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การเขียนสารคดเีฉพาะประเภท

• การเขียนสารคดีแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกนัไป ดงันั้น
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนสารคดีจะตอ้งค านึงถึง กคื็อ
1. ต้องเข้าใจลกัษณะเด่นของสารคดปีระเภทน้ัน ๆ ว่ามลีกัษณะ

เด่นหรือลกัษณะเฉพาะอย่างไร เช่น 
สารคดีเกี่ยวกับสตรี มีลกัษณะเฉพาะอยูท่ี่การน าเสนอ

เร่ืองราวแง่มุมหรือปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัสตรีทั้งในดา้นบวกและลบ



การเขียนสารคดเีฉพาะประเภท

2. ต้องเข้าใจว่าสารคดปีระเภทน้ัน ๆ มจุีดเน้นเกีย่วกบัเร่ืองใด มี
จุดมุ่งหมายอย่างไร เช่น 

สารคดเีดก็
มีจุดเนน้ท่ีตอ้งการน าเสนอเร่ืองราวหรือปัญหาของเด็ก 
มีจุดมุ่งหมายแสดงใหเ้ห็นความสดใสน่ารักหรือธรรมชาติของ

เดก็ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเดก็และเยาวชน



การเขียนสารคดเีฉพาะประเภท

3. ต้องรู้จักธรรมชาตขิองข้อมูลและแหล่งข้อมูลสารคดทุีก
ประเภท  แหล่งขอ้มูลของสารคดีแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกนั 

สารคดท่ีองเทีย่วตอ้งไดข้อ้มูลมาจากการเดินทางหรือลงพื้นท่ี
จริง 

สารคดส่ิีงแวดล้อมจะตอ้งลงไปเกบ็ขอ้มูลในแหล่งส่ิงแวดลอ้ม
ต่าง ๆ เช่น   อุทยานแห่งชาติ   เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า  โรงงานท่ี
ปล่อยน ้าเสีย



การเขียนสารคดเีฉพาะประเภท

4. ต้องค านึงถึงรูปแบบและลลีาว่าควรจะน าเสนออย่างไร เนน้
อารมณ์หรือบรรยากาศแบบไหน เช่น

- สารคดท่ีองเทีย่ว 

อาจน าเสนอในลีลาการเขียนท่ีเป็นกนัเอง สนุกสนาน 
- สารคดเีกีย่วกบัปัญหาส่ิงแวดล้อม 

อาจน าเสนออยา่งเคร่งขรึมจริงจงั เพื่อเนน้ใหเ้ห็นวา่ ปัญหานั้น
เป็นเร่ืองยุง่ยากหรือส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้ง



การเขียนสารคดรีายงานเหตุการณ์

• เป็นการเขยีนสารคดเีชิงรายงานข่าว  เหตุการณ์หรือสถานการณ์

ทีเ่ห็นว่าน่าสนใจและควรเผยแพร่ใหผู้อ่้านรับรู้ 
• จะต่างกบัการรายงานข่าวตรงท่ีในการเขียนนั้นจะมรีายละเอยีด 
มสีีสันและบรรยากาศ เพื่อใหผู้อ่้านเห็นภาพไดช้ดัเจนเสมือนวา่
ก าลงัอยูใ่นเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นดว้ยตนเอง



การเขียนสารคดรีายงานเหตุการณ์

• การเขียนสารคดีรายงานเหตุการณ์ ควรจะครอบคลุมเน้ือหาและ
รายละเอยีดทีจ่ าเป็นเกีย่วกบัเหตุการณ์  สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ 

• กล่าวคืออยา่งนอ้ยจะตอ้งตอบค าถามใหไ้ดว้า่ 
- เหตุการณ์น้ันคืออะไร  เกดิขึน้ทีไ่หน  เม่ือไร 

- มใีครเกีย่วข้องบ้าง  เกีย่วข้องอย่างไร 

- ผลของเหตุการณ์น้ันเป็นอย่างไร



แนวทางในการเขียนสารคดรีายงานเหตุการณ์

1. น าเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์หรือกจิกรรมทีเ่ห็นว่า
น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบัผู้อ่าน เช่น ไปฟังการอภิปรายหรือ
สัมมนากค็วรรายงานให้ทราบว่า 

- หวัขอ้ในการสมัมนานั้นคืออะไร 
- ใครเป็นคนจดั - จดัข้ึนในโอกาสและจุดมุ่งหมายใด 
- มีใครมาร่วมกิจกรรมบา้ง    - วทิยากรในการสมัมนาเป็นใคร
- บรรยากาศในงานเป็นอยา่งไร 
- ผลของการจดัสมัมนาหรืออภิปรายเป็นอยา่งไร



แนวทางในการเขียนสารคดรีายงานเหตุการณ์

2. ลกัษณะการน าเสนอควรเป็นการเล่าเร่ือง มกัจะด าเนินเร่ือง
ตามล าดบัปฏิทินหรือตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงั ตั้งแต่เร่ิมตน้   
จนจบ ไม่ควรใช้เทคนิคการเขียนแบบเล่าเร่ืองสลบัไปมาเพราะอาจ
ท าใหเ้กิดความสบัสนได้

3. ควรให้ความส าคญักบัการสอดแทรกรายละเอยีด   บรรยากาศ   
ค าพูด และกจิกรรมต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เสมือนวา่เป็นการจ าลอง
หรือถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีเป็นจริง



แนวทางในการเขียนสารคดรีายงานเหตุการณ์

4. พยายามจับประเดน็หรือสรุปประเดน็ทีส่ าคญัของเหตุการณ์ 
สถานการณ์หรือกจิกรรมน้ัน ๆ ให้มากทีสุ่ด

