
การเขียนสารคดชีีวติบุคคล

• ส ำหรับในประเทศไทยงำนเขียนสำรคดีเก่ียวกบับุคคลยคุแรก ๆ จะอยูใ่น
รูปแบบของกำรเขียนพงศาวดาร 

• หลงัจากสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นตน้มำ กำรเขียนสำรคดีของไทยเร่ิมมีลกัษณะ
เป็นกำรเขียนตำมแบบอยำ่งตะวนัตก คือ เขยีนในรูปแบบของสารคดี
ชีวประวตัิ 



การเขียนสารคดชีีวติบุคคล
• งำนเขียนสำรคดีเก่ียวกบัประวติับุคคลในยคุแรกๆ เห็นไดจ้ำกพระนิพนธ์ของ
สมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานุภาพซ่ึงไดร้วบรวมเร่ืองรำวเก่ียวกบัชีวประวติั
ของบุคคลส ำคญัหลำยท่ำน เช่น 

- พระราชประวตัิสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

- ประวตัขิองสุนทรภู่ 

• ในสมัยรัชกาลที่ 6 เกดิธรรมเนียมการเขยีนประวตัผู้ิตายลงในหนังสืองานศพ
แจกแขกท่ีมำร่วมงำน และกลำยเป็นประเพณีท่ีปฏิบติักนัมำจนถึงทุกวนัน้ี



• สำรคดีประวติับุคคลท่ีไทยไดรั้บแบบอยำ่งมำจำกตะวนัตกมีรูปแบบ     
กำรเขียนอยู ่2 ประเภท คือ 

1) สารคดชีีวประวตัิ เป็นเร่ืองท่ีผูแ้ต่งเขียนถึงประวติัของบุคคลใด
บุคคลหน่ึงท่ีเห็นวำ่น่ำสนใจ 

2) สารคดอีตัชีวประวตัิ  เจำ้ของประวติัเป็นผูเ้ขียนเร่ืองรำวของตวัเอง

การเขียนสารคดชีีวติบุคคล



• สำรคดีชีวประวติัทั้งของไทยและของตะวนัตกในยคุแรกๆ จะมีการเขียน      
ในเชิง “สดุด”ี หรือสรรเสริญเจ้าของประวตัิเป็นส่วนใหญ่ 

• ลกัษณะเน้ือหาจะเป็นการเชิดชูยกย่องคุณงามความดทีีเ่ป็นแบบฉบับ       
น่ายดึถือ บำงคร้ังยงัมีเจตนำท่ีจะใหบ้ทเรียนหรือแบบอยำ่งทำงศีลธรรม

การเขียนสารคดชีีวติบุคคล



การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่

• สารคดชีีวประวตัิ หรือ สารคดชีีวติบุคคลในทศันะของนักเขยีนสารคดี
แนวใหม่ มีลกัษณะและวธีิกำรเขียนท่ีแตกต่ำงจำกกำรเขียนสำรคดีชีวิต
บุคคลของนกัเขียนรุ่นเก่ำอยูม่ำก ดงัน้ี

1. ต้องเป็นสารคดทีีมุ่่งน าเสนอเร่ืองราวในชีวติของบุคคลในมิตทิี่    
รอบด้าน คือ ไม่เพียงแต่น ำเสนอวำ่บุคคลนั้นเป็นใคร แต่ตอ้งบอกวำ่ 

“เขาเป็นคนอย่างไร” และ “ท าไมถงึเป็นเช่นน้ัน”



2. ต้องมอง “บุคคล” ในฐานะปัจเจกบุคคลทีม่ชีีวติที่น่าสนใจในตัวเอง ใน
ฐานะมนุษย์ปุถุชนทีม่ีทั้งด้านดแีละด้านที่บกพร่องตำมมุมมองท่ีวำ่ “ไม่มีใคร
สมบูรณ์หรือดเีลศิ” เช่น

- น ำเสนอประสบกำรณ์ชีวิตท่ีเลวร้ำยในอดีต
- น ำเสนอควำมส ำเร็จในชีวิต
- น ำเสนอแนวคิดในกำรด ำเนินชีวิต อุดมคติ หรือควำมมุ่งหมำยในชีวิต

การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่



3. ไม่จ ากดัที่จะน าเสนอเฉพาะชีวประวตัขิองบุคคลที่มีช่ือเสียง คน
ส าคญั หรือคนที่มีบทบาทในสังคมเท่าน้ัน       

สามารถเขยีนถงึประวตับุิคคลธรรมดาสามญัได้ เพรำะชีวติแต่ละชีวิต
ต่ำงมีแง่มุม และประสบกำรณ์ท่ีน่ำสนใจไม่นอ้ยกวำ่กนั เช่น 

- เดก็อายุน้อยทีม่คีวามสามารถให้การซ่อมนาฬิกา/ปลูกผกัออแกนิค
- แม่ค้าขายข้าวแกงที่ประสบความส าเร็จ 
- คนขายพวงมาลยั หรือนักร้อง นักดนตรีข้างถนนกไ็ด้

การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่



4. สาระและน า้เสียงไม่จ าเป็นต้องมองเจ้าของประวตัิในแง่ยกย่อง เชิดชู 
เพยีงด้านเดยีว แต่ควรจะช้ีให้เห็น “ชีวติ” ของบุคคลน้ัน ๆ ตามที่เป็นจริง 

และต้องยืนยนัความคดิที่ว่า
- ประสบกำรณ์ชีวิตของคน ๆ หน่ึงอำจเป็นบทเรียนและแนวทำงใน

กำรด ำเนินชีวิตใหแ้ก่บุคคลอ่ืน
- ช่วยใหผู้อ่้ำนเขำ้ใจและตระหนกัวำ่ชีวติของมนุษยแ์ต่ละคนนั้นมี

ลกัษณะเฉพำะ

การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่



5. ต้องน าเสนอข้อมูลเกีย่วกบัชีวติบุคคลอย่างรอบด้านโดยอาศัยหลกัฐาน

และข้อมูลทีค่รบถ้วนและน่าเช่ือถือ 

- จากการบอกเล่าของเจ้าของประวตัิ 

- จากการบอกเล่าโดยบุคคลทีเ่กีย่วข้อง 

- จากการสังเกต การใช้เอกสารเชิงหลกัฐาน เช่น สมุดบันทกึ จดหมาย

การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่



6. ต้องน าเสนอข้อเท็จจริงและต้องมีศิลปะในการเขียน โดยกำรใชก้ลวิธี
ท่ีน่ำสนใจ มีสีสนับรรยำกำศ และมุ่งใหเ้กิดควำมเพลิดเพลินในกำรอ่ำน 

