
การเขียนสารคดี
อตัชีวประวตัิ



การเขียนสารคดอีตัชีวประวตัิ

• เร่ืองราวชีวติของทุกคนลว้นมีบางส่ิงท่ีน่าท่ึง 
• เคลด็ลบัของการเขียนสารคดีอตัชีวประวติั คือ 

- มีตวัละครเอกตวัหน่ึง (คุณนัน่เอง) 
- มีความขดัแยง้หลกัหน่ึงประเดน็ 
- มีตวัละครอ่ืนมาประกอบเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน
- คุณอาจคิดถึงหวัขอ้เร่ืองหรือแนวคิดหลกัอยา่งหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ี

อยูใ่นชีวติประจ าวนัของคุณ



1. ท าแผนทีชี่วติของคุณ
2. รังสรรค์เร่ืองเล่า
3. ท าหน้าทีเ่ป็นบรรณาธิการของ
หนังสือก่อนจัดพมิพ์

วธีิการเขียนอตัชีวประวตัิ



1. ท าแผนทีชี่วติของคุณ

1.1 เขยีนล าดบัเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวติคุณ. 
เร่ิมเขียนอตัชีวประวติัโดยศึกษาชีวติของคุณเอง และคดิเรียงล าดบั

เหตุการณ์ต่างๆ ของชีวติคุณ เพื่อใหแ้น่ใจวา่ไดร้วบรวมเอาเหตุการณสส าค ั 
และวนัส าค ัๆ ส่วนให ่ไวไ้ดท้ั้งหมดแลว้ รวมทั้งช่วยใหคุ้ณมีโครงสร้าง
ท่ีจะเขียนงานต่อ





• อตัชีวประวตัิไม่จ าเป็นต้องเร่ิมด้วยการเกดิ  แต่อาจรวบรวมประวติั
บางส่วนของครอบครัวไวด้ว้ย  ซ่ึงช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจไดว้า่คุณกลายมา
เป็นคนแบบน้ีไดอ้ยา่งไร เช่น 

- ขอ้มูลเก่ียวกบับรรพบุรุษ  
- ชีวติของปู่ยา่ตายาย  
- ชีวติของพอ่แม่ 

• เกิดอะไรข้ึนบา้งตอนท่ีคุณยงัเป็นวยัรุ่น  อะไรท าใหคุ้ณตดัสินใจท าเร่ือง
ต่างๆ แบบนั้น



• คุณไดเ้รียนต่อในชั้นอุดมศึกษาหรือไม่ ใหเ้ขียนเล่าชีวติของคุณใน
ช่วงเวลาไม่ก่ีปีนั้นดว้ย

• เขียนเร่ืองอาชีพของคุณ เร่ืองความสมัพนัธสกบัผูอ่ื้น  เร่ืองเพื่อนๆ หรือ
 าติของคุณ และเหตุการณสส าค ัๆ ชนิดท่ีเปล่ียนแปลงชีวิตคุณได้

• ตวัอยา่งคลิปวดีิโอ https://www.youtube.com/watch?v=JVi9ooExLiQ

ใหน้กัศึกษาลองสงัเกตค าพดูหรือประโยคท่ีสะเทือนใจดู

https://www.youtube.com/watch?v=JVi9ooExLiQ
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ค าพูดสะเทือนใจหลงัจากดูคลปิวดิโีอ

บางทอีาจจะไม่มพ่ีอทีด่ทีีส่ดุ 

แตม่พ่ีอทีร่กัคณุมากทีส่ดุ

“หนูอยากไดพ่้อทีด่กีวา่นี”้

“พ่อทีไ่ม่เป็นใบ”้

“พ่อทีเ่หมอืนคนอืน่”

“พ่อทีไ่ดย้นิในสิง่ทีห่นู อยากบอก”

“พ่อทีพู่ดได ้แลว้ก็เขา้ใจหนูได”้

“ผมมเีงนิ ผมมบีา้น หมอเอาไปเลย”

“เอาเลอืดของผมไป”



เพ่ือนหรือ
ศัตรู

คู่สมรสพ่อแม่

สมาชิกใน
ครอบครัว

ผู้ใกล้ชิด
หรือคนอ่ืนๆ

1.2 ก าหนดตัวละครหลกั. 
เร่ืองราวท่ีดีควรมีตวัละครท่ีน่าสนใจ เป็นผูส่้งผลกระทบต่อชีวติของคุณ 

