
การเขยีนสารคดี 

ความหมายและขอบข่ายของสารคดี 

 สารคดีเป็นงานเขียนท่ีไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านอย่างกวา้งขวาง เห็นไดจ้ากส่ือส่ิงพิมพ์ไม่วา่จะ

เป็นหนงัสือพิมพร์ายวนั วารสารและนิตยสาร ต่างก็มีเน้ือท่ีให้กบังานเขียนสารคดี ยิง่ในยุคสมยัท่ีเรียกกนัวา่ 

“ยคุสังคมขอ้มูลข่าวสาร” บทบาทของสารคดีจึงเพิ่มมากข้ึน  

 สารคดีไดก้ลายมาเป็นเคร่ืองมือในการส่ือความรู้ ความเขา้ใจในหลายลกัษณะ ทั้งในหนงัสือพิมพ ์

วิทยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร์ เน้ือหาสาระส่วนใหญ่มุ่งให้ความรู้ กระตุน้ส านึกต่อสังคมมากกวา่จะเสนอ

เพื่อความเพลิดเพลินเพียงอย่างเดียว เน้ือหาสาระดงักล่าวมีความครอบคลุมในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นชีวิต 

สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติ ตลอดจนเทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ๆ ท่ีพฒันา

อยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

 ทุกวนัน้ีสารคดีไม่ไดเ้ป็นเพียงงานเขียนท่ีมุ่งน าเสนอสาระความรู้แก่ผูอ่้านเพียงอยา่งเดียวเท่านั้น แต่

ไดพ้ฒันาแนวเขียนให้น่าอ่านและสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้านควบคู่ไปดว้ย ซ่ึงการนิยามความหมายและ

การก าหนดขอบข่ายของสารคดี มีความแตกต่างกนัอยา่นอ้ย 3 แนวคิดดว้ยกนั คือ 

 1. การใหค้วามหมายตามแนวทศันะของนกัวรรณกรรม 

 2. การใหค้วามหมายแนวทศันะของนกัส่ือสารมวลชน 

 3. การใหค้วามหมายแนวทศันะใหม่ 

 การให้นิยามท่ีแตกต่างกนัท าให้การก าหนดคุณลกัษณะการแบ่งประเภทขอบข่ายและกลวิธีในการ

น าเสนอของงานเขียนสารคดีแตกต่างไปดว้ย ดงัน้ี 

 1. การให้ความหมายตามแนวทศันะของนักวรรณกรรม 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2539, น. 831) ให้ความหมายไวว้า่ “สารคดี (สาระ) น. เร่ืองท่ี

เขียนข้ึนจากเคา้ความจริงไม่ใช่จินตนาการ” 

 ม.ล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ (2517 น. 6-7)ใหค้วามหมายของค าวา่ สารคดีไวว้า่ “คืองานเขียนท่ีไม่มี

ตวัละครสมมุติถึงแมว้า่สารคดีจะเป็นงานเขียนท่ีผูเ้ขียนเจตนาจะให้ความรู้แก่ผูอ่้าน แต่ก็เพ่งเล็งจะให้ความ

พึงพอใจอนัเกิดมาจากการประกอบรูป ประกอบแบบ เพ่งเล็งเลือกเฟ้นการใช้ถ้อยค าในภาษาท าให้เกิด

อารมณ์ตามสมควร งานเขียนท่ีเพ่งเล็งเชิงความรู้ เพ่งเล็งจะสอนโดยไม่ค  านึงถึงอารมณ์ไม่เป็นสารคดี ถือ

เป็นหนงัสือความรู้หรือวชิาการ” 



 ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ (2522, น. 1-3) กล่าววา่ “สารคดี หมายถึง เร่ืองไม่สมมุติสารคดีจึงต่างจากบนัเทิง

คดีแต่แต่งเป็นเร่ืองจริง แสดงความถูกตอ้ง ใหค้วามรู้  อาหารสมองแก่คนอ่านเป็นส าคญั” 

 สายทิพย ์ นุกูลกิจ (2543, น. 241) กล่าวว่า “สารคดี  (non-fiction)  คือวรรณกรรมร้อยแกว้ท่ีมุ่งให้

ผูอ่้านได้สาระข้อเท็จจริง ความรู้และความคิดเห็นเป็นส าคัญ ขณะเดียวกันก็มุ่งให้ผู ้อ่านได้รับความ

เพลิดเพลินจากศิลปะการเขียนของผูแ้ต่งไปพร้อมกนัดว้ย” 

 จากการนิยามความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้เห็นไดว้า่ คุณลกัษณะท่ีส าคญับางประการของงานเขียน

สารคดีตามความหมายน้ีคือ 

 1. เป็นงานเขียนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองจริง หรือเร่ืองไม่สมมุติ (non-fiction) 

 2. จุดมุ่งหมายของการเขียนมุ่งให้สาระความรู้แก่ผูอ่้านเป็นประเด็นหลกั และให้ความเพลิดเพลิน

เป็นประเด็นรอง 

 3. น าเสนออยา่งมีศิลปะ 

 อยา่งไรก็ดี สารคดีในทศันะของนกัวรรณกรรม ยงัไดรั้บการตั้งขอ้สังเกตวา่กวา้งเกินไปจนแทบจะ

ไม่สามารถก าหนดแนวทางแก่งานประเภทน้ีได ้เพราะแมแ้ต่ข่าวและบทความก็มีคุณสมบติัพื้นฐานเช่นน้ี

เหมือนกนั 

 ดงันั้น เม่ือมีการก าหนดประเภทของสารคดีตามแนวความหมายน้ี จึงค่อยขา้งกินความกวา้งและมี

ประเด็นใหเ้กิดการโตแ้ยง้เกิดข้ึนได ้

 ตวัอย่างการจดัประเภทของสารคดีตามทศันะของนกัวรรณกรรม เช่น กุหลาบ มลัลิกามาส (2521, 

น. 171-177) ไดแ้บ่งสารคดีดงัน้ี 

 1. บทความในหนงัสือพิมพ ์เช่น บทบรรณาธิการ หรือบทความท่ีใหค้วามรู้ ความคิด 

 2. วชิาการ เป็นประเภทต าราตามสาขาวชิาต่าง ๆ 

 3. ท่องเท่ียว กล่าวถึงการไปต่างแดน ใหค้วามรู้และขอ้คิดเก่ียวกบัถ่ินฐานเหล่านั้น 

 4. ชีวประวติั มีทั้งชีวประวติั  (ประวติัชีวิตบุคคล) และอตัชีวประวติั  (ประวติัชีวิตท่ีเจา้ของเขียน

หรือเล่าดว้ยตนเอง) 

 5. ความทรงจ า จดหมายเหตุ บนัทึก 

 6. อนุทิน (สมุดบนัทึกประจ าวนั) 

 7. จดหมาย จดหมายโตต้อบเชิงวชิาการใหค้วามรู้เร่ืองต่างๆ 

 8. คติธรรม หนงัสือแนวสอนจรรยา 

 9. บทวจิารณ์ต่างๆ ท่ีมีหลกัเกณฑท์างวชิาการ 



 10. บทสัมภาษณ์ คือขอ้ความท่ีเขียนมาจากการสัมภาษณ์บุคคล มีเน้ือหาเป็นสาระ 

 11. บทอภิปราย บทปาฐกถา หารอภิปรายหรือปาฐกถาท่ีใหค้วามรู้ความคิดในเร่ืองใด ๆ ก็ตาม 

 2. การให้ความหมายแนวทศันะของนักส่ือสารมวลชน 

 ค าว่า “สารคดี” ในความหมายทางด้านวารสารศาสตร์ หรือในแวดวงส่ือสารมวลชนใช้ศัพท์

ภาษาองักฤษในค าวา่ feature หมายถึงขอ้เขียนท่ีเป็นเร่ืองจริงมาจากเหตุการณ์ท่ีกระทบมาเป็นข่าว 

 มาลี บุญศิริพนัธ์ุ (2535, น. 12) ไดก้ล่าว “สารคดี เป็นขอ้เขียนท่ีเน้นองคป์ระกอบของความสนใจ

ของมนุษย ์มากกว่าความสดของเหตุการณ์  เร่ืองท่ีน ามาเขียนเป็นสารคดีจะเป็นเร่ืองราวเก่ียวกับบุคคล  

สถานท่ี ส่ิงประดิษฐ ์หรือการถ่ายทอดความคิดบางอยา่ง  วตัถุประสงคข์องการเขียนสารคดีมกัจะเป็นเพราะ

ความสนใจมากกวา่จะเกิดจากการรีบเร่งใหท้นัเวลาก าหนด” 

 อาจกล่าวได้ว่า สารคดีในความหมายของ  feature เป็นส่วนหน่ึงของของสารคดีในความหมาย

ทัว่ไป หรือ non-fiction และจะมีจุดเนน้มากกวา่สารคดีทัว่ไป มีความเด่นสามารถดึงดูดใจผูอ่้านไดม้ากกวา่ 

นอกจากน้ีแล้วสารคดีในความหมายของส่ือมวลชนจะเน้นความแปลก ความเบาสมองและความคิดเชิง

สร้างสรรคข์องผูเ้ขียนเป็นส าคญั จะเห็นไดว้า่สารคดีในทศันะของนกัส่ือสารมวลชนนั้นมีลกัษณะท่ีต่างจาก

ความหมายแรกตรงท่ีจ ากดัวงใหแ้คบเฉพาะเขา้มา 

 3. การให้ความหมายแนวทศันะใหม่ 

 สารคดีมีการเปล่ียนแปลงในดา้นลกัษณะและแบบวิธีในการเขียนไปตามความเปล่ียนแปลงของ

สังคมและกระแสวิทยาการใหม่ ๆ อยา่งไม่หยุดน่ิง   ในปัจจุบนัพบว่านิตยสารมีลกัษณะเน้ือหาท่ีเจาะกลุ่ม

ผู ้อ่านเป้าหมายอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนิตยสารผู ้ชาย ผู ้หญิง ว ัยรุ่น วิเคราะห์ข่าวการเมือง 

วิทยาศาสตร์ สุขภาพ การกีฬา ต่างก็เปิดคอลมัน์สารคดีแทบทั้งส้ิน แสดงให้เห็นถึงการขยายตวัเชิงปริมาณ

ของงานสารคดีในปัจจุบนัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีท าให้สารคดีขยายตวัอยา่งมาก คงเน่ืองมาจากสังคมไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคม

ขอ้มูลข่าวสารอยา่งเตม็ตวั ส่ือส่ิงพิมพไ์ดท้วคีวามส าคญัและทรงอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความคิด

ของผูค้น และการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

 ความตอ้งการเสพงานเขียนท่ีให้สาระความรู้ และขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการใชชี้วิตใน

สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ท าให้สารคดีซ่ึงเป็นรูปแบบงานเขียนท่ีตอบสนองความตอ้งการดงักล่าวไดดี้ไดรั้บ 