กล่าวโดยสรุปกคื็อต้องเป็นสารคดทีี่ 

- ให้ความรู้ (Knowledge) 

- ให้เร่ืองราวสาระ (Information) 

- ให้ความจรรโลงใจ (Inspiration) 

การเขียนสารคดชีีวประวตัิแนวใหม่



ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเขียนสารคดชีีวประวตัิ

1. ก าหนดแนวคดิให้ชัดเจนว่า จะเขยีนถงึบุคคลประเภทใด 

- คนท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลธรรมดำสำมญั 
- บุคคลท่ีเลือกจะเขียนถึงนั้นมีควำมน่ำสนใจในเร่ืองใด 
เช่น เขยีนถงึผู้น าชุมชนทีเ่ป็นชาวบ้านธรรมดา แต่มีควำมน่ำสนใจใน

ควำมคิด ภูมิปัญญำ และสำมำรถน ำมำใชใ้นกำรพฒันำชุมชน และทอ้งถ่ิน     
ของตนจนประสบควำมส ำเร็จ



2. เกบ็ข้อมูลให้ละเอยีดและรอบด้าน 
- ลงไปพูดคุย 
- สัมภาษณ์เจ้าของประวตัิ และบุคคลที่เกีย่วข้อง 
- รวบรวมเอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ 
กำรมีขอ้มูลท่ีละเอียดท ำใหผู้เ้ขียนรู้จกัเจำ้ของประวติัมำกข้ึน ทั้งในแง่ของ 

ตัวตน  แนวคดิ  นิสัยใจคอ ไปจนถงึรายละเอยีดอ่ืนๆ

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเขียนสารคดชีีวประวตัิ



3. ก าหนดจุดเน้นของสารคดี คือ ตอ้งกำรเนน้หรือน ำเสนอจุดเด่นของ
บุคคลท่ีเขียนถึงในเร่ืองใด เช่น 

- ความมานะพยายามในการต่อสู้ อปุสรรค และปัญหาชีวติ 
- ความผนัผวนของชีวติและโชคชะตา 
- ความผดิพลาดหรือข้อบกพร่องที่เป็นบทเรียนชีวติ 
- ความส าเร็จในหน้าที่การงาน 
กำรก ำหนดจุดเนน้จะท ำใหส้ำรคดีมีทิศทำงและเป้ำหมำยชดัข้ึน

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเขียนสารคดชีีวประวตัิ



4. ก าหนดโครงเร่ือง โดยปกติแลว้กำรเขียนสำรคดีชีวประวติับุคคล
- ควรเร่ิมต้นด้วยภูมหิลงัและประวตัขิองบุคคลน้ัน ตั้งแต่ชำติก ำเนิด 

ครอบครัว กำรศึกษำ อุปนิสยัใจคอ 
- จากน้ันอาจเป็นประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัเหตุการณ์ส าคญัในชีวติ กำร

ท ำงำน ควำมส ำเร็จ ควำมผดิพลำดลม้เหลว จุดหกัเหของชีวิตจนถึงช่วงเวลำ
ปัจจุบนั (กรณีเจำ้ของประวติัยงัมีชีวติอยู)่ หรือช่วงเวลำสุดทำ้ยของชีวิต (กรณี
เสียชีวิตแลว้)

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเขียนสารคดชีีวประวตัิ



ตัวอย่างการวางโครงเร่ืองสารคดชีีวประวตัิ

ช่ือเร่ือง: ชีวิตควำมเป็นครูเพื่อมอบควำมรู้ใหลู้กศิษย์
จุดเน้น: เนน้ควำมใฝ่ฝัน ควำมมุ่งมัน่ในกำรเป็นอำจำรย ์และควำมส ำเร็จ
ตำมท่ีตวัเองตอ้งกำร



โครงเร่ือง: 1. ควำมน ำ
2. ประวติัควำมเป็นมำแต่เยำวว์ยั
3. ชีวติขณะก ำลงัศึกษำ
4. ประสบกำรณ์ในอดีต

- ควำมส ำเร็จในกำรเรียนและกำรท ำงำน
- ควำมพลำดพลั้งในชีวติช่วงหน่ึง
- จุดหกัเหของชีวิต

5. เส้นทำงท่ีเลือกในปัจจุบนั
6. ควำมจบ



กลวธีิการเขียนสารคดชีีวประวตัิ



กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง

1. การบอกเน้ือหาตรงไปตรงมา “คุณลุงขำยก๋วยเต๋ียว” 
2. การใช้ความคลุมเครือ “อำชีพท่ีถูกมอง (ขำ้ม)” 
3. การเล่นเสียงสัมผสัคล้องจอง “ลูกช้ินหลำกไมส้ร้ำงรำยไดใ้หชี้วติ” 
4. การใช้ความเปรียบ “เสน้ทำงดอกไมสี้ม่วง...ณฐัวฒิุ ภำคีวฒัน”์
5. การใช้ค าหลกัน าหน้าตามด้วยข้อความที่เป็นส่วนขยาย

“เคกร: Rapper ผูเ้ดินตำมควำมฝัน”



6. การซ ้าค า “เสียสละกำย เสียสละใจ อุทิศแก่สงัคม” 
7. การเล่นค า “ปู่สุขกบังำนท่ีสุขท่ีสุด” 
8. การใช้กลุ่มค าหรือวลมีาเรียงต่อกนั 

“จน...สร้ำงสำยเลือด หญิงแกร่ง  ใจอำสำ รักกิจกรรม”

กลวธีิการตั้งช่ือเร่ือง



กลวธีิการเขียนความน า

1. ความน าแบบพรรณนา 2. ความน าแบบบรรยาย 

3. ความน าแบบอ้างค าพูดหรือวาทะของบุคคล

4. ความน าแบบความเปรียบ

5. ความน าแบบตั้งค าถาม 

6. ความน าแบบสรุปประเด็น

7. ความน าแบบผสมผสาน  





1. ความน าแบบพรรณนา 

• เร่ือง “ให้ลูกยางน าทางฝัน” ท่ีใหภ้ำพบรรยำกำศของสนำมวอลเลยบ์อลและภำพ    
กำรเตรียมตวัฝึกซอ้มกีฬำเพ่ือน ำไปสู่เร่ืองรำวของ นกัวอลเลยบ์อลหญิงทีมชำติไทย
เหง่ือท่ีตกลงสู่พ้ืนกระทบกบัแสงไฟในอำคำรขนำดใหญ่ ผูค้นมำกมำยทั้งชำยและ