5. ผู้เขยีนสามารถสอดแทรกความคดิเห็นหรือทศันะเชิงวจิารณ์
หรือประเมนิค่าเหตุการณ์หรือสถานการณ์  ทั้งติและชมหรือ
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์



มอ็บ ๗ สิงหา (๖๔)











การเขยีนสารคดวีถิีชีวติ

• สารคดีวถีิชีวติ เป็นสารคดทีีมุ่่งน าเสนอเร่ืองราวเกีย่วกบัวถิีชีวติ 
หรือการด าเนินชีวติของกลุ่มคนหรือกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
ซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มเช้ือชาติ   กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสงัคม  ทอ้งถ่ินหรือ
กลุ่มกิจกรรมท่ีเห็นวา่มีลกัษณะเฉพาะน่าสนใจ เช่น 

- ชีวติชาวสลมั    
- ชีวติของคนใตส้ะพานลอย  
- วถีิชีวติของสาวหางเคร่ือง 
- วถีิชีวติของเดก็ป๊ัม



การเขยีนสารคดวีถิีชีวติ

• ในขณะท่ีสารคดชีีวติบุคคลเน้นการน าเสนอเร่ืองราวของมนุษย์
ในฐานะปัจเจกบุคคล  

• แต่สารคดวีถิีชีวติเน้นการน าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มคนภายใต้
ส่ิงแวดล้อมทางสังคมวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง

• สารคดีวถีิชีวติเป็นสารคดีท่ีต้องอาศัยข้อมูลภาคสนามเป็น   
ส่วนใหญ่ นัน่คือผูเ้ขียนจะตอ้งลงไปศึกษาในพื้นท่ีจริง 



• จุดเน้นของสารคดปีระเภทวถิีชีวตินี ้กคื็อ ภายใตส่ิ้งแวดลอ้มหรือ
บริบททางสงัคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั 
- กลุ่มคนเหล่าน้ีมีแบบแผนในการด าเนินชีวติอยา่งไร
- มีความเช่ือและขนบประเพณีอยา่งไร 
- กิจวตัรประจ าวนัของพวกเขาเป็นอยา่งไร 
- อะไรคือปัญหาของคนกลุ่มน้ี   พวกเขามีวธีิการจดัการกบัปัญหา

อยา่งไร 
- อะไรคืออตัลกัษณ์ของพวกเขา 
- วถีิชีวติของกลุ่มคนเหล่าน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นความเป็นจริงใน   

ดา้นใดบา้ง



แนวทางในการเขียนสารคดวีถิชีีวติ

1. ก่อนเขียนควรมีการวางแผนล่วงหน้า 

- การเลือกประเดน็ท่ีจะเขียนวา่ตอ้งการน าเสนอเร่ืองราว    
วถีิชีวติของคนกลุ่มใด 

- ผูเ้ขียนอาจตอ้งอาศยัขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยั รวมทั้งการ
ส ารวจ ภาคสนามเบ้ืองตน้

2. น าข้อมูลทีไ่ด้มาก าหนดจุดเน้นและแก่นเร่ือง   ก าหนด   
โครงเร่ืองคร่าวๆ จากน้ันจึงค่อยลงพืน้ที่เพ่ือเกบ็ข้อมูลอย่างละเอยีด
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3. การออกไปเกบ็ข้อมูลภาคสนามจะต้องใช้เวลาและเกบ็ข้อมูล
อย่างรอบด้าน 

- จากการสังเกต 

- การเข้าไปใช้ชีวติร่วมกบักลุ่มคนในพืน้ที ่

- การพูดคุยและสัมภาษณ์จากคนจ านวนมาก หรือในบางคร้ัง
อาจเข้าไปสังเกตแบบมส่ีวนร่วม เช่น การเขียนถึงวถีิชีวติของคนเล้ียง
ชา้ง  ผูเ้ขียนจะตอ้งลงพื้นท่ีเขา้ไปสงัเกต  และร่วมกิจกรรมกบัคนเล้ียง
ชา้ง บนัทึกขอ้สงัเกตต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการเขียน
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4. เน่ืองจากสารคดวีถิีชีวติมักจะกล่าวถึงเร่ืองราวและภาพชีวติ
ของผู้คนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึง จึงควรให้ข้อมูล
เบ้ืองต้นเกีย่วกบัพืน้ที่น้ัน  เช่น 

การน าเสนอวถิีชีวติของชาวเกาะเกร็ด ควรจะกล่าวถึง
- ทีต่ั้งของหมู่บ้าน - สภาพโดยทัว่ไป 

- จ านวนประชากร - อาชีพ 

- ประวตัิความเป็นมา - ความเช่ือและขนบประเพณี
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5. ผู้เขยีนต้องก าหนดกลวธีิทีด่ใีนการน าเสนอ 
แนวทางหน่ึงท่ีนิยมกนัมากคือการน าเสนอในลกัษณะของ

การใช้ตวัแทน   โดยการหยบิยกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาเป็นตวัละคร
น าเสนอเร่ืองราวทั้งหมด โดยใหต้วัละครดงักล่าวเป็นภาพแทนของ
คนทั้งหมดกจ็ะท าใหเ้ขียนไดง่้ายข้ึน
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6. การเขยีนสารคดวีถิีชีวติ จะต้องมกีารสร้างสีสันบรรยากาศ
ให้ชวนอ่าน โดย

- ให้รายละเอยีดเกีย่วกบัฉาก 

- สอดแทรกเกร็ดความรู้ 

- สอดแทรกค าพูดบุคคล

เป็นส่ิงท่ีจะช่วยใหส้ารคดีมีความน่าสนใจและน่าเช่ือถือมาก
ยิง่ข้ึน



สรุปขั้นตอนการเตรียมการเขยีนสารคดวีถิีชีวติ

1. เลือกเร่ืองหรือประเดน็ท่ีจะเขียน

2. ส ารวจขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

3. ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม (ลงพ้ืนท่ี)