ความนิยมมากข้ึน เม่ือเป็นเช่นน้ีผูเ้ขียนสารคดีก็พยายามแข่งขนักนัสรรหาวิธีการ รูปแบบ และเน้ือหาในการ

น าเสนอใหน่้าสนใจน่ีเองท่ีท าใหเ้กิดแนวคิด และมุมมองใหม่ๆ เก่ียวกบัการเขียนสารคดีตามมา 



  วรรณกรรม 

 การเขียนสารคดีแนวใหม่ “คืองานเขียนที่เป็นรอยต่อของวิชาการและวรรณกรรม”  ซ่ึงขยายความ

ไดว้่า สารคดีเป็นรูปแบบการเขียนและรสชาติการอ่านท่ีอยู่ก่ึงกลางระหวา่งสาระความรู้ทางวิชาการ  และ 

สุนทรียรสทางอารมณ์แบบวรรณกรรม  ซ่ึงตรงกบัความเห็นของนักวิชาการและนักเขียนสารคดีรุ่นใหม่

หลายท่าน ดงัท่ี ภิญโญ กองทอง (2535, น. 42) ช้ีให้เห็นความแตกต่างระหวา่งสารคดีแนวเก่ากบัสารคดีแนว

ใหม่วา่ 

   

   สารคดีแนวใหม่ต่างจากสารคดีแนวเก่าท่ีเป็นขอ้เขียนท่ีเคร่งครัด เสนอแต่เร่ืองราว

  ท่ีเป็นปัญหาและการน าเสนอเป็นแบบแผนและมกัจะเขียนในลกัษณะตอบค าถาม เช่น การ

  แข่งเรือคืออะไร? แต่สารคดีแนวใหม่มิได้มุ่งตอบค าถาม แต่เป็นงานเขียนท่ีมีชีวิตชีวา         

  มีสีสัน มีการปรุงแต่งจินตนาการ ประกอบไปดว้ยการให้เหตุผล หลกัฐาน ให้ความรู้ ทั้งน้ี 

  การเขียนสารคดีแนวใหม่ตอ้งเกิดจากการหาขอ้มูลอยา่งรอบดา้น กระท าหลายๆคร้ัง และ

  จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหลายฝ่าย...สารคดีแนวใหม่สามารถคิดคน้รูปแบบการน าเสนอใหม่ 

  ไม่ยึดติดกบัรูปแบบท่ีเป็น แบบแผนดงัในต ารา  นักเขียนสารคดีแนวใหม่อาจใช้วิธีการ

  เขียนบนัเทิงคดีเขา้มาช่วยสารคดีแนวใหม่จึงมีลกัษณะท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่าง “นวนิยาย” 

  กบั “วชิาการ” 

 จากแนวความคิดท่ีว่า “สารคดี คือรอยต่อระหว่างวิชาการกับวรรณกรรม  และ “สารคดีคือความ

บันเทิงทีไ่ด้สาระ” จะเห็นไดว้า่มีนยัท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะของสารคดีแนวใหม่หลายประการดว้ย ดงั

ในแผนภูมิ 

 

 

 

  

 จากแผนภูมิจะเห็นได้ว่า สารคดีในความหมายใหม่นั้ นเป็นงานท่ีอยู่ก่ึงกลางระหว่างงานเขียน

วชิาการกบัวรรณกรรม กล่าวคือ มีคุณลกัษณะของงานทั้งสองประเภทผสมผสานกนัอยู ่

วชิาการ      สารคด ี



 ในแง่ของงานวิชาการ หมายความว่าการเขียนสารคดีจะตอ้งอาศยัขอ้มูลจริง ผูเ้ขียนจะตอ้งศึกษา

คน้ควา้ เก็บรวบรวมตีความขอ้มูลเพื่อให้ได้รายละเอียดท่ีถูกตอ้งมาเป็นวตัถุดิบ ในการเขียนในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลนั้น บางคร้ังนกัเขียนสารคดีจะตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งขอ้มูล เช่นเดียวกบันกัวิชาการ

ลงไปเก็บขอ้มูลภาคสนาม เพื่อเขียนงานวิจยั ขอ้มูลหรือวตัถุดิบท่ีน ามาเขียนสารคดีมีจุดหมาย เพื่อน าเสนอ

สาระความรู้และขอ้เท็จจริงท่ีถูกตอ้งแก่ผูอ่้าน เม่ือพิจารณาในแง่น้ีจะเห็นไดว้า่ สารคดีก็ไม่ต่างจากงานเขียน

ทางวชิาการนัน่เอง 

 ในแง่ของวรรณกรรม นักเขียนสารคดีแนวใหม่ พยายามหาวิธีการเขียนเพื่อน าเสนอเน้ือหาทาง

วิชาการให้ชวนอ่าน และสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ด้วยการหยิบยืมวิธีการเขียนของนวนิยายและ    

เร่ืองสั้นมาใช้ มีการก าหนดโครงเร่ือง แก่นเร่ือง ตวัละครให้มีชีวิตโลดแล่นอยู่ในสารคดี มีสีสันน่าติดตาม 

ขณะเดียวกนัก็เน้นการบรรยายและพรรณนาท่ีก่อให้เกิดอารมณ์และจินตนาการแก่ผูอ่้าน ให้ผูอ่้านเกิด

ความรู้สึก “เหมือนดังได้ไปเห็นมา” ร่วมกบัคนเขียน การผสมผสานระหวา่งงานวิชาการกบัวรรณกรรมท า

ใหส้ารคดีแนวใหม่เป็นงานเขียนท่ีอ่านไดท้ั้ง “อ่านเอาเร่ืองและอ่านเอารส” 

 ตวัอยา่งการเขียนสารคดีแนวใหม่ท่ีจะเห็นไดว้า่สามารถ “อ่านเอาเร่ืองและเอารส”  

   “ดวงตาเวา้วอนคู่นั้นท าใหข้า้พเจา้ทั้งสมเพชและต่ืนตระหนก เพราะมนัดูราว 

  ซากศพท่ียงัมีลมหายใจ ยืน่มือออกมาเคาะกระจก รถท่ีปิดสนิท ลูกตาท่ีปูดโปนปานจะถลน

  ออกนอกเบา้ ปากท่ีบูดเบ้ียวและฟันท่ีเหยินยื่นจอ้งมองขา้พเจา้อยูเ่ป็นเวลานาน คร้ันเบือน

  หนา้หนีไปอีกดา้นหน่ึงของรถก็เผชิญหนา้แม่ลูกอ่อนในสภาพท่ีเส่ือมโทรมทั้งร่างกายและ

  จิตใจ ยื่นหมวกงอบเคาะกระจกรถวิงวอนขอเศษสตางค์ประทงัชีวิต ใกล้ ๆ กนัยงัมีชาย

  ฉกรรจท่ี์ยืนอยูไ่ดด้ว้ยขาหน่ึงกบัไมค้  ้ายนัซอมซ่อ ยื่นกระป๋องมาขอทาน คาดเดาไดไ้ม่ยาก

  วา่  เขาคืออดีตนกัรบในสงครามอินโดจีนท่ีวนัน้ีกลายมาเป็นเพียงเศษซากของสงครามท่ียงั

  มีชีวติกบัจิตวญิญาณของความเป็นมนุษยห์ลงเหลือยูเ่ท่านั้น 

             นึกถึงแม่น ้าโขงบริเวณปากน ้าทางตอนใตเ้กือบสุดของเวียดนามคร้ังใด ความทรงจ า

  ท่ีไม่ใคร่จะเต็มใจจ าก็กลบัหวนคืนมาให้ร าลึกทุกคร้ัง ปี 1989 ขา้พเจา้ไดส้ัญจรไปประทบั

  รอยเทา้และความทรงจ าไวท่ี้นัน่ ดินแดนสามเหล่ียมปากแม่น ้าโขง 

   จากเทือกเขาสูงในประเทศธิเบต เดินทางรอนแรมผา่นร้อนผา่นหนาวมาไกลเกือบ 

  4000 กิโลเมตร แม่น ้าโขงก็จะไหลลงทะเลจีนใตท่ี้เวียดนาม ท่ีซ่ึงกระแสน ้าเคยมีความกวา้ง

  ไม่ก่ีร้อยเมตร บดัน้ีกวา้งเพราะความรุนแรงของกระแสน ้ าออกไปอีกนบัร้อยกิโลเมตร อีก



  ทั้งสายน ้ าเช่ียวกรากยงักดัเซาะผืนแผ่นดินอนัเป็นท่ีมาของ “ก่ิวลอว” หรือ “พญานาคทั้ง

  เกา้” ท่ีชาวเวยีดนามขนานนามให ้

 

 ในย่อหนา้แรกซ่ึงเป็นส่วนของการเปิดเร่ืองสารคดีเร่ืองน้ี  ผูเ้ขียนบรรยายภาพขอทานในเวียดนาม

ดว้ยการใช้ภาษาท่ีท าให้ผูอ่้านเกิดจินตภาพ ค าส่วนใหญ่ท่ีน ามาใช้เป็นค าแสดงภาพและโวหารท่ีท าให้เกิด

ภาพพจน์ เช่น “ดวงตาเว้าวอน, ซากศพท่ียังมีลมหายใจ, เศษซากของสงคราม” เพียงแค่เปิดเร่ืองก็สามารถ

สร้างอารมณ์สะเทือนใจให้กบัผูอ่้านได้ไม่ยาก เป็นตวัอย่างท่ีดีท่ีแสดงให้เห็นลกัษณะของวรรณกรรมใน   

สารคดี 

 ในส่วนท่ีเป็นลกัษณะของงานวิชาการนั้น จะเห็นได้ในย่อหน้าต่อมาท่ีผูเ้ขียนให้ความรู้เก่ียวกบั

แม่น ้ าโขง โดยเฉพาะสภาพของแม่น ้ าโขงในเวียดนาม ให้ความรู้ตั้งแต่ก าเนิดของแม่น ้ าสายน้ี ความกวา้ง

ของแม่น ้าโขงในเวยีดนามตอนใตใ้นอดีตและปัจจุบนั  

 การเขียนสารคดีในลกัษณะน้ีไดรั้บความนิยมมากในหมู่นกัเขียนสารคดีชาวตะวนัตก นกัเขียนสาร

คดีท่ีมีช่ือเสียงส่วนใหญ่จะน าเสนอสารคดีในแนวน้ี ซ่ึงเรียกวา่เป็นการเขียนแบบ “สารนิยาย” (non-fiction 

novel)  

 การเขียนสารคดีสารนิยายจะแตกต่างจากการเขียนสารคดีแนวข่าว ตวัอยา่งเช่น 

 สารคดีแนวข่าวจะน าเสนอโดยให้รายละเอียดและขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์โดยบอกเวลา มีใครท า