หญิงก ำลงัเตรียมตวัท่ีจะฝึกซอ้มกีฬำกนั กระเป๋ำเป้ใบใหญ่ท่ีขำ้งในมีอุปกรณ์ป้องกนั
กำรบำดเจบ็ต่ำง ๆ ครบครัน รวมทั้งกระติกน ้ำวำงอยูบ่นท่ีนัง่ยงัรอคอยนกักีฬำ มำใช้
บริกำรเสมอ และในสนำมพ้ืนยำงมีเสียงลูกวอลเลยบ์อลท่ีโดนตบกระทบพ้ืนสนำม
เหมือนเป็นสญัญำณบอกใหน้กักีฬำท่ีก ำลงันัง่อบอุ่นร่ำงกำยลงสู่สนำมซอ้ม





2. ความน าแบบบรรยาย 

• เร่ือง “ แบบทดสอบของชายช่ือ ‘สิทธ์ิ’ ”

ทอ้งฟ้ำสีด ำมีเพียงแสงเลก็นอ้ย มีชำยวยักลำงคนลุกจำกเตียงนอนเดินมำ
หยบิท่อนไมเ้พ่ือท่ีจะใชเ้ป็นเช้ือเพลิง พลำงหยบิหมอ้ใหญ่มำวำงตั้งรอใหน้ ้ ำเดือด 
น ำถัว่ท่ีผำ่นกำรคดัสรรมำอยำ่งดีใส่ลงในหมอ้ นอกจำกถัว่กย็งัมี มนั  เผือก  และ    
ถัว่แระ  เม่ือฟ้ำสวำ่งกถึ็งเวลำท่ีทุกอยำ่งสุกไดท่ี้ ชำยคนน้ีไม่กลวัน ้ ำร้อนแมแ้ต่    
นิดเดียว  ตกัถัว่ท่ีสุกออกมำดว้ยควำมเคยชินมำจดัเรียงบนตะกร้ำของรถซำเลง้ 
อีกทั้ง มนั เผอืก และถัว่แระน ำมำดดัตกแต่งอยำ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย



3. ความน าแบบอ้างค าพูดหรือวาทะของบุคคล 

• เร่ือง “ความเช่ือ” เร่ิมดว้ยค ำพดูของนกัร้องหนุ่มแนวแรปท่ีคิดวำ่กำรมีช่ือเสียง
จำกกำรเป็นนกัร้องนั้นเป็นเพียงเร่ืองท่ีคนพดูถึงกนัแค่ช่วงเวลำหน่ึงเท่ำนั้น 

‘การมีช่ือเสียงมันไม่แน่นอน มันผ่านมาแล้วมันกผ่็านไปอยู่ดี 

มันกแ็ค่เป็นประเด็นทอร์คออฟเดอะทาวน์แค่

ช่วงเวลาเดียวแล้วมันกห็ายไป’ น่ีเป็นค ำพดูของ
แรปเปอร์หนุ่มท่ีก ำลงัมีช่ือเสียงอยู ่ณ เวลำน้ี...



คู่แท้แห่งเชียงคาน ต านานรักทีย่งัมชีีวติ

• เร่ิมเร่ืองดว้ยค ำพดูของ ‘ตาลอบ’ ผูเ้ป็นเจำ้ของชีวประวติัขณะพดูคุยกบั
ภรรยำท่ีป่วยเป็นอมัพำต

https://www.youtube.com/watch?v=PeMelZBPT5w
https://www.youtube.com/watch?v=PumOz4Xk804

3. ความน าแบบอ้างค าพูดหรือวาทะของบุคคล 

https://www.youtube.com/watch?v=PeMelZBPT5w
https://www.youtube.com/watch?v=PumOz4Xk804


“อย่าร้องเลย ฉันอยู่ตรงนีแ้ล้ว ไม่ได้ไปไหนหรอก ฉันจะอยู่กบัเธอ จะ
ดูแลเธอจนกว่าเราจะตายจากกนั” เสียงอนัแหบจำงของชำยชรำร่ำงเลก็
วยั 73 ปี ดงัข้ึนภำยในหอ้งนอนแคบ ๆ ของบำ้นเก่ำ ๆ หลงัหน่ึงในอ ำเภอ
เชียงคำน จงัหวดัเลย.... 



4. ความน าแบบความเปรียบ

ถำ้หำกเปรียบชีวิต เร่ืองรำว และควำมรักของบุคคลหน่ึงเป็นเสมือนกบั  
นวนิยำยรักอมตะสกัเร่ืองหน่ึง  ฉำกชีวติรักอนัเป็นปฐมบทเร่ิมตน้แห่ง
ควำมรักแท ้จนน ำไปสู่ต ำนำนรักอนัยิง่ใหญ่  กค็งจะเร่ิมตน้ท่ีน้ี  ท่ีอ  ำเภอ
เชียงคำน  อ ำเภอเลก็ ๆ เงียบสงบ อยูติ่ดกบัริมแม่น ำโขงจงัหวดัเลย



5. ความน าแบบตั้งค าถาม

• เร่ือง “สมานบาดแผลด้วยแรงใจของครอบครัว” 

เช่ือกนัวำ่หลำยคนคงเคยไดย้นิประโยคท่ีสร้ำงแรงบนัดำลใจในกำรใชชี้วิต
ไวว้ำ่ ‘เวลาทุกนาทมีีค่า’ ควำมรู้สึกแรกหลงัจำกไดย้นิค ำพดูน้ีคุณคิดอยำ่งไร...



• กำรเร่ิมควำมน ำดว้ยกำรตั้งค  ำถำมกบัผูอ่้ำนใหล้องพิจำรณำควำมรู้สึกแรกของ
ตนเองเม่ือไดย้นิประโยควำ่ “เวลาทุกนาทมีีค่า” เพื่อจะเช่ือมโยงไปสู่เร่ืองรำว
ของเจำ้ของชีวประวติัช่ือ “ลุงศักดิ์” ท่ีใชเ้วลำในกำรด ำเนินชีวิตอยำ่งคุม้ค่ำคือ

- ท ำงำนก่อสร้ำงเป็นอำชีพหลกัในเวลำกลำงวนั 
- ท ำอำชีพเสริมเป็นเจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัในเวลำกลำงคืน 
- ท ำอำชีพเสริมดว้ยกำรขบัมอเตอร์ไซครั์บจำ้งในเวลำเชำ้มืด



