉนัจึงชวนนอ้งไปอยูเ่ป็นเพ ่อนแม่ ฉนัเดินเขา้ไปใน
พ ้นท่ีกวา้งขวาง บริเวณนั้นเรียงรายไปดว้ยกอตะไคร้ แต่กถู็กปกคลุมไปดว้ยตน้หญา้ 
“เหงาไหม มาอยูเ่ป็นเพ ่อน” ฉนัพดูหยอกลอ้กบัแม่เป็นปกติ “อยา่มาเกะกะแลว้กนั” 
แม่ตอบดว้ยน ้าเสียงเรียบง่าย ฉนัเดินเขา้ไปใกลก้องหญา้ท่ีแม่ถากไวแ้ละท้ิงตวัลงนัง่
บนกองหญา้  ฉนัด ่มด ่ากบับรรยากาศขณะนั้น  แสงอาทิตย์อ่อน ๆ สาดส่องกระทบ

ใบไม้บนต้น พร้อมกบัสายลมที่พดัผ่านมาพาให้ต้นไม้บริเวณน้ันราวกับมีชีวิต

เห็นภาพบรรยากาศ และภาพบุคคล



เม ่อฉนัด ่มด ่ากบับรรยากาศจนพอใจ ฉนัจึงมองไปรอบๆเพ ่อหาอะไรท า 
“คิดออกแลว้” ฉนัพดูอยูใ่นใจ  ฉนัหยบิตน้หญา้ท่ีแม่ถากไว ้ น ามาถกัเป็นมงกฎุ 
“อยากเป็นเจา้หญิงไหม”  ฉนัถามนอ้งพร้อมกบัสวมมงกฎุท่ีท ามาจากหญา้ใหน้อ้ง 
“สวยอ่ะ” นอ้งพดูพร้อมกบัสีหนา้ท่ีเป ้ อนรอยยิม้ แสงอาทิตยล์บัขอบฟ้าแลว้ ฉนักบั

แม่และนอ้งกพ็ากนัเดินกลบับา้น 



สัมผสักลิน่ เสียง

“สมัผสัแรกท่ีเราไดรั้บเม ่อกา้วผา่นเขา้ไปในบา้นสงเคราะห์สัตวพ์ิการ 

ไม่ใช่ภาพหดหู่ของสตัวพิ์การจรจดัดงัท่ีคาดไวแ้ต่ตน้  หากเป็นเสียงเห่าขรมของ
บรรดาสุนขันบัร้อย ๆ ตวัท่ีวิ่งพล่านอยูใ่นคอกดา้นในเม ่อเห็นคนแปลกหนา้  
เสียงเห่าองึอลจนแทบหนวกหูนั้นมาพร้อมกบักลิน่เหม็น ฉุนจากน ้ายาฆ่าเช ้อท่ี
ราดลา้งพ ้น  กากมูลท่ีถ่ายท้ิงไวป้นเปกบักลิน่ตัวสัตว์คลุ้งไปทั่วบริเวณ”



พระอาทิตยท์อแสงข้ึนอีกคร้ัง   เสียงนกที่ร้องและบินออกจากรังเพ ่อหา
อาหาร เป็นสัญญาณของเชา้วนัใหม่ท่ีก าลงัจะเร่ิมข้ึน กลิน่ไอของฝน น ้าคา้งท่ีติด
อยูบ่นใบไม ้พ ้นดินท่ีเปียกช ้นบ่งบอกวา่เม ่อค นมีฝนตกตลอดทั้งค น รอบ ๆ บา้นท่ี
เตม็ไปดว้ยความเขียวขจีของตน้ไม ้ เสียงลมพดัผา่นสวนยางท่ีอยูห่ลงับา้น เป็นอีก
เชา้ท่ียงัใชชี้วิตอยูบ่า้นท่ีต่างจงัหวดัของฉนั ฉันหยบิเส้ือแขนยาวและกางเกงขายาว 
พร้อมด้วยหมวกและรองเท้าบูทคู่ใจ เป็นสัญญาณบอกวา่หนา้ท่ีท่ีตอ้งท าในทุก ๆ วนั 