4. วางโครงเร่ือง แก่นเร่ือง  จุดเนน้

5. เกบ็รวบรวมขอ้มูลภาคสนามอยา่งละเอียด (สงัเกต  สัมภาษณ์  บนัทึก)

6. ลงมือเขียนฉบบัร่าง

7. ตรวจแก ้ท าตน้ฉบบัจริง



















การเขียนสารคดธีรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

• สารคดแีนวนีม้ผู้ีเขยีนและผู้อ่านค่อนข้างมาก    คงเน่ืองมาจาก
กระแสความต่ืนตวัในเร่ืองของการอนุรักษ์ธรรมชาต ิ
• ยิง่ในประเทศไทยประสบภาวะวกิฤตส่ิิงแวดล้อม ความเส่ือมโทรม
ของป่าไม้  ระบบนิเวศและสัตว์ป่ากเ็ป็นไปอย่างรุนแรง  เม่ือมีการ
รณรงค ์และปลูกฝังความคิดในเร่ืองดงักล่าว   จึงท าใหค้วามสนใจ
ในเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กลายเป็นหวัขอ้ท่ีมีการหยบิยก
มาน าเสนอในงานเขียนสารคดีมาโดยตลอด 



การเขียนสารคดธีรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

• สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีเน้ือหาหลกั คือ
- เร่ืองเกีย่วกบัธรรมชาต ิไม่วา่จะเป็นเร่ืองของป่าไม้   ภูเขา  

แม่น า้ สัตว์ป่า  ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตแิละระบบนิเวศ 

- การน าเสนอปัญหาต่าง ๆ เกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม เช่น 
ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ 

ปัญหามลภาวะทีเ่กดิขึน้จากการกระท าของมนุษย์



การเขียนสารคดธีรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

• การเขียนสารคดีประเภทน้ี เป็นงานเขียนท่ีค่อนขา้งมีจุดมุ่งหมาย
โดยเฉพาะ คือ
- เพ่ือให้สาระความรู้เกีย่วกบัธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมแก่ผู้อ่าน
- เพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านได้ตระหนักในความส าคญัของธรรมชาติ

และมองเห็นปัญหาที่เกดิขึน้ ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจและจิตส านึกใน
การอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อไป



แนวทางการเขียนสารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1.  ผู้เขยีนจะต้องส ารวจความสนใจของตวัเองก่อนลงมือเขยีน

หากสนใจจะเขยีนสารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติจะตอ้งพิจารณาวา่
จะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองใด  เช่น 

- ชีวติของสัตว์ป่าตามธรรมชาต ิ

- สภาพธรรมชาตทิางกายภาพ



หากสนใจจะเขียนเกีย่วกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่จะ
เนน้หนกัไปท่ีปัญหาในดา้นต่างๆ เช่น 

- ปัญหาความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ 
- ปัญหามลภาวะ น า้เสีย  อากาศเป็นพษิ



2. หลงัจากส ารวจความสนใจของตัวเองแล้ว กต้็องเตรียมการ
หาประเดน็ที่จะเขยีน ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น 

ลองอ่านข่าวจากหนังสือพมิพ์ อาจพบประเดน็ข่าวท่ีกล่าวถึง
ปัญหาท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน จน
น าไปสู่การลงภาคสนาม เพื่อส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีต่อไป

การส ารวจข้อมูลภาคสนามกเ็ป็นวธีิการท่ีผูเ้ขียนไดไ้ปสมัผสั
กบัขอ้มูลโดยตรง  ไดส้ ารวจปัญหา  และความเป็นไปไดท่ี้จะน ามา
ก าหนดประเดน็หรือหวัขอ้ในการเขียนต่อไป



แนวทางการเขียนสารคดเีกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

3. สารคดปีระเภทนีม้กัมจุีดเน้นสองลกัษณะ คือ 

3.1 น าเสนอภาพเชิงบวก 

- ช้ีใหเ้ห็นความอุดมสมบูรณ์และความสวยงาม
- มุ่งใหค้วามรู้หรือเปิดเผยขอ้เร้นลบัเก่ียวธรรมชาติ

3.2 น าเสนอภาพในด้านลบ 

- ปัญหาเน่าเสียของแม่น ้าอนัเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรม 
- ปัญหาการบุกรุกแผว้ถาง ป่าตน้น ้า 



4. หากเขียนถึงปัญหาเกีย่วกบัส่ิงแวดล้อม ประเดน็ที่ผู้เขยีนควร
จะกล่าวถึง คือ 

- การระบุสถานท่ีท่ีเกิดปัญหา 
- ใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัพื้นท่ี  สภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้น

ก่อนเกิดปัญหาวา่เป็นอยา่งไร 
- การเขา้มาหรือจุดเร่ิมตน้ของปัญหาเน่ืองมาจากสาเหตุอะไร

ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่องคนในพื้นท่ีอยา่งไร 
- พวกเขามีแนวทางในการแกปั้ญหาหรือต่อสู้นั้นอยา่งไร 
- เคยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดูแลหรือไม่



5. ในกรณีทีเ่ขียนถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม มกัจะพบว่ามคู่ีกรณสีอง
ฝ่ายเสมอ คือ

1) ฝ่ายทีม่ส่ีวนก่อให้เกดิปัญหา  2) ฝ่ายทีไ่ด้รับผลกระทบ

ผู้เขยีนจึงต้องเกบ็ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้าน เช่น 
ผูเ้ขียนจะน าเสนอปัญหาน ้าเน่าเสียและอากาศเป็นพิษ เน่ืองมาจาก
โรงงานแป้งมนัส าปะหลงักต็อ้งหาขอ้มูลจาก