6. ความน าแบบสรุปประเดน็ 

• เร่ือง “โบว์กบัชีวติที่เร่ิมจาก ‘ศูนย์’ ” 
ชีวิตเดก็สำวใต ้ตวัเลก็ ด ำ ๆ ผมหยกิ ๆ มุ่งหนำ้เขำ้สู่เมืองหลวงหลงัจำกท่ีเธอ

เรียนจบเพียงแค่ชั้น ม. 6 ควำมตั้งใจของเธอคือเอำใบปริญญำใบแรกกลบัมำใหพ้อ่
กบัแม่ไดช่ื้นใจเหมือนลูกคนอ่ืนเขำ เม่ือเขำ้เรียนมหำวิทยำลยัรำมค ำแหง ชีวิตของ
เธอไม่ค่อยรำบร่ืนมำกนกัเพรำะเธอตอ้งเรียนและท ำงำนไปพร้อม ๆ กนั เน่ืองจำก
ฐำนะทำงบำ้นของเธอยำกจน เธอผำ่นเร่ืองรำวและอุปสรรคมำกมำยจนเรียนจบ     
เม่ือเวลำผำ่นไปหลำยปีเธอประสบควำมส ำเร็จหลำยดำ้น จนเรียกไดว้ำ่ ‘เธอมีพร้อม
ทุกอย่าง’ 





7. ความน าแบบผสมผสาน 

• เร่ือง “ลุงวเิชียร เซียนไก่สองทศวรรษ” ใชก้ลวิธีกำรอำ้งค ำพดูของเจำ้ของประวติั
ท่ีเป็นพอ่คำ้ขำยไก่ยำ่ง ผสมผสำนกบักำรพรรณนำภำพกำรยำ่งไก่บนรถซำเลง้

‘อยากได้เงิน กต้็องไปหาเงิน ไม่ใช่ให้เงินมาหา’ ค ำพดูของคุณลุงท่ียดึอำชีพ
ขำยไก่ยำ่งมำนำนกวำ่ 20 ปี พดูพร้อมกบัพลิกไก่ท่ีจวนใกลจ้ะสุกไปมำ กล่ินเน้ือไก่  
ท่ีถูกหมกัดว้ยเคร่ืองเทศหลำยชนิดพำกนัส่งกล่ินหอมบนเตำถ่ำนดั้งเดิม บนรถเขน็
แบบซำเลง้ท่ีถูกพว่งดว้ยมอเตอร์ไซคสี์แดงคำดด ำ หำกไดย้นิเสียงแตรดงัแปน นแปน น 
ถือเป็นสญัญำณบอกกำรมำถึงของพอ่คำ้ขำยไก่ยำ่งท่ีผูค้นในละแวกน้ีต่ำงพำกนั   
เรียกขำนวำ่ ‘ตำไก่’ ”



กลวธีิการเขียนเน้ือเร่ือง

1. กลวธีิในการด าเนินเร่ือง
1.1 การใช้ตวับุคคลในพืน้ทีเ่ป็นตวัด าเนินเร่ือง 
1.2 การใช้ตวัผู้เขยีนเองเป็นตวัด าเนินเร่ือง 

2. กลวธีิในการล าดับเร่ือง
2.1 การล าดับตามวนัเวลา
2.2 การล าดับตามประเด็นส าคญั

3.กลวธีิการน าเสนอเน้ือเร่ือง



1. กลวธีิในการด าเนินเร่ือง

1.1 การใช้ตวับุคคลในพืน้ทีเ่ป็นตวัด าเนินเร่ือง 
“ชายหนุ่มไม่อำจคำดเดำเหตุกำรณ์นั้นได ้วำ่จะเกิดอะไรข้ึน ควำมคิดซุ่มโจมตี

พวกเวียดกงตอนนั้นไดห้ำยไปจำกสมองของเขาชัว่ขณะ เพรำะเกิดจำกสภำวะ     
รอบขำ้งท่ีกลัน่แกลง้ ฝนท่ีตกลง ท ำใหบ้งัเกอร์ท่ีเขาใชห้ลบภยั เกิดน ้ ำท่วม ท ำให้
ทหารหนุ่มตอ้งเขำ้ไปนอนในป่ำท่ีเตม็ไปดว้ยยงุท่ีนบัวำ่เป็นพำหะน ำโรคท่ีเขำไม่
ปรำรถนำจะพบเจอ หลงัจำกไดป้ระสบกำรณ์กำรซุ่มโจมตีอยูส่องคืน ทหารเบิม้เร่ิม
สงัเกตวธีิกำรซุ่มโจมตีจำกทหำรรุ่นพ่ี ท ำใหเ้ขาพร้อมท่ีจะเปิดประตูควำมกลำ้ในใจ
เขำ้สู่สงครำมมำกยิง่ข้ึน”



เร่ือง “จงอางศึก ช่ือเบิม้” ท่ีผูเ้ขียนใหเ้ร่ืองด ำเนินผำ่นเจำ้ของชีวประวติัช่ือ 
“เบิม้” ผูเ้ป็นอดีตทหำรในหน่วยรบพิเศษจงอำงศึก โดยใชมุ้มมองกำรเล่ำเร่ืองดว้ย
สรรพนามบุรุษที ่3 

เพ่ือถ่ำยทอดอำรมณ์ควำมรู้สึกท่ีไม่อำจคำดเดำสถำนกำรณ์ไดใ้นขณะท่ีซุ่ม
โจมตีพวกเวียดกง ในสงครำมเวียดนำม เม่ือปี พ.ศ. 2513 และตอ้งเผชิญควำม
ล ำบำกจำกเหตุกำรณ์ทำงธรรมชำติท่ีไม่สำมำรถควบคุมได ้  แต่เม่ือเวลำผำ่นไป   
ไม่นำนกท็ ำใหท้หำรเบ้ิมมีควำมกลำ้และเรียนรู้กำรใชชี้วติอยูร่ะหวำ่งกำรท ำ
สงครำม 



1.2 การใช้ตวัผู้เขยีนเองเป็นตวัด าเนินเร่ือง 

“ผมเดินฝ่ำฝงูชนมำจนมำหยดุยนือยูห่นำ้ศำลำสวดศพเจด็ สำยตำผมเร่ิม
สอดส่องมองหำผูน้ดัหมำยท่ีพำผมมำถึงท่ีน่ีในวนัน้ี และขำ้งหนำ้นั้นเอง สตรี     
ร่ำงทว้ม ผิวคล ้ำ ไวผ้มสั้นผกูจุกจนเหมือนผูช้ำยอยูใ่นที ชุดสีกรมท่ำท่ีเป็น  
ลกัษณะของชุดกูภ้ยัท่ีเธอสวมอยูน่ั้น กย็ิง่ท ำใหผ้มมองหำเธอไดง่้ำยยิง่ข้ึน 
เม่ือยำ่งเทำ้เขำ้ไปใกล ้ เสียงทกัทำยตำมธรรมเนียมของคนไทยกเ็ร่ิมข้ึน 