และเป็นผูช่้วยขบัเคล่ือนใหโ้ครงเร่ืองล่ืนไหล เช่น 



• ให้พจิารณาว่ามใีครบางคนทีเ่ป็นบุคคลตวัอย่างส าหรับคุณ เช่น ครู
อาจารยส  ครูผูฝึ้กสอนกีฬา  ท่ีปรึกษา และเจา้นาย เพื่อจะไดใ้ส่ไวใ้นเร่ือง
ของคุณ

• ชีวติคุณมใีครเป็นศัตรูบ้าง เพราะหากใส่เร่ืองราวความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น
บางประการ จะท าใหเ้ร่ืองของคุณไม่น่าเบ่ือ 

• ตัวละครแปลกๆ หรือ สัตว์ชนิดต่างๆ 
มกักลายเป็นจุดสนใจในหนงัสืออตัชีวประวติัไดเ้ช่นกนั



1.3 ดงึเร่ืองราวทีด่ทีีสุ่ดออกมา. 

เร่ืองราวทั้งชีวติของแต่ละคนจะเร่ิมค่อนขา้งยาวและยุง่เหยงิ ดงันั้น 
ต้องตัดสินใจว่าจะเลือกใช้เร่ืองราวส้ันๆ อะไรบ้าง 

โดยเร่ิมร่างตน้ฉบบัคร่าวๆ ดว้ยการเขียนเร่ืองหลกัๆ หรือมีหวัขอ้
หลกัๆ ส่ีหา้หวัขอ้ท่ีผูอ่้านจะพบวา่เป็นเร่ืองท่ีน่าท่ึง เช่น

1. ท าแผนทีชี่วติของคุณ



• เร่ืองราวในวยัเดก็ 

ไม่วา่วยัเดก็จะมคีวามสุข หรือชอกช ้าใจ กค็วรจะบนัทึกรวมไว้
เพื่อใหภ้าพวา่คุณเป็นใคร และอะไรคือส่ิงท่ีคุณไดป้ระสบในตอนนั้น 

อาจเล่าเร่ืองวยัเดก็ โดยแบ่งยอ่ยลงไปอีกเพื่อช่วยใหเ้ห็นบุคลิกภาพ   
ของคุณ เช่น 

- ปฏิกริิยาของพ่อแม่ ตอนคุณพาสุนัขจรจดักลบับ้านด้วย 



- ตอนคุณปีนออกจากจากก าแพงของโรงเรียน และหนีหายไปทั้งวนั

- ความสัมพนัธ์ฉันท์มิตรระหว่าง

คุณกบัเพ่ือนต่างห้อง  ต่างช้ันเรียน หรือต่างคณะ 



• เร่ืองราวทีท่ าให้เตบิโตเป็นผู้ใหญ่ ช่วงเวลาในชีวติมนุษยสช่วงน้ี มกัจะด้ือ
ดึงต่อเหตุการณสใดเหตุการณสหน่ึง ตอ้งการเป็นท่ีสนใจหรือตอ้งการไดรั้บ
การยอมรับ ซ่ึงใหเ้ลือกเขียนในส่ิงท่ีจะกระทบใจของผูอ่้านท่ีสุด



• เร่ืองตกหลมุรัก หรือคุณอาจจะเขยีนส่ิงทีต่รงกนัข้าม กล่าวคือ เร่ืองของ
ความรักท่ีไม่เคยไดเ้จอสกัที

• เร่ืองการเผชิญหน้ากบัส่ิงเลวร้าย ไม่วา่จะเป็นการต่อสูข้องคุณกบั        
ส่ิงเสพติด  กบัความยากจน กบัคนรักจอมบงการ 
ซ่ึงคุณตอ้งเขียนเก่ียวกบัความขดัแยง้ท่ีไดป้ระสบมา



1.4 เขยีนแบบเป็นตวัของคุณเอง.

การเขียนแบบเป็นตวัของคุณเอง เป็นวธีิท่ีจะท าใหผู้อ่้านรู้สึกมี
ส่วนร่วมกบัประสบการณสชีวติของคุณ 

แต่ถ้างานเขยีนของคุณเป็นทางการและแขง็ท่ือ หรืออ่านแลว้
เหมือนกบัอ่านเรียงความของเดก็มธัยม  ผูอ่้านกจ็ะมีปั หาท่ีจะอ่านเร่ืองราว
ของคุณใหจ้บ ดงัน้ัน...