อะไร ท่ีไหนหรือบอกสถานท่ีเกิดเหตุ  

   “มีเด็กสาววัยรุ่นกลุ่มหน่ึงเดินทางกลับจากชอปป้ิงท่ีห้างสรรพสินค้ากลางเมือง 

  และเสียชีวิต เน่ืองจากรถยนต์ของพวกเขาถกูรถไฟชน 

 เร่ืองราวทั้งหมดจะถูกน าเสนออย่างมีขอ้เท็จจริงจะบอกสถานท่ีเกิดเหตุ เวลา มีใครบางท่ีอยู่ใน

รถยนต ์คนขบัรถไฟ ช่ืออะไร 

 การน าเสนอแบบ “สารนิยาย” ผูเ้ขียนจะตอ้งมีลกัษณะของความเป็นนกัเขียนท่ีดี มีอารมณ์สะเทือน

ใจ และน าเสนอเร่ืองราวโดยความคิดสร้างสรรค์ ขณะเดียวกนัก็มีขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองน้ีอย่างรอบด้าน ซ่ึง

อาจจะเก็บขอ้มูลมาจากหลาย ๆ แห่ง เช่น จากงานวิจยั จากการสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จากนั้นก็น ามาเรียบ

เรียงเขียนเป็นสารคดี  



   เร่ิมต้นด้วยการเปิดเร่ือง น าเสนอภาพของพนักงานขับรถไฟในเช้าวันท่ีจะเกิดเหตุ 

  บรรยายว่าเขาต่ืนขึน้มาในตอนเช้า ลาภรรยาก่อนไปท างาน  อาจบรรยายให้ภาพบรรยากาศ

  ท่ีบ้านของคนขับรถไฟ รวมท้ังรายละเอียดเกี่ยวกับพนักงานผู้นี ้เช่น พนักงานขับรถไฟกม็ี

  ลูกสาวเหมือนกัน 

   จากนั้นอาจกล่าวถึงกาท างานของเขาบนรถไฟ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับขนาดของ

  รถไฟ  ความเร็วสูงสุด  การจ ากัดความเร็วในเวลาขับและรถไฟต้องแล่นผ่านจุดตัดท่ีม ี  

  รถยนต์แล่นผ่าน 

   จากนั้นผู้ เขียนอาจย้อนกลับไปท่ีกลุ่มเด็กสาววัยรุ่น อาจน าเสนอให้เห็นภูมิหลัง

  ทางครอบครัวของพวกเขา รายละเอียดกิจวัตรประจ าวันก่อนท่ีจะเกิดเหตุ เช่น ให้ข้อมูลว่า

  เม่ือต่ืนขึน้มาตอนเช้าพวกเขาท าอะไรบ้าง การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การนัดหมายและ

  ชวนกันไปขึน้รถเพ่ือไปซ้ือของ  

   ให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ จากนั้นกพ็าผู้ อ่านไปสู่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ตรงจุดตัด

  ถนนหลวงกับทางรถไฟ เสียงพนักงานขับรถไฟเปิดแตรดังมาแต่ไกล เสียงเพลงอึกกระทึก

  ในรถยนต์ของเดก็สาว วัยรุ่นท าให้พวกเขาไม่ได้ยินเสียงแตรรถไฟและน าไปสู่อุบัติเหตุใน

  ท่ีสุด 

 

 การเขียนสารคดีแบบน้ี นักเขียนจะต้องมีข้อมูลรายละเอียดของข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่ใช่เป็นการ

สมมุติหรือจินตนาการเอาเอง ขอ้มูลเหล่าน้ีอาจจะได้มาจากการรายงานข่าว  การสัมภาษณ์  เอกสารการ

บนัทึกจากเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งและตอ้งน าเสนออยา่งมีรูปแบบ เช่น มีตอนเร่ิมเร่ือง ตอนด าเนินเร่ือง ตอนจบ 

ซ่ึงคลา้ยกบัการเขียนนวนิยายและเร่ืองสั้น 

 ขอ้ควรค านึงในการเขียนสารคดีแนวใหม่น้ี  ผูเ้ขียนควรระมดัระวงัให้มากในเร่ืองวิธีการน าเสนอ

อยา่งมีวรรณศิลป์และเนน้วิธีการเล่าเร่ืองแบบเร่ืองสั้นมากเกินไปจนอาจท าให้ผูอ่้านสับสนว่าเป็นเร่ืองแต่ง

แบบเร่ืองสั้นหรือสารคดีกนัแน่ 

 ตัวอย่างเช่น ในสารคดี “สุนัขไทยหลงัอาน: ต านานแห่งเลือดนักสู้” ทีต่ีพมิพ์ในนิตยสาร “สารคดี” 

   เด่นผดุลุกขึน้ด้วยความดีใจ...นายกลับมาแล้ว มนัเห็นนายก้าวลงจากรถมาไข 

  กุญแจหน้าบ้าน เพราะคงไม่อยากรบกวนใครให้ขึน้มาเปิดประตูในยามวิกาลเช่นนี.้..แต่



  ทันใดนั้นร่างสูงใหญ่ท่ีแอบเร้นอยู่ ข้างต้นหางนกยูงหน้าบ้านก็กระโดดเข้ามาล็อคคอนาย 

  พร้อมกับเอาปืนจ่อเข้าท่ีขมบันาย 

   “เข้าไปในบ้านเร็วและเงียบๆ นะโว้ย” ยังไม่ทันท่ีชายลึกลับ ซ่ึงมีผ้าคลุมหน้าจะ

  พูดขาดค า เด่นก็ถีบประตูผึงออกไปห ้าห่ันกับบุรุษท่ีคิดจะร้ายนายเสียแล้ว...และ “เปร้ียง 

  เปร้ียง” เสียงปืนหยดุการโจมตีของเด่นโดยส้ินเชิง มนักระเดน็ลงไปนอนอยู่ ท่ีพืน้” 

 เม่ือสารคดีเร่ืองน้ีไดรั้บการตีพิมพ ์ปรากฏวา่มีผูอ่้านจ านวนมากเกิดความสับสนวา่เป็นเร่ืองจริงหรือ

เร่ืองแต่ง มีการสอบถามมายงักองบรรณาธิการทั้งทางโทรศพัท์และจดหมาย ซ่ึงเป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีแสดงให้

เห็นวา่การเขียนสารคดีแนวใหม่ หากน าเสนออยา่งมีสีสันมากเกินไปก็ชวนให้เกิดความเขา้ใจผิดจากผูอ่้าน

ได ้

 จะเห็นไดว้า่สารคดีตามแนวทศันะใหม่ ใหค้วามส าคญักบัเน้ือหาอนัเป็นขอ้เทจ็จริงหรือขอ้มูลเท่า ๆ 

กบัรูปแบบหรือกลวิธีในการน าเสนอ ในขอ้เขียนตอนเดียวกนัน้ี ธีรภาพ  โลหิตกุล (2544, น. 152) เสนอว่า

ในการเขียนสารคดีนั้นจะตอ้งค านึงถึงเน้ือหา (ขอ้มูล) และรูปแบบ (กลวิธีการน าเสนอ) ในสัดส่วนท่ีเท่ากนั

คือ 50:50 

 

ประเภทของสารคดีแนวใหม่ 

 สารคดีท่ีตีพิมพใ์นนิตยสาร วารสาร และหนงัสือพิมพใ์นปัจจุบนัมีความหลากหลายทางดา้นเน้ือหา

เป็นอยา่งมาก ทั้งยงัแบ่งย่อยออกไปตามกลุ่มของนิตยสารหรือวารสารแนวต่างๆ เช่น นิตยสารแนวผูห้ญิง 

แนวท่องเท่ียวผจญภยั แนววิเคราะห์การเมือง ฯ จากการส ารวจสารคดีท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพปั์จจุบนัพบวา่

มี เน้ือหาโดยรวมเก่ียวกับโลก มนุษย์ ธรรมชาติ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิถี ชีวิตและ

ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงหากจดัประเภทยอ่ยๆ ของสารคดีท่ีปรากฏในส่ือส่ิงพิมพ ์จ าแนกไดว้นัน้ี 

 1. สารคดีรายงานเหตุการณ์ 

 สารคดีรายงานเหตุการณ์ หมายถึง สารคดีท่ีมุ่งเสนอเร่ืองราวซ่ึงเป็นการรายงานเหตุการณ์ หรือ

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ณ ท่ีใดท่ีหน่ึงและเหตุการณ์ หรือกิจกรรมนั้นมีสาระน่ารู้ท่ีเป็นประโยชน์กบัสาธารณชน

หรือบุคคลในแวดวงท่ีเก่ียวขอ้งอย่างไร เช่น  บทรายงานการสัมมนา การประชุมทางวิชาการ หรือการจดั

งานร าลึกบุคคลและเหตุการณ์ส าคญั เป็นตน้ 

 2. สารคดีชีวติบุคคล 



 สารคดีเก่ียวกบัชีวิตบุคคล หมายถึง สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราว หรือ แง่มุมในชีวิตของบุคคลใด

บุคคลหน่ึง ไม่จ  ากดัวา่จะตอ้งเป็นคนเด่นคนมีช่ือเสียง แต่ชีวิตของบุคคลธรรมดาสามญัก็สามารถน ามาเขียน

เป็นสารคดีชีวติประเภทน้ีได ้ข้ึนอยูก่บัการเลือกและการจบัประเด็นท่ีจะน าเสนอ  

 ลกัษณะของสารคดีเก่ียวกบัชีวิตบุคคลจะเป็นการน าเสนอขอ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัชีวประวติั อาชีพ

การงาน  การต่อสู้ชีวิต ความส าเร็จหรือความล้มเหลว อุดมคติหรือปรัชญาชีวิตท่ีบุคคลนั้นๆ ยึดถือเป็น

แนวทางผูเ้ขียนจะตอ้งเรียบเรียง และจดัล าดบัการน าเสนอใหน่้าอ่าน 

 คุณค่าของสารคดีชีวติบุคคลอยูท่ี่การแสดงแบบอยา่งให้เห็นวถีิการด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคล ซ่ึง

อาจจะมีทั้งแง่มุมในดา้นท่ีประสบความส าเร็จและความลม้เหลว นอกจากจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจชีวิตมนุษย์

มากข้ึนแลว้ อาจเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติใหก้บัผูอ่้านไดด้ว้ย 

 3. สารคดีเกีย่วกบัเด็ก  

 สารคดีเก่ียวกบัเด็ก เป็นสารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวของเด็กๆ ทั้งในดา้นของความบริสุทธ์ิ น่ารัก 

ความไร้เดียงสาและความใฝ่ฝันหรืออาจน าเสนอ ตีแผใ่ห้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็ก เช่น การเอารัด

เอาเปรียบ การกดข่ีและทารุณกรรมเด็ก ตลอดจนการใชแ้รงงานเด็ก  

 การน าเสนอเร่ืองราวในสารคดีเก่ียวกบัเด็กนั้น อาจน าเสนอชีวิตของเด็กคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มของ