1. กลวธีิในการด าเนินเร่ือง



ผมเร่ิมกล่ำวทกัทำยสวสัดีพ่ีกงุและเหล่ำพ่ี ๆ อำสำกูภ้ยัอยำ่งผูม้ำใหม่ท่ียงัไม่รู้วำ่
อะไรเป็นอะไร ใบหนำ้ท่ียิม้แยม้และสำยตำเป็นมิตร           
ท่ีตอบกลบัมำนั้นเร่ิมท ำให ้ผมผอ่นคลำยข้ึน 
ควำมสบัสนและควำมเคอะเขินเม่ือสกัครู่เร่ิมหำยไป 
พร้อมกบัท่ีควำมสงสยัเร่ิมก่อตวั ‘ผมมาท าอะไรที่วดันี’้ 

ใช่แลว้ครับ ผมไม่ไดม้ำงำนศพ แต่ผมมีนดักบั
ช่ำงแต่งหนำ้ในงำนศพครับ”



เร่ือง “กงุ กฤษณา: เบ้ืองหลงัความงดงามแห่งผู้วายชนม์” ผูเ้ขียนใหต้วัเอง
เป็นคนด ำเนินเร่ืองโดยใชส้รรพนำมบุรุษท่ี 1 คือ “ผม” เล่ำถึงบรรยำกำศขณะท่ีเดิน
เขำ้วดัมุ่งไปยงัศำลำสวดศพเพ่ือจะเขำ้ไปพดูคุยกบัเจำ้ของชีวประวติัตำมท่ีนดัหมำยไว้
คือคุณกงุ กฤษณำ แซ่โคว้ ซ่ึงเป็นช่ำงแต่งหนำ้ศพ 



2.กลวธีิในการล าดบัเร่ือง

• การล าดบัเร่ือง หมำยถึง ล ำดบักำรเสนอเหตุกำรณ์เร่ืองรำวต่ำงๆ ในชีวิตของ
บุคคลผูเ้ป็นเจำ้ของประวติั  อำจเสนอในลกัษณะต่ำง ๆ คือ

2.1 ล าดบัตามวนัเวลา 
2.2 การล าดบัตามประเดน็ส าคญั



2.1 ล าดบัตามวนัเวลา

2.1 ล าดับตามวนัเวลา คือ ล ำดบัไปตำมอำย ุ หรือ กำรเผชิญเหตุกำรณ์เร่ืองรำว
ทั้งหลำยของเจำ้ของประวติั

ตัวอย่าง 

เร่ือง “นาในกรุง” กล่ำวถึงเร่ืองรำวของวรรณา ข าคล้าย หรือ นา ผูเ้ป็นเจำ้ของ
ร้ำนขำยของเก่ำโดยล ำดบัเร่ืองตำมเวลำตั้งแต่ช่วงวยัเดก็จนถึงปัจจุบนั ดงัน้ี



• ความเป็นมาในวัยเด็ก

ผูเ้ขียนไดก้ล่ำวถึงเจำ้ของชีวประวติัในวยัเดก็วำ่เป็นคนจงัหวดัพทัลุง มีพี่นอ้ง 
5 คน มีนิสยัร่ำเริง สนุกสนำน และชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นทั้งช่วยเหลือพอ่แม่ท ำนำและ
สอนกำรบำ้นใหน้อ้ง ดงัควำมตอนหน่ึงวำ่

“...นามีพีน้่องทั้งหมด 5 คน นาเป็นคนที่ 3 นิสัยของนาท าให้พ่อแม่ไม่

เดือดร้อนและเป็นทีรั่กของคนในบ้านและที่โรงเรียน...”



• การศึกษา

ผูเ้ขียนไดก้ล่ำวถึงเจำ้ของชีวประวติัวำ่เรียนในระดบัประถมศึกษำท่ีโรงเรียน
บำ้นโคขนุจงัหวดัพทัลุง ระดบัมธัยมศึกษำท่ีโรงเรียนพทัลุง และระดบัปริญญำตรี
ท่ีวทิยำลยัครูสงขลำ ดงัควำมตอนหน่ึงวำ่

“...นาอ่านหนังสือเยอะ และได้ไปสอบเอน็ทรานซ์ที่มหาวทิยาลยัหาดใหญ่

แต่เธอสอบไม่ตดิจึงไปสอบเข้าวทิยาลยัครูสงขลา คณะครุศาสตร์ สาขาสังคมศึกษา 

จังหวดัสงขลา นาได้เรียนในคณะทีใ่ฝ่ฝันท าให้เธอสู้และไม่คดิจะท้อถอย...”



• การท างานและการสร้างครอบครัว

ผูเ้ขียนไดก้ล่ำวถึงเจำ้ของชีวประวติัวำ่ไม่สำมำรถสอบบรรจุครูไดส้ ำเร็จ แมจ้ะ
สมคัรสอบหลำยคร้ังแลว้กต็ำม  นำจึงตดัสินใจท ำงำนบริษทั และไดพ้บรักกบัสำมีท่ี
ในตอนนั้นเขำมีหนำ้ท่ีในกำรดูแลรักษำควำมปลอดภยัใหแ้ก่บริษทั หลงัจำกนั้น
เธอลำออกจำกบริษทัมำท ำงำนคำ้ขำยทัว่ไป ดงัควำมวำ่

“...หญิงวยักลางคนเร่ิมต้นขายทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นขายผลไม้ ขายผกั ขายปลา 

เพ่ือประทงัชีวติของตนเองกบัสามีจนกระทัง่ได้ก าเนิดผู้หญิงหน้าตาน่ารักหน่ึงคน”



• ชีวิตในปัจจบัุน

ผูเ้ขียนไดก้ล่ำวถึงเจำ้ของชีวประวติัวำ่นำมีชีวติท่ีประสบควำมส ำเร็จดว้ย  
กำรเปิดร้ำนขำยของเก่ำ ดงัควำมตอนหน่ึงวำ่

“...เธอจึงได้ไปสอบถามเร่ืองเกีย่วกบัการเปิดร้านขายของเก่าจากเพ่ือนของ

สามโีดยที่ตวัเธอเองได้เร่ิมจากการตระเวนหาร้านของเก่าและใช้บริการขายของเก่า  

ต่าง ๆ สะสมเงินไปเร่ือย ๆ จนได้เปิดร้านขายของเก่าใหญ่โต...”