- หาข้อมูลจากโรงงาน 

- ฟังเสียงจากชาวบ้านทีไ่ด้รับผลกระทบ 

- อาจจะเกบ็ข้อมูลจากนักวชิาการ



6. ผู้เขยีนต้องแสดงจุดยืนหรือแนวคดิของตนเองออกมาให้
ชัดเจนว่าเลือกทีจ่ะเป็นฝ่ายสนับสนุนผู้ทีก่่อผลกระทบหรือฝ่าย
อนุรักษ์ 

แต่ส่วนใหญ่นกัเขียนมกัจะแสดงออกถึงแนวคดิเชิงอนุรักษ์อย่าง
ชัดเจนและมจุีดมุ่งหมายชัดเจน

- เพื่อใหผู้อ่้านและคนท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัในความรุนแรง
ของปัญหา 

- เพื่อหาทางช่วยเหลือแกไ้ขเพราะปัญหาดงักล่าวจะส่งผล
กระทบต่อชีวติของผูค้นอยา่งกวา้งขวาง



เร่ือง “สายน ้าในดวงตา”

เร่ืองและภาพ : ชลธิชา ค าเมือง







เร่ือง “เหตุเกดิทีน่าทราย จากน า้ท่วมอนัตรายถึงมหันตภัยบ่อขยะ”

เร่ือง : ฐิติพนัธ์ พฒันมงคล
สัมภาษณ์และถ่ายภาพ : ณภัทร เวชชศาสตร์



“มีกลิ่น เหม็นมาก คันด้วย ตอนนี้ล าบากมาก” นาวแข ชะวงัวงศ ์ เกษตรกร    
ผูป้ลูกผกัเล่าถึงสถานการณ์น ้ าท่วมใหญ่เม่ือปลายเดือนพฤศจิกายนต่อตน้ธนัวาคมใน
พื้นท่ีต าบลนาทราย อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช

“คัน ตอนนี้ก็ยังคัน ต้องใส่ยา” คนปักษใ์ตว้ยัเจ็ดสิบปีกว่าว่าพลางยกมือให้ดู
หลงัมือของเขามีแผลพอง ผวิหลงัลอก เหมือนคนเป็นโรคผวิหนงั

นอกจากปัญหาน ้ าท่วมขงัในหลายจงัหวดัทางภาคใต ้ชาวบา้นท่ีอาศยัอยู่ใน
พื้นท่ีต าบลนาทรายดูจะไดรั้บผลกระทบรุนแรงและแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืน เน่ืองจาก 
“น า้ทีไ่หลมามีกลิน่ เหมือนเหม็นเปร้ียว”

นาวแขช้ีแจงวา่น ้ าท่วมขงัแต่ละปีนั้นแตกต่างกนั บางปีน ้านอ้ย บางปีน ้ามาก 
บางปีน ้ามาชา้ บางปีน ้ามากะทนัหนัแบบไม่ทนัตั้งตวั “แต่ถ้าเร่ืองน า้มีกลิน่เหม็นนีเ้ป็น
เหมือนกนัทุกปี”  “เวลาน า้มาหญ้าน่ีตาย ผกัทีป่ลูกไว้กต็าย”

เสียงอุทธรณ์ของชายชราท่ีตอ้งการส่ือสารความเดือนร้อนของตนและพวก
พอ้งใหส้งัคมภายนอกไดรั้บรู้สอดคลอ้งกบั เกสร สุภาโรด ผูป้ระกอบอาชีพรับจา้ง
ทัว่ไป



หญิงวยักวา่ส่ีสิบฉายภาพน ้ าท่วมวา่ “พื้นที่ตรงนีน้ ้าท่วมตลอด แต่ปีนีห้นักกว่าปี
ไหนๆ คืนเดียวสูงสองเมตร พอน ้าลดก็เร่ิมเป็นสีด าและแดง พอตัวเราโดนน ้าแล้วจะ
คนัมาก”

ต้นตอของปัญหา บรรดาผูไ้ดรั้บผลกระทบลงความเห็นตรงกนัวา่ คือ บ่อขยะซ่ึง
ตั้งอยูติ่ดกบัชุมชน ยามฝนตกหนกั “น ้ าชะขยะ” จะไหลจากบ่อขยะมาร่วมกบัน ้ าส่วน
อ่ืนๆ ท่ีก าลงัท่วมขงัภายในหมู่บา้น หลายหมู่บา้นในต าบลนาทรายต่างประสบปัญหา
เดียวกนัมานานหลายสิบปี ส่งผลต่อเกษตรกรในพ้ืนท่ี ทั้งผูท่ี้เพาะปลูกและประมง จน
ชาวบา้นส่วนหน่ึงไม่กลา้กินปลาเน่ืองจากกงัวลเร่ืองส่ิงสกปรกและสารเคมีท่ีอาจ
ปนเป้ือนมากบัน ้ าชะขยะ และพวกเขายงับอกว่าถึงแมน้ ้ าจะแห้งแลว้แต่กล่ินขยะ—
กล่ินแห่งหายนะกย็งัไม่ส้ินไป

“มกีลิน่ตลอด ยิง่แดดออกยิง่มกีลิน่ สมมุติว่าน ้าแห้งปุ๊บจะมีกลิน่แรงมากกว่านี”้
“ไม่อยากให้มีบ่อขยะตรงนี้เลยเพราะท าให้ชาวบ้านรอบข้างทั้งส่ีต าบลเดือดร้อน 