เด็กกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง เช่น การน าเสนอปัญหาเด็กเร่ร่อนในเมืองหลวง ปัญหาของเด็กในแคมป์งานก่อสร้าง 

ความส าเร็จของเด็กอนุรักษป่์า ฯลฯ  

 4. สารคดีท่องเทีย่ว 

 สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีไดรั้บความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั และเป็นแนวการเขียนสาร

คดีท่ีเก่าแก่ เกิดข้ึนนบัตั้งแต่มนุษยไ์ดเ้ดินทางไปในท่ีต่างๆ เป็นการบนัทึกและถ่ายทอดประสบการณ์ ความ

ประทบัใจเก่ียวกบัสถานท่ี ผูค้นในภูมิประเทศและวฒันธรรมท่ีนกัเดินทางไปสัมผสัพบ  การให้ขอ้มูลและ

ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ีท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เช่น การเดินทางท่ีพกั แหล่งซ้ือของ สารคดีท่องเท่ียวไดรั้บ

ความนิยมมากท่ีสุดในหมู่นกัอ่าน  

 5. สารคดีเกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 สารคดีประเภทน้ีมีเน้ือหาหลกัในการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยช้ีให้

คุณประโยชน์และความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศตลอดจนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

สภาพแวดลอ้ม ดิน น ้า ป่า ภูเขา หรือการตีแผใ่ห้เห็นปัญหาและวิกฤตทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม สารคดีประเภทน้ี

พบไดใ้นนิตยสารหลายฉบบั  เช่น สารคดี วารสาร อ.ส.ท. 

 



 6. สารคดีวถิีชีวติ 

 สารคดีวิถีชีวิต ไดแ้ก่ สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงท่ี

เห็นวา่มีลกัษณะพิเศษเฉพาะท่ีน่าสนใจ เพื่อน าเสนอและเปิดเผยใหค้นอ่านรับรู้ เช่น วถีิชีวติของชนกลุ่มนอ้ย 

กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆในบริบททางประเพณี  ความเช่ือและวฒันธรรมเฉพาะกลุ่ม  

 นอกจากน้ี ยงัหมายถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนในบางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ชีวิตคนในสลมั ใตส้ะพานลอย 

วิถีชีวิตของนักศึกษาในหอพัก วิถีชีวิตของสาวหางเคร่ือง เป็นต้น สารคดีวิถีชีวิตเป็นสารคดีท่ีผูเ้ขียน

จ าเป็นตอ้งลงไปเก็บขอ้มูลในสนามในสนามหรือในพื้นท่ีจริง  

 7. สารคดีเกีย่วกบัสตรี 

 สารคดีเก่ียวกบัสตรี คือสารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวของสตรีทั้งรายบุคคลและกลุ่มสตรี ซ่ึงมกัมี

ประเด็นท่ีน าเสนอเก่ียวกบัความสนใจ รสนิยม ชีวติการงานในแต่ละอาชีพ ตลอดจนปัญหาของสตรีในดา้น

ต่างๆ เช่น การท าแทง้ การถูกข่มขืน ปัญหาแรงงานสตรี กลุ่มสตรีในชนบทและบทบาทของสตรีในด้าน

การเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ 

 8. สารคดีรายงานพเิศษ 

 สารคดีรายงานพิเศษ หรือท่ีเรียกกนัวา่ “สกู๊ปพิเศษ” เป็นสารคดีท่ีมีขนาดยาว อาศยัการเก็บขอ้มูล

อยา่งเป็นระบบรอบดา้น และใชเ้วลานานพอสมควรเพราะผูเ้ขียนสารคดีตอ้งลงไปสัมผสักบัขอ้มูลจริง  สาร

คดีรายงานพิเศษมกัจะน าเสนอเร่ืองราวท่ีมีลกัษณะทา้ทายความสามารถในการเก็บขอ้มูล หรือเป็นประเด็นท่ี

ตอ้งใช้ความเส่ียง อาจเป็นเร่ืองท่ีผูเ้ก่ียวขอ้งไม่อยากเปิดเผยเพราะผิดกฎหมายหรือไม่ถูกตอ้งตามประเพณี

อนัดีงามของสังคม  

 9. สารคดีเชิงวจิารณ์ 

 สารคดีเชิงวิจารณ์หรือบทวิจารณ์ ไดแ้ก่ สารคดีท่ีมุ่งแสดงความคิดเห็นติชมหรือวิพากษ์วิจารณ์ใน

เร่ืองใดเร่ืองหน่ึง มกัปรากฏในหน้าวารสารและนิตยสารแทบทุกฉบบั เช่น บทวิจารณ์ภาพยนตร์ วิจารณ์

ดนตรี วจิารณ์หนงัสือ วจิารณ์แฟชัน่ อาหาร ฯลฯ  

 บทวิจารณ์จะมุ่งประเด็นติชมและวิเคราะห์ อธิบายความเก่ียวกบัองค์ประกอบคุณค่าสาระและรวม

ไปถึงการประเมินค่า บทวจิารณ์ท่ีดีไม่เพียงแต่แสดงความคิดเห็นติชมเท่านั้น แต่ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้และ

มีหลกัในการวจิารณ์สามารถวเิคราะห์อธิบายหรือตีความใหผู้อ่้านไดรั้บความรู้เพิ่มเติมดว้ย 

 

 

 



โครงสร้างของสารคดี 

 สารคดีก็เหมือนกบังานเขียนประเภทอ่ืนๆ ท่ีมีรูปแบบและโรงสร้างเฉพาะ  การรู้จกัโครงสร้างของ

สารคดีจะเป็นประโยชน์แก่ผูเ้ขียนสารคดี เพราะจะไดรู้้ในโครงสร้างแต่ละส่วนจะมีวธีิการเขียนอยา่งไร โดย

ปกติแลว้ สารคดี 4 ส่วนดว้ยกนั คือ 

 1. ความน า  

 2.  ความเช่ือมหรือส่วนเช่ือม 

 3. เน้ือเร่ือง 

 4. ความจบ 

 โครงสร้างการเขียนดงักล่าวน้ีพบไดใ้นสารคดีท่ีตีพิมพใ์นส่ือส่ิงพิมพ ์แต่ละส่วนมีลกัษณะเฉพาะ

และความส าคญั ดงัน้ี 

 1. ความน า  

 ความน า คือ ส่วนท่ีเป็นความน า หรือเน้ือความตอนตน้ของเร่ือง ความน าเป็นส่วนท่ีมีความส าคญั

มาก เพราะช่วยเร้าความสนใจ ความอยากรู้อยากเห็นของผูอ่้านและชักจูงให้ผูอ่้านติดตามเร่ืองราวต่อไป 

ความน าจึงเป็นเสมือนหน้าตาของสารคดีบทนั้น ๆ การเขียนความน าสามารถท าไดห้ลายลกัษณะ ข้ึนอยูก่บั

ลีลาการเขียนของผูเ้ขียนแต่ละคน และประเภทของสาคดีนั้น ๆ ดงัตวัอยา่ง 

 หอ้งนั้นมีแสงเพียงสลวั หนา้โตะ๊หมู่บูชาเรียงรายไปดว้ยพระพุทธรูป หวักะโหลก

ผ ีเคร่ืองรางของขลงันานาชนิด ธูปเทียนถูกวางอยูต่รงแท่นบูชา แสงเทียนจุดประกายสวา่ง

วบัแวม กล่ินดอกไมผ้สมกล่ินธูปควนัเทียนระคนอบอวลอยูท่ ัว่ห้องชวนให้บรรยากาศขรึม

ขลงัศกัด์ิสิทธ์ิ ชายวยักลางคนก าลงับริกรรมมนต์ น ้ าเสียงของเขาฟังไพเราะขลงัมีจงัหวะ 

จะโคน หญิงสาวในวยัสามสิบวงหน้าสวยหวาน เรือนกายอวบอัดนั่งอยู่ตรงหน้าชาย

กลางคน เธอรู้สึกเคล้ิมคลอ้ยไปกบับรรยากาศในหอ้ง... 

         หมอเสน่ห์ ทางออกของความป่วยใจในสังคมเมือง : อรสม สุทธิสาคร 

 จะเห็นไดว้า่ ความน าในสารคดีเร่ืองน้ี มีลกัษณะการเขียนท่ีชวนใหติ้ดตามคลา้ยกบัการเปิดฉากของ

เร่ืองสั้น ผูเ้ขียนสร้างภาพ บรรยากาศใหผู้อ่้านเกิดมโนภาพและมีเน้ือความน่าสนใจใคร่ติดตาม 

 

 



 2. ความเช่ือม 

 เป็นส่วนท่ีโยงความสนใจจากความน าไปสู่เน้ือเร่ือง ลกัษณะของความเช่ือมจะเป็นขอ้ความท่ีมี

ขนาดสั้ นน้อยกว่าความน า อาจมีตั้ งแต่ประโยคเดียวถึงย่อหน้าเดียว แล้วแต่ความถนัดของผูเ้ขียนหรือ

ประเภทของสารคดี 

 ความเช่ือมส่วนมากจะท าหนา้ท่ีบอกล่วงหนา้ใหผู้อ่้านไดท้ราบวา่ความน าท่ีเขียนนั้นจะเนน้เก่ียวกบั

เร่ืองใดหรือจะหยุดลง ณ จุดใดนัน่เอง โดยทัว่ไปแลว้ส่วนเช่ือมจะอยูร่ะหว่างประโยคสุดทา้ยของความน า

กบัประโยคแรกของเน้ือเร่ือง ซ่ึงอาจจะเขียนโดยแยกเป็นยอ่หนา้เฉพาะหรือไม่แยกก็ได ้

 ความน า         ส าหรับบางสถานท่ี กาลเวลาไดก้ดักร่อนกระทัง่กลืนกินไปเสียจนบางทีเราก็ 

        หลงลืมไปเสียแลว้วา่ ไดเ้คยสัญจรมาประทบัรอยเทา้และความทรงจ าไวเ้ม่ือไร 

 ความเช่ือม           แต่บางสถานท่ี แมก้าลเวลาจะล่วงเลยมานานเกือบคร่ึงชีวิต แต่สมองก็ยงัจดจ า

       ภาพอดีตไดแ้ม่นย  าราวกบัมนัเพิ่งผา่นไปเม่ือวนัวาน 

               ขา้พเจา้หมายถึงล าธารเล็ก ๆ สายหน่ึงแห่งขุนดอยอินทนนท์ท่ีแม่ลูกชาวมง้ก าลงั

      เริงรมยก์บัสายน ้า แลว้ส่งเสียงหวัเราะกนัคิกคกัดงักอ้งไปในแนวไพร กลายเป็นล าน าบท               

                  ใหม่ท่ีไพเราะกลมกลืนไปกบัเสียงวหิคนกร้องเสนาะโสต 

 เน้ือเร่ือง               ขา้เพเจา้สัญจรมาถึงคร้ังแรกเม่ือเกือบสิบแปดปีมาแลว้ แต่ถึงวนัน้ีก็ยงัไม่ลืมว่า 

  เม่ือ 27  เมษายน พุทธศกัราช 2518  วนัท่ีเมืองไทยมีอุณหภูมิร้อนถึงขีดสุด แต่ขา้พเจา้ไม่

  สามารถ ฝ่าความหนาวเหน็บบนดอยอินทนนทล์งไปอาบน ้าในยามค ่าเชา้ไดต้ามปกติ... 