2.2 การล าดบัตามประเดน็ส าคญั

2.2 การล าดับตามประเด็นส าคญั คือ กำรจดัเหตุกำรณ์หรือเร่ืองรำวท่ีส ำคญั 
หรือน่ำสนใจมำข้ึนตน้ก่อน 

อำจจดัเป็นกลุ่มประสบกำรณ์  เช่น ด้านการศึกษา  ด้านชีวติการแต่งงาน   
ด้านการท างาน  ด้านการอุทศิตนเพ่ือสังคม 

ตัวอย่าง
เร่ือง “ลุงวเิชียร เซียนไก่สองทศวรรษ” กล่ำวถึงเร่ืองรำวของลุงวิเชียร กล ่ำดี 

ผูมี้อำชีพขำยไก่ยำ่ง 



• ประเด็นแรก กล่าวถงึจุดเร่ิมต้นของการขายไก่ย่าง ดงัควำมวำ่ 
...เม่ือปี 2540 เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ จึงยำ้ยไปท ำงำนส่งของท่ีประเทศไตห้วนั 

เม่ือกลบัไทยไดย้กถ่ินฐำนมำอยูจ่งัหวดัสระบุรี จึงคิดริเร่ิมท่ีจะประกอบอำชีพเพื่อ
สร้ำงตวั ประจวบกบัสำมีของลูกสำวท ำอำชีพขำยไก่ยำ่ง  จึงไม่รอชำ้ท่ีจะลองไป
ขำยดูสกัคร้ัง โดยใชสู้ตรหมกัไก่จำกถ่ินเดิมของตนเองคือจงัหวดัก ำแพงเพชร...



• ประเด็นที่สอง กล่าวถงึกลยุทธ์ในการขายไก่ย่าง ดงัควำมวำ่ 
กลยทุธ์กำรขำยในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะท ำร้ำนเพ่ือสะดวกต่อกำรซ้ือขำย 

แต่คุณลุงท่ำนน้ีกลบัคิดแตกต่ำงท่ีขบัรถซำเลง้พำไก่ยำ่งเลิศรสไปส่งลูกคำ้ถึงหนำ้
บำ้น



• ประเด็นที่สาม กล่าวถงึอุปสรรคในการขายไก่ย่าง ดงัควำมวำ่
เขำกล่ำววำ่เม่ือโลกเปล่ียนไป  ธุรกิจจำกบรรดำนำยทุนใหญ่เขำ้มำถึงถ่ินของ

ผูค้นแถวน้ี  มีช่วงท่ีขำยไม่ได ้แต่ไม่เคยทอ้ ท ำต่อไป ‘ตอนขายได้ประมาณหกเจ็ดปี 
มีพวกธุรกจิไก่ย่างมาเปิดแถวนี ้ ช่วงน้ันคนไปซ้ือไก่เปิดใหม่กนัเยอะ ขายไม่ค่อย

ได้  แต่กไ็ม่ท้อ ขับไปขายที่อ่ืนแทน’ 



• ประเด็นที่ส่ี กล่าวถึงการขายไก่ย่างน าความส าเร็จมาให้แก่ชีวติ ดงัควำมวำ่
เขำกล่ำววำ่ อีกใจกอ็ยำกหยดุขำย เพรำะดว้ยอำยท่ีุมำกข้ึน กอปรกบัควำมฝัน

ท่ีตั้งใจส่งลูกเรียนลุล่วงแลว้ แต่อีกใจกเ็สียดำย ขำยไก่ยำ่งถือเป็นอำชีพท่ีน ำ
ควำมส ำเร็จมำใหห้ลำยอยำ่ง ไม่อยำกท้ิงไป



• เน้ือเร่ืองแบบบรรยาย

• เน้ือเร่ืองแบบพรรณนา

• เน้ือเร่ืองแบบอธิบาย

• เน้ือเร่ืองแบบการอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวตัิ

3.กลวธีิการน าเสนอเน้ือเร่ือง



หมอผู้ล าชีวติด้วยหัวใจ

• ใชก้ลวธีิกำรบรรยำยเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบันำยแพทย ์‘สุชาติ ทองแป้น’ 
นำยแพทยป์ระจ ำโรงพยำบำลมหำสำรคำม  ท่ีเกิดและเติบโตใน
ครอบครัวท่ียำกจนและพอ่แม่ตอ้งท ำงำนหนกัจนไม่มีเวลำดูแลเขำ  
และนอ้ง

https://www.youtube.com/watch?v=XpQo3csUp34

เน้ือเร่ืองแบบบรรยาย

https://www.youtube.com/watch?v=XpQo3csUp34


นายแพทย์สุชาต ิทองแป้น อำยรุแพทยห์นุ่มวยั 36 ปี หรือท่ีผูค้น
ในโรงพยำบำลมหำสำรคำมเรียกกนั อยำ่งติดปำกวำ่ ‘หมอแป้น’ ...หมอ
แป้นเกิดในครอบครัวท่ีอยูห่่ำงไกลจำกค ำวำ่มีอนัจะกิน พอ่และแม่ของเขำ
เป็นชำวนำ และชำวไร่มนัส ำปะหลงัใน  อ.บำ้นกรวด  จ.บุรีรัมย ์ ควำม
ยำกจนขน้แคน้ ประกอบกบักำรท ำงำนอยำ่งหนกั  ท ำใหบุ้พกำรีทั้งสอง     
ไม่มีเวลำเล้ียงดูเขำและนอ้งสำวมำกนกั…



รจนา เพชรกนัหา ความฝันไม่ยืนยาว ดวงดาวไม่ค้างฟ้า 

• ตอนหน่ึงเป็นควำมพรรณนำใหเ้ห็นใบหนำ้ของรจนำท่ีสำมีโดยพฤตินยั
ท ำร้ำยร่ำงกำย พร้อมกบัสภำพจิตใจท่ีบอบช ้ำจำกควำมเดียดฉนัทข์องญำติ 