1. ท าแผนทีชี่วติของคุณ



• จงเขียนเหมือนกบัก าลงัเปิดใจกบัเพ่ือน
ทีคุ่ณไว้วางใจ 

• เขียนเป็นร้อยแกว้อยา่งชดัเจน เขม้แขง็ 
และไม่รกจนเกินไปดว้ยค าศพัทสยากๆ ท่ี
คุณแทบจะไม่เคยใช้



• เขียนเพื่อเปิดเผยบุคลิกภาพของคุณ เช่น คุณเป็นคนตลก หรือเป็นคน
ฉุนเฉียว  เป็นคนเช่ือเร่ืองไสยศาสตร์ หรือเป็นคนชอบเครียด อยา่ปกปิดไว ้
ใหเ้ปิดเผยบุคลิกภาพของคุณผา่นทางวธีิท่ีใชเ้ล่าเร่ือง



1.5 จงเป็นคนเปิดเผย. 

คุณจะตอ้งเปิดเผยความจริงต่างๆ เก่ียวกบัตวัตน อย่าปล่อยให้งาน
เขยีนกลายเป็นการเรียงล าดบัความส าเร็จในชีวติของคุณ โดยแอบซ่อนด้าน
ลบต่างๆ ไว้ กล่าวคือ

1. ท าแผนทีชี่วติของคุณ



• อย่าเอาแต่โชว์ด้านบวกของตวัเอง คุณสามารถมข้ีอบกพร่องเลก็น้อย 
และยงัคงเป็นตวัเอกอยู ่

• จงเปิดเผยความผดิพลาดต่างๆ ทีคุ่ณได้ท าลงไป กบัช่วงเวลาต่างๆ ท่ีคุณ
ไดเ้คยท าใหท้ั้งตวัเองและคนอ่ืนผดิหวงั

• แบ่งปันความเห็น และข้อคดิต่างๆ ทีอ่าจกระตุ้นให้ผู้อ่านมองเห็นและ
เข้าใจตัวเองมากขึน้



2. รังสรรค์เร่ืองเล่า

2.1 รังสรรค์เค้าโครงเร่ือง คือ ก าหนดหวัขอ้ท่ีตอ้งการใส่ไวใ้น
เร่ืองราวของคุณ เช่น
• อะไรคือความขดัแย้งหลกัของคุณ อะไรคืออปุสรรคใหญ่สุดของชีวติ ซ่ึง
คุณตอ้งใชเ้วลาเอาชนะ หรือรับมือดว้ยเป็นเวลานานหลายปี 

- อาจเป็นความป่วยไข้
- ความสมัพนัธสท่ีสบัสนอลหม่าน 
- อุปสรรคในอาชีพการงาน



• สร้างความตึงเครียดและความไม่แน่ใจ คือ บรรยายเร่ืองราวความขดัแยง้  
ความสบัสนวุน่วายในชีวติไปสู่จุดไคลแมกซส เพื่อใหผู้อ่้านเกิดค าถามวา่ 

“ผู้เขยีนประสบความส าเร็จตามทีมุ่่งหวงัไว้หรือไม่”

• ตอนจบ อตัชีวประวตัส่ิวนใหญ่จบอย่างมคีวามสุข แต่หากจบแบบพ่ายแพ้ 
คุณกเ็ขียนไปในทิศทางท่ีรับมือกบัความพา่ยแพไ้ด ้และมีความรู้ มี
ประสบการณสทางความคิดมากข้ึน



2.2 ตัดสินใจว่าจะเร่ิมเร่ืองที่ตรงไหน. 

• คุณอาจเรียงล าดบัชีวติอยา่งตรงไปตรงมา โดยเร่ิมจากตอนคุณเกิด และ
จบลงท่ีปัจจุบนั

• คุณอาจบอกเล่าเร่ืองราวผา่นทางการยอ้นเล่าอดีตเป็นชุดๆ
• คุณสามารถเร่ิมเร่ืองดว้ยหน่ึงในนาทีสะเทือนใจจากวยัเดก็ก่อนกไ็ด้

2. รังสรรค์เร่ืองเล่า



2.3 ถกัทอประเดน็ต่างๆ เข้าด้วยกนั.