ก าลงัจะเร่ิมข้ึนแลว้

สัมผสั กลิน่ เสียง ภาพบุคคล



2) การใส่อารมณ์  ความรู้สึก  ให้บุคคลที่เขียนถึง 
การเขียนสารคดีชีวประวติัในปัจจุบนันิยมเขียนในรูปนวนิยาย  ตวับุคคล

ท่ีเขียนถึงเหม อนตวัละครตวัหน่ึงท่ีโลดแล่นอยูบ่นเวทีชีวิต
ผู้เขียนต้องสืบเสาะหาข้อเท็จจริงเกีย่วกบับุคคลที่จะเขยีนถึงให้มากที่สุด   

และต้องใช้จินตนาการของผู้เขียนว่า

“ในขณะที่บุคคลน้ันประสบปัญหาหรือประสบความส าเร็จ เขาหรือเธอ 
จะรู้สึกเช่นไร”

การสร้างสรรค์งานเขยีนสารคดี



ตวัอย่างการใส่อารมณ์ความรู้สึกของครูที่เลือกสอนโขน
ครูชูชีพ  ขนุอาจ สอนโขนมาแลว้ 14 ปี รุ่นแรกๆ จะรับสอนเดก็ท่ีขาด

โอกาสโดยไม่คิดค่าสอน และจะพาเดก็ๆ เหล่าน้ีไปแสดงตามงานต่าง ๆ เพ ่อให้
พวกเขามีรายได้

เดก็แต่ละคนเปรียบเสม อนเมลด็พนัธ์ุท่ีหวา่นเพ ่อหวงัจะใหเ้ติบโตและ
กระจายเมลด็พนัธ์ุต่อ ๆ ไป  เป็นความหวงัท่ีจะไดช่้วยเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมโขน
ใหก้ระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง

“เคยมีคนชวนไปอยู่ต่างประเทศไปเล่นโขนให้ฝร่ังดู  ถ้าตอนน้ันคดิตดั
ช่องน้อยแต่พอตัว  ป่านนีค้งสบายไปแล้ว  แต่ที่ยอมล าบากตรงนีเ้พราะสบายใจ
มากกว่า”



ตัวอย่างการใส่อารมณ์ความรู้สึกของครูน้อย ทายาทรุ่นที ่3 ของบ้าน            
ดุริยประณตี เม่ือประสบปัญหาในอดตี

ครูนอ้ยเล่าใหเ้ราฟังวา่ เดิมทีนั้นตนท างานประจ าเป็นพนกังานธนาคาร 
เม ่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเม ่อปี 2540 ท าใหใ้นท่ีสุดธนาคารท่ีท างานอยูก่ปิ็ดตวัลง

“พีไ่ม่เคยคิดว่าจะมาท างานตรงนีเ้ลยนะ เพราะแต่ก่อนท างานประจ าก็
ไม่ได้มีความสนใจที่จะมาดูแล  และอกีอย่างเร่ืองดนตรีเรากไ็ม่ได้เก่ง คุณแม่ก ็ 
ท าอยู่แล้ว  พอตอนหลงัคุณแม่ป่วยเรากต้็องรับช่วงต่อ  ก่อนเสียคุณแม่กส่ั็งไว้  
เราเป็นลูกแม่กต้็องดูแล”



3)  การแทรกอารมณ์ขนั เป็นเสน่ห์อยา่งหน่ึงในการเขียนสารคดี เพราะ
ช่วยใหผู้อ้่านรู้สึกผอ่นคลาย 

- ความน่าขันอาจมาจากเร่ืองตลก หร อน่าขันเพราะการใช้ภาษา และ    
ที่ส าคัญผู้เขียนต้องเป็นคนที่มีอารมณ์ขนั

ข้อควรระวงัในการใชอ้ารมณ์ขนัค อ  อยา่เยา้แหยจ่นกลายเป็นดูถูก       
ดูแคลน หร ออยา่น าปมดอ้ยของคนมาเป็นความน่าขนั เช่น ล้อคนหัวล้าน       
ล้อคนผิวแทนเป็นค าผวิด า