เน้ือเร่ืองแบบพรรณนา



ใบหนำ้อนัสวยสดของรจนำถูกแทนท่ีดว้ยรอยปูดบวมและเลือดท่ี
ไหลเป็นน ้ำ  ดวงตำท่ีเคยสะกดคนทั้งโลกใหห้นัมำมองมีเลือดคัง่อยูเ่ป็น
จุด ๆ ทวำ่ควำมเจบ็ปวดดงักล่ำวมิไดเ้กำะกินแค่เพียงร่ำงกำยภำยนอกเท่ำนั้น 
ในใจของเธอบดัน้ีกเ็จบ็ร้ำวไม่แพก้นั...หญิงสำวออกจำกโรงพยำบำลเร็วกวำ่
ก ำหนด  เน่ืองจำกไม่มีเงินค่ำรักษำพยำบำล  เธอแบกเอำใบหนำ้ท่ีปูดยบั 
พร้อมดว้ยหวัใจท่ีแหลกสลำยเดินทำงไปขอเงินญำติ ๆ ทวำ่นอกจำกจะไม่ได้
รับกำรช่วยเหลือใด ๆ แลว้ ค ำพดูเหน็บแนมจำกคนท่ีเป็นเลือดเน้ือเช้ือไข
เดียวกนั ยงัท ำเอำเธอน ้ำตำตกใน



เส่ียบุญหลาย เม่ือหัวใจไม่ได้พกิาร

• ผูเ้ขียนใชก้ลวธีิกำรอธิบำย เพื่อใหผู้อ่้ำนเขำ้ใจเก่ียวกบัวธีิกำรคำ้ขำยของ
บุญหลำย พอ่คำ้ผูพ้ิกำรซ ้ำซอ้น วำ่เขำสำมำรถขำยของหมดทุกวนั ดว้ย
กำรขำยของในปริมำณมำกแต่ไดก้ ำไรนอ้ย

https://www.youtube.com/watch?v=9nOHkIUpU4w

เน้ือเร่ืองแบบอธิบาย

https://www.youtube.com/watch?v=9nOHkIUpU4w


ยกตวัอยำ่งมะนำวท่ีบุญหลำยรับมำในรำคำกระสอบละ 700 ลูก 
100 บำท หำกเขำตั้งรำคำขำยท่ี 3 ลูก ต่อ 1 บำท เช่นเดียวกบัตลำดทัว่ไป 
บุญหลำยจะไดก้ ำไรเป็นเท่ำตวั ทวำ่ในควำมเป็นจริง พอ่คำ้หนุ่มกลบัเลือก
จ ำหน่ำยในรำคำ 5 ลูก ต่อ 1 บำท ซ่ึงนัน่เท่ำกบัวำ่เขำจะไดก้ ำไรทั้งหมดแค่
เพียงกระสอบละ 40 บำทเท่ำนั้น หำกแต่ในมุมกลบักนั กส็ำมำรถจูงใจให้
ลูกคำ้หนัมำซ้ือของเขำเป็นจ ำนวนมำก  จนเรียกไดว้ำ่หมดเกล้ียงภำยใน
เวลำไม่นำน



คนบุญผู้หยาบช้า คนบ้าผู้น่านับถือ 
น ำเสนอชีวประวติัของ ‘เสรี หอมมาก’ ผูมี้พฤติกรรมน่ำรังเกียจ

ดว้ยกำรใชว้ำจำหยำบคำย  แต่ในอีกแง่มุมหน่ึง  เขำเป็นผูมี้จิตสำธำรณะ  
มกัช่วยเหลือกิจกรรมงำนบุญของวดัหรือผูท่ี้เดือดร้อน
https://www.youtube.com/watch?v=wUYIERAHsKA

เน้ือเร่ืองแบบการอ้างค าพูดของเจ้าของชีวประวตัิ

https://www.youtube.com/watch?v=wUYIERAHsKA


“กถูอดเส้ือแบบน้ีมำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2500 นำน ๆ ทีอยำ่งถำ้มีงำน
ท ำบุญท่ีต่ำงจงัหวดัไกล ๆ นัน่แหละถึงจะใส่ ไม่รู้จะใส่แม่งท ำเห้ียอะไร
ใหเ้กะกะ  เม่ือก่อนตอนไปโรงเรียนกย็งัใส่เส้ืออยู ่แต่พอพอ่ไม่ใหเ้รียนต่อ  
กกูถ็อดแม่งตั้งแต่ตอนนั้น” 





กลวธีิการเขียนความจบ

1. ความจบแบบย่อเร่ืองราวทั้งหมด

2. ความจบด้วยทศันะหรือมุมมองของผู้เขยีน

3. ความจบด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงของเจ้าของชีวประวัติ

4. ความจบด้วยการอ้างค าพูดของบุคคล 



1. ความจบแบบย่อเร่ืองราวทั้งหมด

• เร่ือง “เส้นทางดนตรี...เส้นทางที่ให้มากกว่าถ้วยรางวลั” 

6 ปีท่ีทุ่มเทใหก้บัดนตรี เขำไม่เคยเสียใจเลยท่ีเลือกเดินเขำ้ไปสมคัรวง        
โยธวำทิตในวนันั้นจำกแค่ชอบ อยำกเล่น  อยำกเท่ กแ็ปรเปล่ียนเป็นควำมผกูพนั 
ผสมผสำนกบัควำมมุ่งมัน่ตั้งใจท่ีมีอยู ่จึงไดผ้ลผลิตออกมำเป็นควำมส ำเร็จและควำม
ภำคภูมิใจ และเขำเช่ือวำ่ต่อใหเ้ขำจะท ำงำนอะไร เรียนท่ีไหน ดนตรีกย็งัคงมีบทบำท
อยูก่บัเขำเสมอ จะเป็นทั้งโอกำส  เป็นเพื่อน เป็นของขวญั  และเป็นส่วนหน่ึงของ
ชีวิตเขำเหมือนท่ีเขำกเ็ป็นส่วนหน่ึงของดนตรี



2. ความจบด้วยทศันะหรือมุมมองของผู้เขยีน 

• เร่ือง “อาสาสมัครกู้ภัย สัจจะ121” 

“ส่ิงท่ีน่ำสนใจของชำยคนน้ีคือ กำรชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น  รู้จกัส่ิงดีส่ิงผดิ 
เล่ียงส่ิงเสพติด ถึงแมค้นรอบขำ้งจะท ำหรือชกัชวนกต็ำม ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ผม 
คดิว่า ชีวติของเรา เราสามารถเลือกได้ เราสามารถก าหนดเองได้ และเราสามารถ

ปฏิเสธส่ิงที่เราไม่อยากท าได้



3. ความจบด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงของเจ้าของชีวประวตัิ  

• เร่ือง “ปลายทางของความอดทน” ท่ีจบเร่ืองดว้ยกำรใหภ้ำพบรรยำกำศยำมเชำ้ 
และแสดงใหเ้ห็นควำมเคล่ือนไหวของคุณตาส าเภา ชูสุน 