  

 จากสารคดีท่ีน าเสนอเป็นตวัอยา่ง จะเห็นไดว้า่ สาระในความน าในยอ่หนา้ท่ี 1 กบั 2 เป็นการกล่าว

กวา้ง ๆ พูดถึงธรรมชาติในความทรงจ าของมนุษยว์า่ข้ึนอยูก่บับางสถานท่ีและเวลา โดยท่ีผูอ่้านยงัไม่ทราบ

วา่ผูเ้ขียนจะเขียนถึงเร่ืองใดกนัแน่ แต่มีความน่าสนใจและชวนฉงนอยูไ่ม่นอ้ย 

 ในยอ่หนา้ท่ี 3 ผูเ้ขียนช้ีจ าเพาะลงไปวา่ เขาหมายถึงล าธารเล็ก ๆ สายหน่ึงในขุนดอยอินทนนทเ์ป็น

การเน้นลงไปท่ีสถานท่ี ซ่ึงท าให้ผูเ้ขียนจดจ า “อดีต” ได ้ความในย่อหน้าน้ีเองท่ีเป็นส่วนเช่ือมหรือความ

เช่ือม 

 ส่วนในยอ่หน้าถดัไปนั้น เป็นส่วนเน้ือเร่ืองเป็นรายละเอียดท่ีผูเ้ขียนเร่ิมตน้หลงัจากท่ีไดเ้ช่ือมความ

ระหวา่งบทน ากบัเน้ือเร่ืองมาแลว้ ในตวัอยา่งน้ีจะเห็นไดว้า่ความเช่ือมมีความยาวประมาณหน่ึงยอ่หนา้ 



 

 3. เน้ือเร่ือง 

 เน้ือเร่ือง หรือ เน้ือหา เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของสารคดี เพราะเป็นท่ีรวมประเด็นสาระทั้งหมดของ

สารคดีเอาไว ้มีเน้ือหาท่ีมากมีรายละเอียดซบัซ้อน เน้ือเร่ืองในสารคดีเป็นส่วนท่ีรวมเอาสาระความรู้ ขอ้มูล 

สีสัน บรรยากาศของสารคดีซ่ึงถ่ายทอดออกมาดว้ยการบรรยาย พรรณนา อธิบายหรือการแทรกค าพูดของ

บุคคลมาจากการวางโครงเร่ืองเป็นประเด็นใหญ่ ประเด็นย่อย แต่ต้องประกอบกันอย่างมีเอกภาพ 

สัมพนัธภาพ และสารัตถภาพ โดยความสามารถในการน าเสนอหรือการเล่าเร่ืองของผูเ้ขียน 

 สารคดีในส่ือส่ิงพิมพ์มีความสั้ นยาวของเน้ือเร่ืองแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะการเขียนและ

เจตนาของผูเ้ขียน  นอกจากน้ีความจ ากดัของหนา้กระดาษก็เป็นเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขนาดความสั้นยาวของ

เน้ือเร่ืองดว้ย สารคดีบางเร่ืองมีเน้ือหายาวมาก เช่น สารคดีตีพิมพเ์ป็นเล่มของ อรสม สุทธิสาร 

 4. ความจบ 

 ความจบเป็นส่วนสุดท้ายของสารคดี ต่อจากเน้ือเร่ือง หลังจากท่ีผูเ้ขียนน าเสนอสาระต่างๆ จน

ครบถ้วนแล้ว ความจบของสารคดีไม่ใช่เป็นการสรุปเร่ืองอย่างท่ีเขา้ใจกนั แต่เป็นส่วนเสริมให้เกิดความ

ประทบัใจหลงัจากท่ีอ่านเน้ือเร่ืองทั้งหมดมาแลว้ การเขียนความจบท าไดห้ลายลกัษณะ เช่น การจบโดยการ

สรุปความจบแบบคาดไม่ถึง  การจบแบบทิ้งทา้ยใหคิ้ด ดงัตวัอยา่ง 

 แม่น ้าโขงมหานทีสีทันดร  สายน ้าสันติภาพท่ีย่ิงใหญ่สายนี ้ช่างมีภาพลักษณ์ท่ี

หลากหลายเสียเหลือเกินในความทรงจ า ข้าพเจ้ามิได้เลือกท่ีจะจดจ าเฉพาะด้านท่ีหดหู่

เลวร้าย แต่ความเป็นจริงท่ีด ารงอยู่ให้บทเรียนในการมองโลกมองชีวิตกับข้าพเจ้าเช่นนั้น 

   แม่น า้โขง...สักวนัข้าพเจ้าจะกลับไปทบทวนบทเรียนกับเขาใหม่.... 



การเตรียมการเขยีนสารคดี  

 การเขียนสารคดีเหมือนกบังานเขียนประเภทอ่ืนๆ คือผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการเรียนรู้ใน

หลกัการเบ้ืองตน้และกระบวนการในการสร้างงานเขียน โดยปกติการเขียนมกัจะมี 3 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ 

 1. ขั้นเตรียม 

 2. ขั้นเขียน 

 3. ขั้นตรวจแก ้

 นกัเขียนสารคดีฝึกหดัควรจะไดใ้ส่ใจและใหค้วามส าคญักบัขั้นตอนทั้งสามอยา่งเท่าเทียมกนั ในแต่

ละขั้นตอนก็มีรายละเอียดแตกต่างกนัออกไป 

การเตรียมการเขียนสารคดี 

 การเตรียมการ เป็นการวางแผนหรือก าหนดแนวทางไวล่้วงหนา้ เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเขียนสารคดี 

ขั้นตอนของการเตรียมการจึงเป็นตอนท่ีส าคญัยิ่งหากเร่ิมตน้ไดดี้ก็ท  าให้การเขียนสารคดีมีความชดัเจนและ

ง่ายข้ึน ซ่ึงผูเ้ขียนสารคดีสามารถเตรียมการเขียนสารคดีไดด้งัน้ี 

 1. การเตรียมแนวคิด 

 2. การเลือกประเด็นหรือเร่ืองท่ีจะเขียน 

 3. การเตรียมขอ้มูล 

 4. การจดัระบบขอ้มูล 

 

 1. การเตรียมแนวคิด 

 ปัญหาส าคัญของผูเ้ร่ิมต้นเขียนสารคดีคือ ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร ไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นเขียนอย่างไร 

รวมทั้งการไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเขียน ปัญหาเหล่าน้ีสามารถแก้ไขไดห้ากผูเ้ขียนมีการเตรียมแนวคิด การ

เตรียมสร้างแนวความคิดเป็นเร่ืองส าคญัมากในการเขียนสารคดี เป็นจุดเร่ิมตน้ในการก่อร่างสร้างตวัของ  

สารคดีท่ีจะเขียน 

 ค าถามท่ีน่าสนใจก็คือ แนวคิดส าหรับการเขียนสารคดีน้ันมาจากไหน?  ค าตอบก็คือมาจากทุกหน

ทุกแห่งมีค ากล่าวไวว้า่ “สารคดีอยู่รอบตัวเรา ขอให้เรารู้เกีย่วกับส่ิงน้ันมากกว่าคนอ่ืน”  แนวคิดในการเขียน

สารคดี อาจจะมาจากแนวความคิดของคนเขียนเอง มาจากการก าหนดของบรรณาธิการ  มาจากการอ่านและ

จากแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ  



 ต่อไปน้ี เป็นค าแนะน าส าหรับการคน้หาและสร้างแนวคิดเพื่อเลือกประเด็นเขียนสารคดี 

      สร้างแนวคิดจากการอ่าน 

 การอ่านเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความคิด คนท่ีอ่านมากย่อมรู้มาก การอ่านเพื่อการสร้างแนวคิด

ในการเขียนสารคดีไม่จ  ากดัประเภทของหนงัสือท่ีอ่าน แต่ค าแนะน าท่ีดีท่ีสุดส าหรับผูเ้ร่ิมเขียนสารคดีก็คือ

การอ่านจากหนงัสือพิมพจ์ะเป็นหนงัสือพิมพส่์วนกลางหรือหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินก็ได ้ 

 หนงัสือพิมพเ์ป็นสนามของเร่ืองท่ียงัไม่ไดพ้ฒันาและจดัระบบความคิด เพราะเป็นท่ีรวมเร่ืองราว

ของคน เหตุการณ์ตลอดจนสถานการณ์ท่ีสามารถน ามาพฒันาเป็นเร่ืองเล่าท่ีดีได ้เพียงแต่เขียนตอ้งหาขอ้มูล

เพิ่มเติมเท่านั้น 

 ส าหรับการสร้างแนวคิดในการเขียนสารคดี คือ หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน เพราะเป็นการน าเสนอเร่ือง

ใกลต้วั และสามารถติดตามหาขอ้มูลเพิ่มเติมได ้ส่ิงท่ีน่าสนใจในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน คือ ข่าว ข่าวเป็นเร่ือง

ของคนเสมอและเร่ืองของคนก็มีแง่มุมมากมายใหศึ้กษา  และอาจเป็นแรงบนัดาลใจบางอยา่งท่ีจะเขียน 

 การอ่านไม่จ  ากดัเฉพาะหนังสือพิมพ์เท่านั้น แต่เอกสารอ่ืนๆ อาจมีประโยชน์และช่วยสร้างแรง

บนัดาลใจหรือความคิด  เช่น ขอ้ความในประกาศ โฆษณา เอกสารแผน่ปลิว หรือเอกสารเผยแพร่ของหน่วย

ราชการ เป็นตน้ 

   

    สร้างแนวคิดจากผู้คน  

 นกัเขียนสารคดีตอ้งไม่ลืมว่า “คนคือท่ีมาอนัยิ่งใหญ่ของแรงบนัดาลใจ” ซ่ึงผูเ้ร่ิมตน้เขียนสารคดี

มือใหม่ควรให้ความสนใจ กบั “คนธรรมดาสามัญ” ก่อน เพราะคนธรรมดาสามญัเป็นผูท่ี้สามารถพบปะ

และพูดคุยได้ง่าย และบุคคลเหล่าน้ีก็มีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจอย่างหลากหลาย แต่หากเป็นคนท่ีมีช่ือเสียง 