การสร้างสรรค์งานเขยีนสารคดี



• ตวัอยา่งอารมณ์ขนัจากภาษา ในสารคดีเร ่อง “เช้าวนัสดใสกบัความเป็นไป
ของโรงเรียนพึง่ตนเอง” ผูเ้ขียนไดเ้ล่าถึงเดก็ชายบุญชู วา่

ส่ิงหน่ึงเกีย่วกบัตัวเขาที่เพ่ือน ๆ จ าได้เสมอ “ตอนทีผ่มมาอยู่ที่น่ีใหม่ ๆ 

ผมยืนหน้าแถว ที่จริงจะต้องส่ังว่า ทั้งหมดแถวตรง..เลกิแถว  แต่ผมพูดว่า 

ทั้งหมดเลกิแถวตรง เพ่ือนและครูทั้งโรงเรียนรู้จักผมต้ังแต่วนัน้ัน”



ภาพประกอบสารคดี

• “ภาพ” เป็นองคป์ระกอบส าคญัอยา่งหน่ึงของการเสนอสารคดี มีบทบาท
อยา่งยิง่ในการช่วยปรุงแต่งใหเ้ร ่องมีสีสนัน่าสนใจยิง่ข้ึน

• ดงัค าสุภาษิตจีนท่ีวา่ “ภาพหน่ึงภาพ มีค่าเท่ากบัค าพนัค า” 

• และมีผลวิจยัวา่ ผู้อ่านส่วนใหญ่ให้ความสนใจดูภาพก่อนจะอ่านเน้ือหาอย่าง
ละเอยีด 

• สารคดีในส ่อส่ิงพิมพจ์ าเป็นตอ้งใชภ้าพส ่อความหมาย โดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัน้ี



วตัถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ

1. เพ่ือให้ความกระจ่างในเน้ือหา

• เม ่อผูเ้ขียนเล่าถึงเหตุการณ์อะไรกต็าม  อาจมีบางอยา่งท่ีไม่สามารถให้
รายละเอียดมากเท่ากบัเห็นดว้ยตาตนเอง 

• ผูเ้ขียนสามารถใชภ้าพเหตุการณ์ในขณะนั้นมาประกอบค าอธิบายบอกเล่า  
เพ ่อใหผู้อ้่านเขา้ใจตรงตามท่ีเราตอ้งการ เช่น วตัถุ สถานที่

• ภาพจะท าหนา้ท่ีเสริมความเขา้ใจแก่ผูอ้่านไดดี้



ตัวอย่างสารคดเีร่ือง “บ้านดนตรีดุริยประณตี” 

เสียงบรรเลงเพลงป่ีพาทยด์งักอ้งกงัวานออกมาจากบา้นหลงัหน่ึงในซอยล าพ ู 
บา้นไมส้องชั้นท่ีถูกต่อเติมใหท้นัสมยั  ประตูเหลก็สีครีมเปิดแง้มไวเ้พียงเลก็นอ้ย
ดัง่เชิญชวนใหเ้ขา้มาเยีย่มชม  ภายในบ้านเป็นใต้ถุนขนาดไม่ใหญ่นักรายล้อมไป
ด้วยเคร่ืองดนตรีไทยหลากหลายชนิด บรรยากาศครึกคร้ืนไปด้วยเสียงของเคร่ือง

ตี  เคร่ืองดีด  และเคร่ืองสายต่างๆ  ที่เหล่าครูและนักเรียนต่างฝึกซ้อมกนัอยา่ง
สนุกสนาน ณ บา้นดนตรีแห่งน้ี



บ้านดุริยประณตีเป็นส านักดนตรีเก่าแก่ของไทย
แหล่งผลติศิลปินทีม่ช่ืีอเสียงมากมาย



บรรยากาศการเรียนการสอนแบบเป็นกนัเองของบ้านดุริยประณีต



2. เพ่ืออธิบายเน้ือหา

• ขอ้เขียนบางประเภทจ าเป็นตอ้งอาศยัภาพประกอบ เพ่ือให้เกดิความเข้าใจ
ตามขั้นตอนที่อธิบายในเน้ือหา