“ผำ่นคืนรัตติกำล ควำมสวำ่งจำกแสงอำทิตยใ์นตอนเชำ้ตรู่เร่ิมส่องสวำ่ง 
แสงแดดอบอุ่นในตอนเชำ้ผสำนกบัเสียงไก่ขนัเจ้ือยแจว้ ท ำใหผู้ค้นท่ีก ำลงัหลบัใหล
ต่ืนจำกหว้งนิทรำอนัยำวนำน เช่นเดียวกบัคุณตำส ำเภำท่ีลุกข้ึนมำท ำหนำ้ท่ีของตน
ดว้ยควำมมุ่งมัน่ตั้งใจ เสียงเคร่ืองจกัรของเคร่ืองเหลำไมไ้ผย่งัคงดงัอยำ่งต่อเน่ืองจน
ไดย้นิเสียงตีระฆงัจำกวดับ่งบอกเวลำเท่ียงตรง คุณตำเอ้ือมมือไปปิดเคร่ืองจกัร ก่อน
ภรรยำจะเรียกทำนขำ้ว”



4. ความจบด้วยการอ้างค าพูดของบุคคล 

• เร่ือง “ความสุขที ่(ไม่ได้) ตั้งใจ” ไดใ้ชค้  ำพดูของ “นงเยำว ์ทองแดง” ท่ีปัจจุบนั      
มีอำชีพเป็น  “กระเป๋ำรถเมล”์  มำใชก้ล่ำวสรุปเร่ืองรำวชีวติในกำรท ำงำน

‘ท างานของเรา รับผดิชอบงานของเราให้ดทีีสุ่ด หน่ึงคือต้องมีความจริงใจกบั
งาน ทุ่มเทกบังานและกอ็กีอย่างหน่ึงกคื็อว่า เราไม่คดโกง เราไม่ทุจริต เราท างานด้วย
ความบริสุทธ์ิใจ ไม่ต้องเป็นอาชีพที่มหีน้ามีตา  แต่เป็นอาชีพที่เราท าแล้วมคีวามสุข
กบัมันกพ็อ คนอ่ืนคนรอบข้างเราไม่สนใจ เราคดิว่าเราท าดทีีสุ่ดแล้ว ตรงไหนทีม่ัน
ร้อนเรากไ็ม่ต้องไปอยู่ จะไปอยู่ตรงทีร้่อนให้ไม่สบายตวัท าไม ตรงไหนเยน็เราถึงจะ
ไปอยู่ ทุกอย่างเราเลือกได้’ 



การวนิิจฉัยและประเมนิคุณค่าสารคดชีีวประวตัิ

1. ผู้เขยีนรู้จกับุคคลทีเ่ขาเขยีนประวตัดิแีค่ไหน 
- เป็นสมำชิกของครอบครัว 
- เป็นเพื่อนสนิท 
- หรือรู้จกัจำกกำรอ่ำนเอกสำรต่ำงๆ 
- หรือผำ่นกำรสมัภำษณ์เจำ้ของประวติัหรือบุคคลใกลต้วั 

2. ผู้เขยีนยกย่องจนเกนิไปหรือมุ่งตแีผ่ความผดิพลาด ความล้มเหลว 
หรือข้อบกพร่องของเจ้าของประวตัิมากเกนิไปหรือไม่



3. ประวตับุิคคลทีด่มีกัเขยีนถงึบุคคลทีไ่ม่ใช่เพ่ือนหรือผู้ใกล้ชิด เพรำะ
อำจเกิดควำมล ำเอียงเพรำะควำมรักใคร่ชอบใจ  แต่นกัเขียนท่ีดีกต็อ้งมี
ควำมเห็นอกเห็นใจ มีควำมรู้สึกร่วม 

4. ผู้เขยีนต้องน าเสนออย่างซ่ือสัตย์ตามความจริง เพื่อสะทอ้นบุคลิกภำพ
อนัแทจ้ริง 

5. การเขียนสารคดชีีวประวตัิที่ดต้ีองน าเสนอด้วยจินตนาการบ้าง ไม่วำ่
จะเป็นกำรเสนอกำรกระท ำและบทพดู  เสนอใหเ้ห็นลกัษณะบุคลิกลกัษณะ
ของบุคคลนั้น

การวนิิจฉัยและประเมนิคุณค่าสารคดชีีวประวตัิ



ผู้ทีค่วรไปสัมภาษณ์ 

• เป็นชีวติท่ีใหแ้รงบนัดำลใจ เพรำะเขำประสบควำมส ำเร็จในบำงส่ิงท่ีมี
คุณค่ำ

• เขำไดก้ระท ำบำงส่ิงบำงอยำ่ง ท่ีไม่เคยมีผูท้  ำมำก่อน
• อิทธิพลของเขำมีเหนือชีวิตของผูอ่ื้น
• ชีวติของเขำมีบำงส่ิงบำงอยำ่ง ท่ีท ำใหผู้อ่้ำนเกิดควำมเขำ้ใจในตนเอง



บทสรุปของสารคดชีีวประวตัิ

• สำรคดีชีวประวติัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัชีวติจริง 
• เร่ืองชีวติท่ีน่ำสนใจและกำรน ำเสนอท่ีดี  จึงอำจใหส้ำระแก่ผูอ่้ำนไดม้ำก
โดยเฉพำะ

- ในแง่มุมทีเ่กีย่วกบัชีวติ  

- ความเข้าใจในความเป็นมนุษย์ 

- ความผนัแปรของชีวติ



• นอกจำกน้ีพฤติกรรม แนวกำรด ำรงชีวิตของบุคคลบำงคน อำจเป็นแบบอยำ่ง
ในกำรสร้ำงค่ำนิยมท่ีดีหรือใหแ้นวประพฤติปฏิบติั เช่น

- การเป็นนักอนุรักษ์

- การอุทศิตนเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน 

• ประวติัชีวติของคนบำงคน อำจช้ีใหเ้ห็นควำมส ำเร็จ ควำมลม้เหลวในชีวิต  
ของเขำ ซ่ึงเป็นบทเรียนแก่ผูอ่้ำน แม้แต่ประวตัิชีวติของฆาตกรหรืออาชญากร
บางคน กย็งัให้สาระบางแง่มุม เช่น

- ท าให้เข้าใจเบ้ืองหลงั  ปมชีวติที่ซ่อนเร้นของเขา

- ท าให้ผู้อ่านเข้าใจความเป็น “มนุษย์” ได้ดขีึน้ 