โอกาสท่ีนกัเขียนสารคดีมือใหม่จะเขา้ไปพบและพูดคุยดว้ยจะเป็นเร่ืองท่ีท าไดย้ากกวา่คนธรรมสามญั อาจ

เป็นคนท่ีประกอบอาชีพหาเชา้กินค ่า คนท่ีเดินสวนไปมาตามทอ้งถนน ในรถประจ าทางและในสถานท่ีต่างๆ  

 การหาเร่ืองราวจากคนท่ีน่าสนใจเพื่อน ามาเขียนสารคดีนั้น อาจคน้หาจากการอ่านหนังสือพิมพ์

หรือไม่ก็จากการพูดคุยสนทนาในชีวติประจ าวนั 

 การอ่านหนังสือพิมพ์  

 หนงัสือพิมพท์อ้งถ่ินอาจน าเสนอข่าวชาวบา้นท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและความมานะพยายาม  นกัเขียนอ่านเกิดแรงบนัดาลใจจากข่าวน้ี และเป็นแนวทางท่ีจะ

เขา้ไปพบเพื่อเก็บขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัตวัเขา 

 



 การพูดคุยสนทนาในชีวิตประจ าวนั 

 การพูดคุยสนทนาในชีวิตประจ าวนั เป็นท่ีมาอีกทางหน่ึงของแนวคิด และแรงบนัดาลใจ การพูดคุย

อาจจะอยูใ่นลกัษณะของการเขา้ไปพูดกบัเจา้ของเร่ืองโดยตรง หรือไม่ก็ไดฟั้งจากคนอ่ืนพูดอีกที ส่ิงท่ีไดจ้าก

การพูดคุยอาจมีเร่ืองราวท่ีน่าสนใจพอท่ีจะน ามาเป็นหวัขอ้และแนวคิดในการเขียนสารคดีได ้

       

     ข้อแนะน าในการฝึกสร้างความคิด 

 1) เร่ิมตน้ดว้ยการคิดหาคนธรรมดาสามญัเสียก่อน อยา่คิดวา่คนส าคญัหรือบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นคน

ท่ีจะตอ้งเขา้ไปพูดคุย เพราะคนเหล่าน้ีอาจไม่มีเวลาหรือไม่สนใจนกัศึกษาท่ีฝึกเขียนสารคดี 

 2) การสร้างความคิดเก่ียวกบัคนนั้น อย่าลืมสอดแทรกประสบการณ์ส่วนตวัของผูเ้ขียนเขา้ไปดว้ย

เพื่อท่ีจะช่วยในการพฒันาความคิด เช่น  

  - หากวางแผนจะเดินทางท่องเท่ียวก็ลองคิดถึงสารคดีท่องเท่ียวสักเร่ือง 

  - เม่ือไดล้องชิมอาหารใหม่ ๆ ก็ลองคิดถึงสารคดีเก่ียวกบัอาหาร 

  - เม่ือประสบปัญหาหรือโศกนาฏกรรมลองคิดดูว่าจะถ่ายทอดความรู้สึกของเราไปให้

 ผูอ่้านรับรู้อยา่งไร 

 3) พยายามจ ากดัขอบเขตของความคิดให้แคบเขา้มา นักเขียนสารคดีฝึกใหม่มกัคิดท่ีจะเขียนแต่

เร่ืองราวท่ีเป็นปัญหาใหญ่ๆ  เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เร่ืองเหล่าน้ีมีขอบเขตกวา้งมาก เป็น

การมองปัญหาโดยภาพรวม ค าแนะน าท่ีดีก็คือตอ้งจ ากดัขอบเขตให้แคบเขา้มา โดย “สร้างภาพเล็กเพื่อแทน

ภาพใหญ่”  เช่น 

 การเขียนสารคดีเก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม จะมีขอบเขตกวา้งใหญ่มาก จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัประเด็น

ความคิดใหแ้คบเขา้มาเร่ือย ๆ  

  - “ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ”   (กว้าง) 

  -  “ปัญหาน า้เน่าเสียในแม่น า้”  (ยงักว้างอยู่หรือสามารถท าให้แคบได้มากกว่านีอี้ก) 

  - “ปัญหาน า้เน่าเสียเพราะโรงงานปล่อยน า้เน่าเสียลงแม่น า้” (สามารถเป็นแนวคิดท่ีน ามา

     เขยีนได้) 

 จะเห็นไดว้า่ ประเด็นแนวคิดเร่ิมแคบลงจนผูเ้ขียนสามารถเห็นแนวทางท่ีจะเขียนไดง่้ายข้ึน 

 วิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจ ากดัวงปัญหาให้แคบเขา้มาคือ การจบัเร่ืองดงักล่าวมาจากใครสักคนหน่ึงท่ีมี

ส่วนเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบโดยตรง เช่น “อย่าเขียนเร่ืองสงครามและการสู้รบ  แต่จงเขียนเร่ืองของ

ทหารในสนามรบ” 



 อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีจ  ากดัประเด็นแนวคิดใหแ้คบเขา้มา 

  ปัญหาระดับชาติ : 

 เร่ืองเข่ือนปากมูล (อ.โขงเจียม จ,อุบลราชธานี) เป็นปัญหาใหญ่และเร้ือรัง 

ชาวบ้านจ านวนมากถูกเวนคืนท่ีและได้รับการจดัสรรท่ีแห่งใหม่ให้อยู่ แต่พื้นท่ีเหล่าน้ี

ส่วนมากเป็นดินลูกรังไม่สามารถท าการเพาะปลุกได ้ชาวบา้นจึงรวมตวักนัประทว้ง และ

เรียกร้องกบัรัฐบาลมาทุกยุคทุกสมยั แต่ก็ยงัไม่ไดรั้บการแกไ้ข พวกเขายงัคงประทว้งอีก

ต่อไป โดยรวมตวักนัอยูใ่นท่ีพกัชัว่คราว ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยแคมป์ท่ีพกัของคนงานก่อสร้าง

หรือพวกอพยพ ไม่มีใครรู้วา่ปัญหาน้ีจะจบส้ินลงเม่ือใดและใครจะเป็นผูแ้กปั้ญหา 

การจ ากัดวงปัญหาให้แคบเข้ามา : 

 เลือกชาวบ้านในแคมป์ผูป้ระทว้งมาคนหน่ึงหรือสองคน น าเสนอเร่ืองราวชีวิต

ของเขาก่อนท่ีจะมาอยู่ท่ีน่ี ก่อนหน้าน้ีเขามีอาชีพอะไร มีสภาพชีวิตอยู่อย่างไร? และ

ภายหลงัการสร้างเข่ือนแลว้ ชีวติของเขาตอ้งประสบปัญหาอะไรบา้ง เขามีความใฝ่ฝันหรือ

ความมุ่งหวงัในส่ิงใด ปรารถนาส่ิงใด  เขาคิดอย่างไรกบัปัญหาน้ี? เขาจะท าอะไรต่อไป 

ปัญหาของชาวบา้นคนน้ีฟ้องร้องถึงการด าเนินงานของรัฐอยา่งไร ท่ีผา่นมารัฐบาลมีวิธีการ

ท่ีจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร กลไกของรัฐเคยเขา้ไปดูแลพวกเขาหรือไม่ ใครท่ีพอจะเป็นท่ีพึ่ง

ให้กบัชาวบ้านเหล่าน้ีได้ ประชาชนหรือประเทศชาติได้รับบทเรียนอะไรบ้างจากกรณี

ปัญหาน้ี 

 

 จากตวัอย่างขา้งต้นจะเห็นได้ว่า เม่ือมีการจ ากดัวงปัญหาให้แคบเขา้มาแล้ว ประเด็นท่ีผูเ้ขียนจะ

น ามาเขียนดูง่ายข้ึน สามารถเก็บขอ้มูลและวางโครงเร่ืองท่ีจะเขียนไดช้ดัเจน ภาพของชาวบา้นท่ีเลือกมาเป็น

ตวัละครจะช่วยใหเ้กิดความสะเทือนใจในความจริงท่ีพวกเขาเผชิญอยู ่ขณะเดียวกนัก็สามารถพูดถึงประเด็น

ปัญหาส าคญัของประเทศซ่ึงมกัจะเกิดข้ึนเสมอ ๆ ในสถานท่ีท่ีมีการสร้างเข่ือน 

 4) เม่ือเกิดความคิด จงรีบจดบนัทึกทนัทีก่อนท่ีจะลืม  

 5) อย่าลืมคนธรรมดาสามญั จงพยายามสังเกตและฟังเร่ืองราวของพวกเขาอย่างสนใจและเก็บ

เร่ืองราวเหล่านั้นมาสร้างเป็นความคิดในการเขียนต่อไป 



 6) เม่ือเกิดแนวคิดแลว้ จงพยายามจดัระบบความคิดอยา่งเป็นขนัตอนพยายามวางโครงเร่ืองและคิด

ไวก่้อนวา่จะเร่ิมเร่ืองอยา่งไร ด าเนินเร่ืองอยา่งไร จะจบลงดว้ยวิธีใด และจะน าเสนอแนวคิดใดเป็นแนวคิด

หลกั 

 2. การเลือกประเด็นหรือเร่ืองทีจ่ะเขียน 

 สารคดีไม่จ  าเป็นตอ้งเสนอประเด็นปัญหาในเชิงลบหรือมุ่งแต่ตีแผค่วามเลวร้ายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

เสมอไป แต่ประเด็นในการเขียนสารคดีอาจมาจากความประทบัใจ ความสะเทือนใจ การยกยอ่งและตอ้งการ

เผยแพร่ หรือการมุ่งท่ีจะใหค้วามรู้และขอ้มูลท่ีรอบดา้นเก่ียวกบัเร่ืองนั้นๆ 

        ท าไมต้องเลือกประเด็น? 