• เช่น แนะน าการประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวสัดุ 
แนะน าวธีิการท าขวญัข้าวในนา

• ถา้เขียนอธิบายเป็นขอ้ความลว้นๆ อาจท าใหเ้กิดความสบัสน เบ ่อหน่าย จึง
นิยมใชภ้าพวาดประกอบเน ้อหา

วตัถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ



ตัวอย่างสารคดเีร่ือง “ขวัญเอ๊ยขวญันา”

“เราเช ่อวา่ขา้วมีขวญัประจ าอยู ่ ค อ ค  าวา่ขา้วไม่คอ่ยมีใครลบหลู ่ ถึงจะไป
เหยยีบไปย  า่กไ็ม่อยากท า  จะยกยอ่งตลอด”  ตากล่าวขณะน าตะกร้าผลไมอ้อก
จากหาบ....

พ ชผกัผลไมเ้ปร้ียวหวานเกา้ชนิดเปรียบเสม อนอาหารท่ีหญิงสาวมีครรภใ์คร่
รับประทาน  ประกอบดว้ยสับปะรด  เงาะ กล้วย มะพร้าว กระท้อน อ้อย ส้ม 
ชมพู่ และลองกอง ซ่ึงสามารถหาไดใ้นพ ้นท่ีชุมชนแห่งน้ีถูกจดัเรียงบนพาน





อีกดา้นค อข้าวของเคร่ืองใช้ส าหรับตกแต่งร่างกายของหญิงสาว เป็นเสม อน
ของตกแต่งท่ีหยบิย น่ใหก้บัแม่โพสพไดแ้ต่งตวั ใช้ไม้ตาเหลวหร อไม้ไผ่สาน
ให้มีลกัษณะคล้ายจั่วบ้านทรงไทยในสมยัก่อน โดยเช ่อวา่จะเป็นท่ีพกัใหก้บัแม่
โพสพในยามน ้าท่วมได ้ จากนั้นปักธงห้อยทองเพ ่อเพ่ิมความสวยงาม  และใช้
ใบสะแกตกแต่งเปรียบเสม อนการเป็นหูเป็นตาปกป้องดูแลไร่นา  ถดัลงมาจะ
ห้อยชะลอมใส่เคร ่องเซ่น กระทอ้นและหมากพลู ของเซ่นไหวต้ามวิถีโบราณท่ี     
ส บทอดต่อกนัมา



ตั้งเสาไม้ไผ่ไว้ทิศเหนือ
ห้อยตาเหลวและห้อยทอง 

มใีบสะแก



เสาไม้ไผ่ประดบัด้วยธง และมี
ชะลอมใส่เคร่ืองเซ่น



แต่งตวัให้แม่โพสพ ความเช่ือตามประเพณทีีม่มีาแต่โบราณ 
รวบใบข้าวเข้ามาแสร้งว่าเป็นผม หว ีและตดั



สวยแล้วให้ส่องกระจกดูด้วย



ท าพธีิกล่าวเรียกขวญัข้าวเพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจในการท านาปีนี้



3. เพ่ือแนะน า

• ในกรณีท่ีผูเ้ขียนกล่าวถึงส่ิงของ  บุคคล วตัถุท่ีปรากฏในเร ่อง บางทีผู้อ่าน
อาจไม่ทราบว่าส่ิงของหรือบุคคลที่กล่าวถึงมีลกัษณะ รูปร่าง หน้าตา
อย่างไร

• ภาพบุคคล ภาพส่ิงของ ท่ีกล่าวถึงมีส่วนช่วยใหผู้อ้่านไดรู้้จกั เห็นชดัเจนข้ึน
มีผลใหส้ ่อความหมายสมบูรณ์ข้ึนและยงัเป็นการแนะน าบุคคล

วตัถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ



ป้าอวบ อดตีเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลทีผ่นัตัวมา
ขายกุยช่าย หลงัจากทีต่น