ใชป้ระเดน็ให ่ๆ ของชีวติเป็นวธีิผกูเร่ืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เช่ือมต่อ
อดีตกบัปัจจุบนัของคุณเขา้ดว้ยกนั และนอกเหนือจากความขดัแยง้หลกั มี
ประเดน็อะไรบา้งท่ีไดต้ามติดคุณมาตลอดชีวติ เช่น 

- ความช่ืนชอบวนัหยุดบางวนั 

- ความรู้สึกต่ืนตาต่ืนใจของคุณกบัสถานทีบ่างแห่งทีคุ่ณได้ไปเยือน
คร้ังแล้วคร้ังเล่า

2. รังสรรค์เร่ืองเล่า



- ผู้ชายแบบทีคุ่ณมกัตกหลมุรัก 

- ชีวติทีคุ่ณหวนกลบัไปคดิถงึคร้ังแล้วคร้ังเล่า 

ใหห้ยบิยกประเดน็ต่างๆ น้ีข้ึนมาเป็นคร้ังคราว เพื่อช่วยสร้างภาพท่ี
สมัพนัธสกนัของชีวติคุณ



3. ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการของหนังสือก่อนจัดพมิพ์

3.1 ท าให้แน่ใจว่าคุณได้เขยีนข้อเทจ็จริงต่างๆ อย่างถูกต้อง.

- ตรวจทานงานหลาย ๆ คร้ัง ทั้งวนัเดือนปี ช่ือ การพรรณนา
เหตุการณสต่างๆ ท่ีคุณรวบรวมไวใ้นงานเขียน เพื่อท าใหแ้น่ใจวา่ไดเ้ขียน
ขอ้เทจ็จริงทุกอยา่งไวอ้ยา่งถูกตอ้ง

- คุณไม่ควรป้ันแต่งบทสนทนากบับุคคลจริง ๆ หรือเปลีย่นแปลง
เร่ืองราวของเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้จริง



- ขออนุญาตก่อนจะใช้ช่ือใคร หรืออ้างองิถ้อยค าของคนเหล่าน้ัน 
เพราะบางคนไม่ชอบใจท่ีจะปรากฏตวัในฐานะตวัละครหน่ึงในอตัชีวประวติั
ของคนอ่ืน



3.2 ตรวจทานร่างของคุณ.

เม่ือคุณจดัท าร่างฉบบัแรกเสร็จแลว้ ใหอ่้านทบทวนอยา่งละเอียด 
- จดัเรียงช่องไฟ ยอ่หนา้ 
- เปล่ียนแปลงค าต่างๆ ท่ีไม่สุภาพ ใชค้  าท่ีน่าสนใจและชดัเจนมากข้ึน 
- แกไ้ขตวัสะกดและไวยากรณสใหถู้กตอ้ง

3. ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการของหนังสือก่อนจัดพมิพ์



3.3 แบ่งปันเร่ืองราวกบัคนอ่ืน. 

- ส่งอตัชีวประวติัของคุณใหแ้ก่เพื่อนสกัคนหน่ึง เพื่อท่ีคุณจะได ้    
ความคิดเห็นจากคนนอก เพราะเร่ืองราวต่างๆ ท่ีคุณคิดวา่น่าขบขนั อาจฝืด
สนิทส าหรับบางคน 

- จงรับฟังผลตอบกลบัจากหลายๆ คนใหม้ากท่ีสุด เพื่อท่ีคุณจะได้
แนวคิดท่ีดีกวา่เดิม

3. ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการของหนังสือก่อนจัดพมิพ์



3.4 การตั้งช่ือเร่ือง.
ช่ือเร่ืองควรเขา้กบัโทนและสไตลสของคุณ 

นอกเหนือจากน่าสนใจ-ดึงดูดใจและน่าท่ึง 
จงตั้งช่ือใหส้ั้นและน่าจดจ า

แทนท่ีจะใชค้  าฟุ่ มเฟือย และเขา้ใจยาก

3. ท าหน้าที่เป็นบรรณาธิการของหนังสือก่อนจัดพมิพ์



ตัวอย่างเร่ือง “วนัที่ฉันได้รับค าตอบ”