 เหตุผลคือ เราไม่สามารถเขียนเร่ืองทั้งหมดท่ีอยากเขียนได ้และพื้นท่ีในการตีพิมพส์ารคดีตามหน้า

นิตยสารก็มีจ  ากดั ฉะนั้นผูเ้ขียนจึงตอ้งก าหนดประเด็นท่ีจะเขียนใหช้ดัเจน ตวัอยา่งเช่น 

 การเขียนสารคดีเก่ียวกบัเด็ก  ผูเ้ขียนอาจเลือกเขียนถึงกิจกรรมของเด็กๆ ในชนบทในช่วงปิดภาค

เรียนฤดูร้อน หรือไม่ก็อาจเลือกเขียนถึงการกดข่ี แรงงานเด็กในโรงงานเถ่ือน จะเห็นไดว้า่ทั้งสองประเด็นน้ี

จ ากดัแคบเขา้มา แต่ก็ยงัเป็นการเสนอเร่ืองราวของเด็กอยูน่ัน่เอง 

       หลกัในการเลือกประเด็น 

 ประเด็นหรือเร่ืองราวท่ีจะน ามาเขียนสารคดีมีอยู่ในทุก ๆ ท่ี ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของมนุษย์ สัตว ์

ส่ิงของ สถานท่ี วทิยาการและเทคโนโลยใีหม่ๆ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัของผูเ้ขียนเป็นส าคญั  ซ่ึงการเลือก

ประเด็นในการเขียนสารคดีไดดี้ ตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบติัพื้นฐานดงัน้ีคือมีความสนใจเหตุการณ์ปัจจุบนั 

มีความสนใจในการอ่านอยา่งสม ่าเสมอ เป็นคนช่างสังเกตและมีความกระตือรือร้น 

      หลกัในการเลือกประเด็นมีแนวทางดังนี ้

 1) เลือกเร่ืองท่ีอยูใ่นความสนใจ เพื่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจในการเขียน 

 2) เลือกท าในเร่ืองท่ีตนเองถนดัหรือมีความรู้พื้นฐานมาก่อน เช่น ผูเ้ขียนท่ีเป็นผูห้ญิงไม่มีความรู้

เร่ืองอาวธุยทุโธปกรณ์มาก่อน แต่เลือกเขียนเร่ืองการสร้างเรือรบก็อาจท าใหเ้ขียนไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 

 3) ประเด็นท่ีเลือกจะตอ้งไม่กวา้งหรือแคบเกินไป  

     - หากเลือกประเด็นท่ีมีขอบเขตกวา้งเกินไปก็จะท าให้สารคดีไม่มีจุดเน้น ขาดน ้ าหนกัและความ

น่าสนใจ รวมทั้งยากล าบากต่อการเก็บขอ้มูล 

    - หากเลือกประเด็นท่ีแคบเกินไปก็จะท าให้สารคดีขาดความรอบดา้น มีประเด็นน าเสนอน้อยไป

และพลอยท าใหมี้ขอ้มูลนอ้ยตามไปดว้ย 



 4) อยา่เลือกประเด็นท่ีเกินก าลงัของผูเ้ขียน ค าวา่ “เกินก าลงั” อาจหมายถึงยากเกินไป และผูเ้ขียนไม่

มีประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นมาก่อน เช่น 

    - ผูท่ี้ไม่มีความสนใจคอมพิวเตอร์ แต่เลือกประเด็นท่ีจะเขียนเก่ียวกบัอินเตอร์เน็ต จะท าให้เขียน

ล าบาก 

     - “ปัญหาการคา้ประเวณีในหมู่นิสิตนักศึกษา” เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจจากสังคมอย่างมาก 

แต่อาจจะหาแหล่งขอ้มูลและเขา้ไปเก็บขอ้มูลได้ยาก เพราะเป็นเร่ืองท่ีมีการปิดบงัซ่อนเร้น เป็นปัญหาท่ี

ละเอียดอ่อนหรือไม่ก็เส่ียงอนัตรายเกินไปส าหรับนกัเขียนสารคดีฝึกหดั 

 5) ประเด็นท่ีเลือกควรเป็นเร่ืองแปลกใหม่ ยงัไม่มีใครเคยเขียนมาก่อน มีความสดของเหตุการณ์และ

ทนัสมยั 

 6) ประเด็นท่ีเลือกเป็นเร่ืองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมหรือไม่ กล่าวคือ เร่ืองท่ีเลือกมาเขียนนั้น เป็น

ประเด็นท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่ต่อสังคมหรือไม่ เพียงไร เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าอาจส่งผล

กระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม ความเป็นอยูข่องชาวบา้นในบริเวณใกลเ้คียง 

 นอกจากน้ี ธีรภาพ โลหิตกุล (2541, น. 158-159) ไดน้ าเสนอแนวในการพิจารณาประเด็นท่ีดีเป็น

อยา่งไร ไวใ้นหนงัสือ “ก่อนจะมาเป็นสารคดี” ดงัน้ี 

 1) เป็นความสนใจใคร่รู้ของมนุษย ์

 2) เป็นการสร้างสรรคใ์หม่ ถา้เป็นขอ้มูลท่ีเคยมีคนเสนอมาแลว้ ก็ควรมีขอ้มูลใหม่ๆเพิ่มเติมไม่ย  ่าอยู่

กบัที 

 3) ก่อให้เกิดทศันคติในเชิงบวก  เช่น  เร่ืองการทรงเจา้ ในการน าเสนอไม่ควรโนม้นา้วให้เกิดความ

งมงาย แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งช้ีน าหรืออบรมสั่งสอนจนเกินไป 

 4) มีเร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกมาเก่ียวขอ้ง หมายถึง อารมณ์สนุกสนาน ต่ืนเตน้ พิศวง ระทึกใจ 

เศร้าสลดใจ ตลกขบขนั ฯลฯ ไม่ใช่เสนอแต่ขอ้มูลแหง้ๆ แต่ควรมีขอ้มูลความรู้สึกเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย 

 5) เป็นประเด็นท่ีผูเ้ขียนมีขอ้มูล รู้จริง น่าเช่ือถือ คือ ขอ้มูลจากประสบการณ์จริงในการลงพื้นท่ี 

หรือข้อมูลจากการค้นควา้เอกสาร และควรจะมีข้อมูลทั้งสองด้าน  ผูเ้ขียนควรเร่ิมต้นเขียนสารคดีด้วย

ประเด็นท่ีมีความสนใจใคร่รู้เป็นการส่วนตวั 

 6) เป็นประเด็นท่ีมีความขดัแยง้ หรือเปรียบเทียบใหเ้ห็นความแตกต่างหรือหกัมุม 

 3. การเตรียมข้อมูล 

 ขอ้มูล คือ หวัใจของการเขียนสาคดี เพราะสารคดีมุ่งเสนอขอ้เท็จจริงและความรู้เป็นหลกั สารคดีอยู่

บนพื้นฐานของขอ้เทจ็จริง ดงันั้นขอ้มูลจึงเป็นส่ิงส าคญัในการเขียนสารคดี  



 ขอ้มูลในการเขียนสารคดีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 3.1  ข้อมูลจากเอกสาร 

 ขอ้มูลจากเอกสารหรือบางคร้ังเรียกตามภาษาของนักเขียนสารคดีว่า “ขอ้มูลแห้ง” หมายถึงขอ้มูล

ส าเร็จรูปท่ีมีผูร้วบรวมคน้ควา้ไวแ้ล้ว โดยมกัปรากฏในเอกสารและส่ิงพิมพต่์างๆ หรือรวมไปถึงเอกสาร   

ใบลาน หรือในรูปแบบของการจดัเก็บสมยัใหม่ เช่น ซีดีรอม อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ ขอ้มูลเอกสารมีประโยชน์

ต่อการเขียนสารคดีคือ  

      - ช่วยเตรียมความรู้ก่อนลงพื้นท่ีภาคสนาม การศึกษาเอกสารก่อนจะเป็นการเตรียมตวัท่ีดี ท าให้

รู้จกัพื้นท่ีท่ีจะศึกษาจะช่วยใหเ้กิดมุมมองและแนวคิดในการก าหนดประเด็นและเคา้โครงเร่ืองอีกดว้ย 

     - ใชอ้า้งอิงในเน้ือหาของสารคดี สารคดีเป็นงานเขียนท่ีเสนอความรู้และขอ้เทจ็จริง บางคร้ังแมจ้ะ

ลงเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีแลว้ก็ตามแต่ผูเ้ขียนอาจไดข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่รอบดา้นพอ การหาความรู้เพิ่มเติม

จากเอกสารจะช่วยใหผู้เ้ขียนน ามาอา้งอิงเสริมเน้ือหาได ้

 ขอ้มูลจากเอกสาร สามารถคน้ควา้ไดต้ามแหล่งขอ้มูลต่างๆ ดงัน้ี 

 ห้องสมุด ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารและส่ิงพิมพต่์างๆไว ้จ  านวนมาก ไม่วา่จะเป็นเอกสาร

ชั้นตน้หรือเอกสารชั้นรอง ส่ิงพิมพท์ั้งของราชการและเอกชน ห้องสมุดท่ีนกัเขียนสารคดีควรเขา้ไปใช ้เช่น 

หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุ หอ้งสมุดประจ าสถาบนัการศึกษา 

 ศูนย์ข้อมูล ปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆของรัฐและเอกชนจะมีศูนยศึ์กษาและรวบรวมขอ้มูลเฉพาะเร่ือง 

ให้ผูส้นใจเขา้ไปศึกษาในเร่ืองนั้นๆ ได ้เช่น ศูนยข์อ้มูลการเมืองทอ้งถ่ินมหาวิทยาลยัมหาสารคาม รวบรวม

ขอ้มูลเก่ียวกบัการเมืองทอ้งถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยา่งเป็นระบบ  

 หนังสือพิมพ์และนิตยสาร หนังสือพิมพ์และนิตยสารมีความหลากหลายในด้านเน้ือหา และให้

ความรู้เร่ืองราวต่างๆในอดีตไดเ้ป็นอยา่งดี 

 หนังสือ มีทั้ งหนังสือหรือต าราทางวิชาการกบัหนังสือทัว่ไป  ขอ้มูลในหนังสือทางวิชาการจะมี

ความน่าเช่ือถือและหลากหลายในสาขาต่างๆ แต่ผูเ้ขียนก็ควรเลือกหนงัสือท่ีทนัสมยัและผูแ้ต่งท่ีไดรั้บการ

ยอมรับ 

 งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ งานวิจยัเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีส าคญัส าหรับการเขียนสารคดี เพราะมีสาระ

และน่าเช่ือถือ อนัเกิดจากการศึกษาอย่างมีระบบและมีวิธีการ รวมทั้งเป็นการคน้พบและสร้างองค์ความรู้

ใหม ่



 ส่ิงพิมพ์อ่ืน ๆ ทั้งท่ีเผยแพร่โดยรัฐและเอกชน เช่น จุลสาร แผน่พบั ใบปลิว เอกสารรายงานประจ าปี 

เอกสารเฉพาะกิจ สูจิบตัร ฯลฯ ขอ้มูลจากเอกสารเหล่าน้ี อาจจะเป็นเร่ืองเฉพาะทาง แต่ก็จะเป็นแหล่งรวม

ขอ้มูลส าคญัท่ีจะใชป้ระโยชน์ในการเขียนสารคดีไดเป็นอยา่งดี 

 3.2  ข้อมูลภาคสนาม 

 การลงไปเก็บขอ้มูลภาคสนามหรือลงพื้นท่ีจริง เป็นเร่ืองจ าเป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับการเขียนสารคดี 

ขอ้มูลจากภาคสนามช่วยให้สารคดีมีความสด มีสีสัน บรรยากาศ และความน่าเช่ือถือ นกัเขียนสารคดีมกั