ถ้าไม่มีกองขยะ น ้ากค็งจะไม่เสียและไม่มีกลิน่เหม็น อยากให้ใครกไ็ด้เข้ามาจัดการกอง
ขยะ จัดการไม่ให้น ้าจากกองขยะไหลลงมาถึงน่ี มันกวนชาวบ้าน”



ปัญหาบ่อขยะไม่ได้เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกและแห่งเดียว 
อกีทั้งไม่ได้มีแต่กรณีน ้าชะขยะปนเป้ือน ยกตวัอยา่งวนัท่ี ๑๖-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗ 
เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นาน
ติดต่อกนันบัสัปดาห์ บนเน้ือท่ีกว่า ๑๕๐ ไร่ นบัเป็นเหตุเพลิงไหมบ่้อขยะท่ีรุนแรง
และส่งผลกระทบมากท่ีสุดคร้ังหน่ึง กลุ่มควนัพิษปกคลุมเขตชุมชน หมู่บา้นจดัสรร
โดยรอบ ส่งผลกระทบต่อผูค้นนับพนัครอบครัวจนต้องอพยพประชาชน และ
ประกาศเป็นพื้นท่ีภยัพิบติัฉุกเฉิน

ในปีเดียวกนัยงัมีเหตุการณ์ไฟไหมบ่้อขยะอีกอย่างนอ้ย ๑๕ คร้ัง อาทิ บ่อ
ขยะเทศบาลต าบลช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่, บ่อขยะของเทศบาลต าบลบึงกาฬ
ขนาด ๓๒ ไร่, บ่อขยะของเทศบาลเมืองอรัญประเทศขนาดหลายร้อยไร่, บ่อขยะเก่า
ใน อ.บางระก า จ.พิษณุโลก ท่ีปิดมานานกวา่ ๒ ปี



ปัญหาขยะมูลฝอยและของเสียอนัตรายทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกปี แผนแม่บทการบริหาร
จดัการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ระบุว่าเป็นผลเน่ืองจากการขาดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ และขาดการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) หลายแห่งไม่มีพื้นที่ส าหรับใช้
ก าจัดขยะมูลฝอย เกิดการคัดค้านโครงการจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งจึง
ก าจัดขยะมูลฝอยด้วยการน าไปเทกองกลางแจ้ง (Open Dump) หรือเผากลางแจ้ง (Open Burning) 
ซ่ึงไม่ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาล ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัตามมา เช่น กล่ิน
เหม็น น ้ าเสียจากน ้ าชะขยะปนเป้ือนสู่แหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้ าใตดิ้น เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุเช้ือโรค 
เกิดมลพิษทางอากาศ

การจัดการขยะมูลฝอยแบบฝังกลบท่ีไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลยงัก่อให้เกิดปัญหา         
ไฟไหม้ การขาดองค์ความรู้และจิตส านึกเก่ียวกับปัญหาและการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อนัตราย ท าใหป้ริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมมากข้ึนทุกปี

เหตุการณ์น า้ชะขยะทีน่าทรายเป็นเพยีงกรณีตัวอย่างของปัญหาทีชุ่มชนทั่วทั้งประเทศก าลงั
เผชิญหน้า และมทีท่ีาว่าจะไม่ได้รับการสนใจแก้ปัญหาอย่างจริงจัง



การเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

• การท่องเทีย่วไม่ได้หมายความเฉพาะ 

1. การเดินทางไปพกัผอ่นในวนัหยดุสุดสปัดาห์
2. การไปแสวงหาวา่มีโรงแรมท่ีพกัดีๆ หรูหราท่ีไหนบา้ง มี

ภตัตาคารอร่อยๆ ท่ีไหน  สนนราคาเป็นอยา่งไร
3. ไม่ใช่การเดินทางไปกบับริษทัน าเท่ียว



การเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

• การท่องเท่ียวในทศันะของนกัเขียนสารคดีท่องเท่ียวแนวใหม่ คือ
1. การท่องเทีย่ว คือ  การคดิและการมองเห็นวถิีความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษย์กบัโลก  หรือ  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัถิ่นฐาน
และส่ิงแวดล้อม

2. นักเขยีนสารคดท่ีองเทีย่วจะต้องรู้วธีิการเขยีนสารคดี
ท่องเทีย่วที่ไม่ใช่แค่การแนะน าสถานท่ี   การบนัทึก  การสงัเกต และ  
ไม่ใช่แค่การบรรยายถึงสถานท่ีนั้นๆ เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น



3. การเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว ต้องแสดงออกถึงความ
ประทบัใจต่อสถานทีแ่ละส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ  เช่น  สงัคม  และ
วฒันธรรมท่ีเป็นอยูอ่นัมีลกัษณะเฉพาะในสถานท่ีนั้นๆ

4. สารคดท่ีองเทีย่วทีด่จีะต้องสร้างความสัมพนัธ์ทีด่รีะหว่าง
ผู้อ่านกบัผู้เขยีน คือ

- ใหค้วามบนัเทิงและใหค้วามรู้ต่อผูอ่้าน ท าใหผู้อ่้านมีความสุข 
- ใหผู้อ่้านเขา้ใจถึงวฒันธรรมและวถีิชีวติของผูค้นในสงัคมต่างๆ



แนวทางในการเขยีนสารคดท่ีองเที่ยว

1. ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวท่ีดีต้องสร้างสารคดทีีม่คุีณภาพได้
มาตรฐานและสามารถแข่งขนักบัคนอ่ืนๆได้

2. การเขียนสารคดีท่องเท่ียวจะต้องมกีารเตรียมการและวางแผน
ทีด่ก่ีอนเขยีน กล่าวคือ มกีารก าหนดโครงเร่ืองและจุดเน้นที่จะ
น าเสนอ  ไม่ใช่การเขียนบรรยายตามสถานท่ีท่ีพบเห็นไปเร่ือยๆ



แนวทางในการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

3. จุดเน้นหรือสารัตถะส าคญัในการเขยีนสารคดท่ีองเทีย่ว คือ 
การแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสถานทีแ่ละเพ่ือน
มนุษย์   ในสถานท่ีนั้นๆ โดยการมองผา่นสายตาของผูเ้ขียน



4. กลวธีิทีนิ่ยมใช้กนัมากในสารคดท่ีองเทีย่ว คือการเล่าเร่ืองโดย
ตวัผู้เขยีนเอง ดงันั้นมุมมองและการแปลความหมายต่อส่ิงท่ีได้
ประสบพบเห็นจะตอ้งชดัเจนและมีความน่าสนใจ 

นักเขยีนสารคดท่ีองเทีย่วจึงต้องเป็นมากกว่า “นักท่องเทีย่ว” 

โดยทัว่ไป

- ต้องมคุีณสมบัตขิองนักสังเกตการณ์   นักจดบันทกึ

- ต้องศึกษาข้อมูลเกีย่วกบัสถานทีน้ั่นๆ อย่างละเอยีด

- ต้องใช้ความรู้เป็นตวัน าในการเขยีนผสมกบัอารมณ์และความ

ประทบัใจต่อสถานทีท่ีเ่ขียนถึง



แนวทางในการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

5. สารคดท่ีองเทีย่วทีด่จีะต้องมกีารใช้ภาษาในการเล่าเร่ืองทีด่ ี    
มีสีสนับรรยากาศ   การสอดแทรกรายละเอียด และเกร็ดความรู้
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท าใหส้ารคดีท่ีเขียนน่าอ่านและมีคุณค่ามากข้ึน 

นักเขยีนสารคดท่ีองเทีย่วจะต้องเป็นนักเปรียบเทียบ นัก
พรรณนารู้จักใช้ภาษาทีก่่อให้เกดิภาพพจน์พอๆ กบัความเป็น
นักท่องเทีย่ว



แนวทางในการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

6. นักเขยีนสารคดท่ีองเทีย่วจะต้องไม่ลืมว่า เร่ืองราวทีป่ราศจาก
ผู้คนไม่นับเป็นเร่ืองราวทีด่ ี 

เม่ือเขียนบรรยายสถานท่ีตึกรามบา้นช่อง  ถนนหนทาง สถานี
ขนส่งหรือแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ กค็วรแสดงให้เห็นว่าส่ิง
เหล่านีสั้มพนัธ์กบัวถิีชีวติของผู้คนตลอดเส้นทางทีเ่ราเดนิผ่านไป
อย่างไรบ้าง



แนวทางในการเขียนสารคดท่ีองเที่ยว

7. การเขียนสารคดีท่องเท่ียว อาจเช่ือมโยงสาระเร่ืองราวท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชีวติ ไม่วา่จะเป็น

- เร่ืองราวชีวติความเป็นอยู่ของมนุษย์ 

- ประวตัิศาสตร์ - ภูมศิาสตร์

- โบราณคด ีสถาปัตยกรรม - ศิลปะ วรรณคด ี

- สัตววทิยา ชีววทิยา



คุณลกัษณะของสารคดท่ีองเที่ยว
1. มคีวามสดใสและใหม่ คือ 

- เป็นเร่ืองท่ีเขียนดว้ยมุมมองแปลกใหม่ 
- เป็นเร่ืองท่ีไม่เคยมีใครเขียนถึงมาก่อน 
- มีเน้ือหาท่ีไม่ค่อยปรากฏในหนงัสือน าเท่ียวทัว่ไป

2. มคีวามเป็นตัวของตัวเอง คือ 
ผูเ้ขียนจะตอ้งแสดงตวัตนของตวัเองในงานเขียนดว้ยวิธีการ

เล่าเร่ืองในรูปแบบท่ีถนดั   เล่าจากประสบการณ์ของตนเองและ
มองดว้ยมุมมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 



คุณลกัษณะของสารคดท่ีองเที่ยว

3. มอีารมณ์ขนั 
สารคดีท่องเท่ียวควรเป็นงานเขียนท่ีน าประสบการณ์ในการ

ท่องเทีย่วทีส่นุกสนาน  เหตุการณ์แปลกๆ มาสอดแทรกอย่างเหมาะสม 
เพื่อช่วยใหมี้ความน่าอ่านมากข้ึน

4. สร้างความประหลาดใจ 
โดยการเล่าประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเขา้ไปสมัผสัขอ้มูลจริง    

ในสถานท่ีจริง  กิจกรรมใหม่ๆ  และผูค้นในวฒันธรรมท่ีแตกต่างใน
แต่ละพื้นท่ี





















การเขยีนสารคดรีายงานพเิศษ

• สารคดีรายงานพิเศษบางคร้ังเรียกวา่ “สกู๊ปพเิศษ” 

• สารคดปีระเภทนี ้ให้ความส าคญักบัรูปแบบและวธีิการในการ
สร้างสรรค์สารคดี

- ด้านรูปแบบ คือ การเนน้ความยาวของสารคดี
- ด้านวธีิการน้ัน คือ การเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลจากสถานท่ีจริงและ

ใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลเป็นอยา่งมาก



การเขียนสารคดรีายงานพเิศษ

• เป็นสารคดทีีเ่น้นสาระความรู้หรือข้อเทจ็จริงทีล่ะเอยีด  ลุ่มลกึ 

ขณะเดยีวกนักน็ าเสนอได้อย่างมศิีลปะซ่ึงตรงกบัค ากล่าวท่ีวา่ เป็น
งานเขียนท่ีเปรียบเสมือนรอยต่อระหวา่งงานวชิาการกบัวรรณกรรม 
หรือ “เป็นงานเขยีนทีผ่สมผสานสาระวชิาการกบัสุนทรียรสทาง
วรรณกรรมให้ได้รสชาติทีพ่อเหมาะ”