“ถ้าเลีย้งไม่ได้ จะให้เกดิมาท าไม” ฉนักล่าวดว้ยน ้ าเสียงสัน่เครือ แมรู้้ดีวา่
ค าพดูนั้นรุนแรงและไม่น่ารักเพียงใด หากผูเ้ป็นลูกพดูประโยคน้ีกบัผูเ้ป็นแม่ของตน 
แต่ความรู้สึกอดัอั้นใจท าใหฉ้นักลั้นไม่ไดท่ี้จะแสดงความคิดความรู้สึกออกมา 
ดวงตากลัน่น ้ าใสๆ ท่วมขอบตาจนรู้สึกร้อนผา่ว ลามไปทัว่ใบหนา้ ไม่ชา้ความรู้สึก
หดหู่เสียใจ แผซ่่านไปทัว่ร่างกายจนชาไปหมด จบส้ินประโยคนั้น ฉนักา้วลงจากรถ
แลว้เดินเขา้ประตูโรงเรียนอยา่งเร่งรีบ



วนัน้ีบรรยากาศในโรงเรียนคึกคกัเป็นพิเศษ เพราะมีการจดักิจกรรมวนัแม่ 
ทัว่สถานท่ีในโรงเรียนถูกตกแต่งไปดว้ยริบบ้ิน ลูกโป่ง และดอกไมสี้ฟ้าสลบัขาว    
ดูสะอาดตาและสวยงามตรึงตรา ภายในงานมีผูค้นเดินไปเดินมามากมาย ซ่ึงฉันคุน้
หนา้คุน้ตาเป็นอยา่งดี จะมีเพียงบางคนเท่านั้นท่ีฉนัอาจไม่คุน้เคยหรือพึ่งเคยเจอเป็น
คร้ังแรก  แต่คาดเดาไดไ้ม่ยากวา่บางคนท่ีพดูถึงนั้น  คือบรรดาแม่ของนกัเรียนใน
โรงเรียนท่ีมาร่วมกิจกรรมวนัแม่นัน่เอง ลูก ๆ จูงมือแม่พากนัไปทานขา้ว  ต่างกอด
ต่างหอมกนัน่าเอน็ดู ฉนัจึงรู้สึกถึงไออุ่นและความสุขท่ีอบอวลไปทัว่สถานท่ีแห่งน้ี 
แต่น่าเศร้าท่ีฉนัรู้สึกอบอุ่นไดเ้พียงเส้ียววนิาที ความรู้สึกนั้นกเ็ลือนหายไปในพริบตา



“แม่ไม่มา” ฉนัคิดในใจแลว้น ้ าตาท่ีพยายามกลั้นไวใ้นตอนแรก หลัง่ไหล

ลงมาอยา่งหา้มไม่ได ้ ฉนัท าไดเ้พียงสะกดอารมณสเศร้าหมองและรีบปาดน ้าตา 
บรรยากาศของความสุขในงาน กลบัท าใหฉ้นัเศร้าหมองเสมือนวา่ถูกเยาะเยย้และ
ตอกย  ้าความรู้สึกอยูต่อนน้ี

“อุ่นใด ๆ โลกนีไ้ม่มีเทยีบเทยีม” 10.00 น. เสียงเพลงอ่ิมอุ่นบรรเลงข้ึน 
พร้อมลูก ๆ ท่ีเขา้แถวรับพวงมาลยั แลว้เดินไปกราบแม่ของตนเองท่ีนัง่ประจ าเกา้อ้ี
ท่ีเตรียมไว้



“กราบเก้าอีเ้ปล่าสินะ” ฉนัคิดในใจขณะเดินในแถว แต่...ไม่เป็นเช่นนั้น 
แม่ของฉนันัง่อยูบ่นเกา้อ้ีส่งยิม้ใหฉ้นั ไม่รู้วา่แม่มาไดอ้ยา่งไร เพราะในตอนแรกแม่
บอกกบัฉนัวา่ไม่วา่ง ติดงาน  ไม่นานกบัความรู้สึกสงสยั เพราะมนัถูกแทนท่ีดว้ย
ความดีใจไปเสียแลว้

“เป็นเดก็ดนีะ รักลูกนะ” แม่พดูกบัฉนัแลว้กอดอยา่งอ่อนโยน วนิาทีนั้น 
ฉนัรู้สึกผดิกบัค าถามท่ีถามไปตอนตน้เร่ืองเหลือเกิน

แววตาและออ้มกอดของแม่ น่ีคือค าตอบท่ีแม่ตอบฉนั