เกษยีณ



ร้านกยุช่าย  ไส้ทะลกั  ตลาดพลู 
ร้านกยุช่ายทีย่งัท าเองโดยการสืบทอดมากจากอาโก



การบรรจุกยุช่ายลงกล่องเพ่ือทีจ่ะพร้อมน ามาจ าหน่าย
ให้ผู้ทีม่าต่อควิซ้ือกยุช่าย



4. เพ่ือเพิม่สีสันแก่ข้อเขียน

• ภาพส่วนใหญ่แสดงถึงความเคล ่อนไหว มีชีวิตในตวัเอง
• การน าภาพมาเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการจดัหนา้ใหเ้กิดความสวยงาม

มีชีวิต  เร้าอารมณ์ สร้างความหลากใหแ้ก่หนา้สารคดี
• ตวัอยา่งภาพท่ีใหค้วามเคล ่อนไหวในสารคดีเร ่อง “Happy Grandma : 

ระบ า ชราโอเกะ ความสุขวยั สว.”

วตัถุประสงค์ของการใช้ภาพประกอบ



คุณลุงที่ก าลงัร้องเพลงจังหวะเร็วตดักับเพลงก่อนๆ 
ที่คนอ่ืนร้องผ่านไป



เป็นทีท่ีม่กีจิกรรมต่างๆ ให้ผู้สูงอายุท าในยามว่าง



หน้าที่ของภาพ

1. ดึงดูดความสนใจ 

• ภาพมีส่วนเร้าความสนใจใคร่รู้เร ่องราวอยา่งละเอียด 
• การเล อกภาพประกอบท่ีสะทอ้นถึงประเดน็ส าคญัของเน ้อหาจะช่วยให้

ผูอ้่านอยากติดตามสาระท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
• ภาพจึงควรเต็มไปด้วยอารมณ์และเชิญชวนสายตาผู้อ่าน ให้กวาดเลยไปยงั

เน้ือหาใกล้เคียงด้วย 



2. เน้นประเด็นส าคัญของเร่ือง 

• ขอ้น้ีหมายรวมถึงการแสดงภาพประกอบสาระส าคญัของเร ่อง เช่น
- เม ่อกล่าวถึงบุคคลกค็วรมีภาพบุคคลส าคญัท่ีกล่าวในเร ่อง
- การแสดงภาพแผนภูมิประกอบตวัเลข
- การใชภ้าพเพ ่อเนน้ส่ิงท่ีค  าพดูไม่สามารถอธิบายไดดี้เท่า เช่น 

ความรู้สึกจากนัยน์ตาของเด็กน้อยที่หิวโหยในขณะรอคอยอาหารที่ก าลงั
แจกจ่ายอยู่ตรงหน้า เป็นการเนน้อารมณ์ท่ีไม่มีค  าพดูใดทดแทนได้

หน้าที่ของภาพ





3. บอกเร่ืองราวโดยมเีพยีงค าบรรยายภาพส้ันๆ ประกอบ

• ภาพจะท าหนา้ท่ีโดยตรงในการส ่อสาร
• ค าบรรยายภาพจะมีส่วนช่วยเสริมความกระจ่างในส่ิงท่ีภาพไม่สามารถ

บอกได ้เช่น ช่ือสถานที ่ เคร่ืองจักรกล  เวลา

หน้าที่ของภาพ



ถึงจุดมุ่งหมาย – หน่ึงในรถไฟ
เคร่ืองยนตร์ดเีซลรุ่น NKF

เดนิทางจากมหาชัยสู่ตลาดพลู



ขั้นตอนการห่อธูปทีร่วดเร็วและช านาญของคุณอ้วนทีม่ก้ีนซองห่อเป็นรูปสามเหลีย่ม
ด้านเท่า ให้ความหมายว่า พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์



4. ตกแต่ง จัดหน้า

• ศิลปะการจดัหนา้โดยใชภ้าพประกอบเป็นเทคนิคอยา่งหน่ึงในการส่งเสริม
การอ่าน และช่วยใหห้นา้กระดาษมีความเคล ่อนไหว ช่วยดึงดูดสายตาผูอ้่าน

หน้าที่ของภาพ