คุณลกัษณะของสารคดรีายงานพเิศษ

• คุณลกัษณะของสารคดีรายงานพิเศษ หรือ “สกู๊ปพิเศษ” มี
ลกัษณะส าคญัสารคดี ดงัน้ี 

1. ด้านเน้ือหา

2. ด้านกระบวนการเกบ็ข้อมูล

3. ด้านวธีิการน าเสนอ

4. มจุีดมุ่งหมายทีชั่ดเจน

5. มภีาพประกอบทีส่วยงามและสมบูรณ์



1. ด้านเน้ือหา

1.1 มคีวามหลากหลายและรอบด้าน 

สามารถน าเสนอเน้ือหาไดห้ลากหลายและครอบคลุมในทุกเร่ือง 
ไม่วา่จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัศิลปวฒันธรรม   วถิีชีวติ  ประวตัิศาสตร์
และโบราณคด ี ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   วทิยาการและเทคโนโลยี

สมยัใหม่ สังคม   การเมือง  และเศรษฐกจิ  รวมไปถึงปรากฏการณ์
หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 



1. ด้านเน้ือหา

ความหลากหลายทางดา้นเน้ือหาดงักล่าวขา้งตน้  สามารถ
จ าแนกสารคดีออกเป็นประเภทยอ่ยๆ ได ้แต่ตอ้งอาศยัวธีิการ และ
กระบวนการท่ีมีรายละเอียดเฉพาะมากข้ึน  เช่น 

- สารคดีเก่ียวกบัเดก็ 
- สารคดีผูห้ญิง 
- สารคดีวถีิชีวติ 
- สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



1. ด้านเน้ือหา

1.2 มคีวามเป็นวชิาการ 

สารคดีรายงานพิเศษจะตอ้งมีความ “เป็นวชิาการ” รวมอยูด่ว้ย คือ
- เร่ืองราวทีน่ าเสนอจะต้องมคีวามถูกต้อง  เทีย่งตรง  และเป็นจริง              

- เป็นองค์ความรู้ทีไ่ด้มาจากวธีิการทางวชิาการ เช่น การคน้ควา้
จากเอกสารท่ีเช่ือถือได ้  มาจากงานวจิยั  หรือการสงัเกต  การ
สมัภาษณ์ในพื้นท่ีหรือสถานการณ์ท่ีเป็นจริง



1.3 มคีวามลุ่มลกึและมรีายละเอยีด เช่น หากจะน าเสนอ
ประเดน็เน้ือหาเก่ียวกบัการคา้โสเภณี กจ็ะตอ้ง

- แสดงให้เห็นที่มาของปัญหา   ปัจจัยทีท่ าให้เกดิปัญหา 

- ขบวนการและขั้นตอนอนัซับซ้อนของผู้ทีเ่กีย่วข้อง

- สภาพชีวติ และชะตากรรมของหญิงโสเภณ ี

- ปัญหาและส่ิงทีคุ่กคามความสัมพนัธ์โยงใยระหว่างกลไกของ

รัฐกบัคนในกลุ่มของอาชีพนี ้

- ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทั้งทางสังคม วฒันธรรม 



1.4 เป็นเร่ืองทีแ่ปลกใหม่หรือส่งผลกระทบในวงกว้าง
คือ การท่ีผูเ้ขียนมกัน าเสนอเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่หรือเร่ืองราวท่ี

ไม่เคยถูกเปิดเผยมาก่อน  เพราะมีความยุง่ยากและเส่ียงอนัตรายต่อ
การเขา้ถึงขอ้เทจ็จริง เช่น

การเปิดเผยขบวนการรับส่วยในแวดวงของผู้มอีทิธิพล

การค้ายาเสพติด

ขบวนการค้าหญงิโสเภณ ี

ขบวนการหลอกลวงแรงงานต่างชาต ิ



เร่ืองทีแ่ปลก อาจเป็นเร่ืองทีเ่กีย่วข้องกบัมาตรฐานทางศีลธรรม 

และจริยธรรม หรือเร่ืองท่ีหม่ินเหม่ต่อความรู้สึกท่ีดีของคนในสงัคม 
เช่น

- เร่ืองราวของวยัรุ่นนักเทีย่วตามสถานเริงรมย์

- การอยู่ร่วมกนัในวยัเรียนของนักศึกษา 

- การท าแท้ง 

- ปัญหาโสเภณี



2. ด้านกระบวนการเกบ็ข้อมูล

2.1 ใช้ข้อมูลเอกสาร ผูเ้ขียนสารคดีประเภทน้ีจะตอ้งศึกษา
เอกสารหรืองานวจิยัจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ ประกอบกบัการลงไป
เกบ็ขอ้มูลในสถานท่ีจริง

ส่วนการลงเกบ็ข้อมูลภาคสนามน้ันถือว่าเป็น “หัวใจ” ของ   
การเขยีนสารคดปีระเภทนี ้ผู้เขยีนจะต้องลงไปศึกษาข้อเทจ็จริงใน
สถานที่จริง หรือในบางกรณอีาจต้องไปใช้ชีวติในพืน้ที่ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้เทจ็จริงใหม้ากท่ีสุดรอบดา้น และหลากหลายท่ีสุด 



2. ด้านกระบวนการเกบ็ข้อมูล

2.2 ข้อมูลทีไ่ด้จะต้องมกีารตรวจสอบและตคีวาม 
กล่าวคือ ตอ้งจดัระบบกบัขอ้มูลท่ีไดม้า มีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งอยา่งเขม้งวด โดยเฉพาะข้อมูลทีม่าจากการสัมภาษณ์บุคคล 
ซ่ึงมกัมคีวามแตกต่างในความเห็น และความรู้สึก 

ผูเ้ขียนจะตอ้งไม่หลงไปกบัขอ้มูลท่ีไดม้ากเกินไป จะตอ้ง
ตีความใหไ้ดว้า่ข้อมูลทีไ่ด้มาน้ันส่ือความหมายหรือมนัียยะใดบ้าง  
มเีจตนาใดแอบแฝงอยู่ 



3. ด้านวธีิการน าเสนอ

• สารคดีรายงานพิเศษ ตอ้งน าเสนอเร่ืองราวใหน่้าอ่านชวนติดตาม 
และสร้างความเพลิดเพลินใหก้บัผูอ่้าน

- เร่ิมตั้งแต่การเลือกวธีิการเล่าเร่ือง   การด าเนินเร่ือง  การใช้
ภาษา 

- การแทรกค าพูดของบุคคล  การสอดแทรกเกร็ด

- การพรรณนาและบรรยายทีช่่วยให้เกดิวรรณศิลป์



3. ด้านวธีิการน าเสนอ

• เทคนิควธีิการเหล่าน้ีอาจหยบิยมืมาจากกลวธีิการน าเสนอแบบ
เร่ืองสั้น เช่น 

- การสร้างตวัละคร   

- การบรรยายเกีย่วกบัสถานที ่  

- การใช้วธีิการด าเนินเร่ืองแบบเน้นเหตุการณ์



4. มีจุดมุ่งหมายทีชั่ดเจน

• สารคดีรายงานพิเศษ ตอ้งมีจุดมุ่งหมายในการน าเสนอท่ีชดัเจน
และ มีเป้าหมายก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อผูอ่้านและสงัคม 

- หวงัให้ผู้ทีเ่กีย่วข้องเกดิจิตส านึก เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหา
หรือแนวทางป้องกนั 

- อาจมจุีดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้ทีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้องเข้ามาจัดการ

แก้ไขในปัญหาน้ันๆ



4. มจุีดมุ่งหมายทีชั่ดเจน

• ผูเ้ขียนจะตอ้งก าหนดจุดเนน้ หรือ Focus ไปท่ีประเดน็ใด
ประเดน็หน่ึงอยา่งชดัเจน เช่น 

• สารคดเีร่ือง “ขบวน การค้ายาบ้า” อาจก าหนดจุดเน้นใหเ้ห็น
- กระบวนการในการผลติ  

- การจ าหน่าย  เผยแพร่ยาบ้าว่ามคีวามซับซ้อนแยบยลอย่างไร 

เพื่อใหเ้กิดผลในทางการรับรู้หรือการหาทางสกดักั้นของฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้ง



5. มภีาพประกอบทีส่วยงามและสมบูรณ์

• ความส าคญัของภาพประกอบสารคดี มีหลายประการดว้ยกนั คือ 
1. ช่วยให้ความกระจ่างแก่เน้ือหา  บางคร้ังการน าเสนอดว้ย

ขอ้ความเพียงอยา่งเดียว ไม่ท าใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองไดอ้ยา่งแจ่มแจง้   
แต่หากมีภาพประกอบการเล่าเร่ืองกจ็ะช่วยเสริมความเขา้ใจเน้ือเร่ือง
ไดม้ากข้ึน

2. ช่วยอธิบายเน้ือหา ขอ้เขียนบางประเภทมีความซบัซอ้น และเป็น
นามธรรม จ าเป็นตอ้งอาศยัภาพช่วยในการอธิบาย  
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3. ช่วยในการแนะน า ประโยชนใ์นเร่ืองน้ีอาจเห็นไดจ้าก
- การใช้ภาพบุคคลประกอบผู้ทีถู่กกล่าวถึงในสารคดี เช่น 
สารคดีเก่ียวกบัประวติับุคคลจ าเป็นตอ้งอาศยัภาพประกอบ 

- การใช้แสดงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ เช่น 
ภาพน ้าท่วม  ภาพอุบติัเหตุบนทอ้งถนน

4. ช่วยเพิม่สีสันให้แก่ข้อเขยีน เน่ืองจากภาพส่วนใหญ่แสดงถึง
ความเคล่ือนไหว มีชีวติในตวัมนัเอง 



ค าแนะน าเกีย่วกบัการเขียนสารคดรีายงานพเิศษ

1. การเลือกประเดน็ท่ีเขียนควรเป็นเร่ืองแปลกใหม่  น่าสนใจ 
หรืออาจอยูใ่นความสนใจของสงัคม หรือเป็นเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิด
ผลกระทบในทางใดทางหน่ึง

2. ควรก าหนดจุดมุ่งหมายในการน าเสนอใหช้ดัเจน
3. มกีารวางโครงเร่ืองท่ีละเอียดครอบคลุมสาระท่ีตอ้งการ

น าเสนอ อาจมีประเดน็ยอ่ยๆหลายประเดน็ โดยสนบัสนุนจุดเนน้
หรือแก่นเร่ือง
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4. มกีารเกบ็ข้อมูลท่ีละเอียดรอบดา้นและใชเ้วลา ขอ้มูลนั้นควร
มีทั้งขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม

5. ก าหนดวธีิการน าเสนอให้น่าสนใจ ใชก้ลวธีิการเขียนท่ีชวน
ใหติ้ดตามและมีศิลปะ เช่น อาจหยบิยมืกลวธีิของวรรณกรรมมาใช ้
มีการใชภ้าษาท่ีประณีตและชวนอ่าน 



ฅนบนเส้นขนาน


