เรียกขอ้มูลประเภทน้ีวา่ “ขอ้มูลสด”  

 การเก็บขอ้มูลภาคสนามสามารถท าไดห้ลายวิธี เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์บุคคล การเขา้ไปมี

ส่วนร่วมในเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง สารคดีบางประเภทตอ้งลงพื้นท่ีเท่านั้นจึงจะเขียนได ้เช่น สารคดี

ท่องเท่ียว  สารคดีชีวติบุคคล 

 ผูเ้ขียนตอ้งเตรียมตวัล่วงหน้า ตอ้งศึกษาขอ้มูลเอกสารก่อน ตอ้งเตรียมเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็น     

เช่น กลอ้งถ่ายรูป เทป  สมุดบนัทึก รวมทั้งการนดัหมายบุคคลเพื่อขอเขา้ไปใชส้ถานท่ี 

      การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีหลายวธีิดว้ยกนัคือ 

 การฟัง  การฟังเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสุดในการติดต่อส่ือสารให้ชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์การเป็น

ผูฟั้งท่ีดีแลว้จบัประเด็นไดจ้ะเป็นประโยชน์ใหเ้กิดแนวคิดและช่วยใหไ้ดข้อ้มูลมาเขียนสารคดี เช่น การฟัง 

การสนทนา การเสวนา ฟังการอภิปราย สัมมนา การแสดงปาฐกถา  

 การอ่าน การอ่านจะเพิ่มพูนประสบการณ์ สร้างแนวคิดและโลกทศัน์แก่ผูเ้ขียน การอ่านเอกสารจะ

ช่วยในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ช่วยใหผู้อ่้านมีประสบการณ์ดา้นการเขียน และช่วยใหเ้ขียนสารคดีไดดี้ข้ึน 

 การสังเกต การสังเกตท่ีดีคือ การเพ่งมองและจดจ าในรายละเอียดต่าง ๆ และตอ้งมองในมุมมองท่ี

คนอ่ืนมองไม่เห็นหรือไม่เคยมองมาก่อน  เช่น  

 ผูเ้ขียนลงพื้นท่ีไปเก็บขอ้มูลการประกอบพิธีกรรมของชนกลุ่มนอ้ย ส่ิงท่ีควรจะตอ้งสังเกตในขณะมี

การประกอบพิธีกรรมนั้น คือ บรรยากาศในขณะท่ีประกอบพิธี จ านวนผู้คนท่ีเข้าร่วม ความรู้สึกสีหน้า

ท่าทาง และการแสดงออกของผู้ เข้าร่วม  ฯลฯ ส่ิงท่ีไดจ้ากการสังเกตก็เก็บมาบนัทึกไวเ้พื่อน าไปใช้ในการ

เขียนสารคดีใหมี้สีสัน 

 การสัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นวิธีการหาขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดวิธีหน่ึง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์บุคคล

ช่วยให้สารคดีมีความน่าสนใจและน่าเช่ือถือ เพราะเป็นข้อยืนยนัว่า ผูเ้ขียนได้ลงพื้นท่ีไปเก็บขอ้มูลจริง  



ขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์นอกจากจะน ามาประมวลเป็นความรู้และขอ้เท็จจริงในประเด็นท่ีเขียนแล้ว 

ค าพูดของบุคคลใหส้ัมภาษณ์ก็สามารถน ามาอา้งอิงหรือแทรกในเน้ือหาได ้

     ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์ 

 1) เตรียมค าถามไวล่้วงหนา้  โดยเตรียมประเด็นค าถามเป็นกรอบกวา้งๆ ไวว้า่จะถามอะไรบา้ง 

 2) ศึกษาและท าความรู้จกับุคคลท่ีจะให้สัมภาษณ์ไวล่้วงหน้า คือ การศึกษาถึงภูมิหลัง ประวติั  

หน้าท่ีการงาน ตลอดจนผลงานของบุคคลนั้นๆ ให้ดีเสียก่อน  เช่น การสัมภาษณ์นักเขียนท่ีได้รับรางวลั       

ซีไรต์  ผูส้ัมภาษณ์ควรอ่านผลงานของเขา ศึกษาประวติัเท่าท่ีจะท าได้ การเรียนรู้บุคคลท่ีไปสัมภาษณ์

นอกจากจะเป็นการใหเ้กียรติกบัอีกฝ่ายแลว้ ยงัท าใหไ้ดรั้บความสนใจจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ดว้ย  

 3) บอกให้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้าถึงจุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ ประเด็นท่ีตอ้งการจะถาม 

การนดัหมายเวลา และแจง้เป้าหมายวา่ตอ้งการน าบทสัมภาษณ์ไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใด 

 4) หลีกเล่ียงการสัมภาษณ์ในสถานท่ีท่ีไม่เหมาะสม เช่น ในภัตตาคาร ร้านอาหารหรือแหล่ง

พลุกพล่าน เพราะจะท าใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์รู้สึกไม่ไดรั้บเกียรติ 

 5) เรียนรู้ท่ีจะเป็นผูฟั้งท่ีดี “จอ้งมองและฟัง” ไม่ควรถ่ายรูป แต่ควรจอ้งมองและสังเกตอากปักิริยา

ของอีกฝ่าย  และควรสัมภาษณ์แบบเผชิญหนา้ดีกวา่การสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์เพราะจะไดส้ังเกตและเรียนรู้

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดดี้กวา่ 

 6) บนัทึกความประทบัใจและบรรยากาศขณะสัมภาษณ์ คือ หลงัสัมภาษณ์เสร็จแลว้ ควรกลบัมา

ทบทวนวา่ประทบัใจอะไรเก่ียวกบับุคคลท่ีไปสัมภาษณ์ เช่น สีหนา้ ท่าทาง และพฤติกรรม เพราะส่ิงเหล่าน้ี

จ  าเป็นมากส าหรับน าไปใช้ในขั้นตอนการเขียน  เช่น “เขาพูดอยา่งมีอารมณ์” “เขาแสดงความประหลาดใจ

เม่ือถูกถามเร่ืองน้ี” หรือ “เขาอ้ึงไปพกัใหญ่เม่ือถูกถามเร่ืองน้ี” 

 7) เรียนรู้ท่ีจะใช้เทปบนัทึกเสียง คือ เทปท่ีน ามาใช้ควรเป็นเทปขนาดเล็กพกพาไดส้ะดวก เน้ือเทป

ควรพอเหมาะกับเวลาและมีแบตเตอร่ีอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งานได้ตามเวลาท่ีตอ้งการ ก่อนใช้เทปผู ้

สัมภาษณ์จะตอ้งขออนุญาตผูใ้ห้สัมภาษณ์ทุกคร้ัง เพราะเป็นการให้เกียรติและสร้างความไวว้างใจให้กบัผูท่ี้

เราไปขอสัมภาษณ์ 

 8)ในการสัมภาษณ์ตอ้งไม่ท าให้ผูท่ี้ถูกสัมภาษณ์รู้สึกอึดอดั ควรเป็นการสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติ 

และใหเ้กียรติดว้ยการเอาใจใส่หรือเป็นผูฟั้งท่ีดี 

 

 

 



    ปัญหาและอุปสรรคในการเกบ็ข้อมูล  

 1) ปัญหาในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นความลบั หรือในเร่ืองท่ียากแก่การเปิดเผยหรือไม่ก็เป็นเร่ืองส่วนตวั  

เช่น การเดินทางไปเก็บขอ้มูลในถ่ินทุรกนัดาร พื้นท่ีท่ีเส่ียงอนัตรายอย่างแหล่งอาชญากรรม สถานท่ีท่ีผิด

กฎหมาย 

 2) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลบางคร้ังอาจไม่ไดรั้บความร่วมมือจากแหล่งขอ้มูล ด้วยสาเหตุหลาย

ประการ อาจไม่มีเวลา ไม่อยากเปิดเผยเพราะเกรงจะเป็นอนัตรายหรือเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลไดย้าก 

 

 4. การจัดระบบข้อมูล 

 การจดัระบบขอ้มูล คือ การจดัระบบความคิดในการเขียนสารคดี ความคิดเป็นส่ิงส าคญัในการเขียน

มากท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะการะเขียนไม่ใช่เพียงแค่การใส่เคร่ืองหมายลงบนแผน่กระดาษเท่านั้น แต่การเขียนคือ

การสังเคราะห์ การวเิคราะห์และเปรียบเทียบซ่ึงตอ้งเกิดจากความคิดนัน่เอง 

 การจดัระบบข้อมูลความคิดเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อนและในระหว่างการเขียน นักเขียนต้องถาม

ตวัเองตลอดเวลาวา่ตนเองก าลงัคิดท าอะไร อะไรคือประเด็นหลกัท่ีจะเขียน อะไรคือส่ิงท่ีพยายามจะพูดถึง

ในประเด็นดงักล่าว และจะพูดถึงมนัไดอ้ยา่งไร 

 ขั้นตอนในการจดัระบบขอ้มูลหรือระบบความคิดในการเขียนสารคดี มีดงัน้ี 

 1. การก าหนดจุดเนน้ (focus) 

 2. การก าหนดแก่นเร่ือง (theme) 

 3. การก าหนดโครงเร่ือง (plot) 

  

 1. การก าหนดจุดเน้น (focus) 

 แมว้า่ผูเ้ขียนจะเลือกประเด็นในการเขียนไดแ้ลว้วา่จะเขียนเก่ียวกบัเร่ืองอะไร แต่ในบางคร้ังประเด็น

ดงักล่าวก็กวา้งเกินไป ไม่สามารถเขียนถึงไดจ้นครบถ้วนและไม่รู้วา่อะไรคือจุดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเน้นเป็น

พิเศษในสารคดีเร่ืองนั้น ทางแกปั้ญหาน้ีคือจะตอ้งมีการก าหนด “จุดเนน้” หรือ “จุดขาย” หรือก าหนดหวัใจ

ของเร่ืองท่ีจะน าเสนอเสียก่อน 

 “จุดเน้น” คือ ประเด็นหลักของเน้ือหาทีผู่้ เขียนต้องการน าเสนอ 

 สารคดีเร่ืองหน่ึงอาจมีประเด็นท่ีผูเ้ขียนน าเสนอในเน้ือเร่ืองอยู่หลายประเด็นแต่ควรมีอยู่ประเด็น

หน่ึงท่ีตอ้งใหน้ ้าหนกัในการเขียนใหม้ากท่ีสุด  ซ่ึงเรียกวา่ จุดเนน้ 

 ในสารคดีท่ีมีหวัขอ้เร่ืองเดียวกนั ผูเ้ขียนอาจจะเสนอจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนัก็ได ้เช่น 



 ก. และ ข. เลือกประเด็นหวัขอ้เร่ือง  “การประชุมและรับน้องใหม่” 

 สารคดีของ ก.  เนน้ท่ี “การกล่าวถึงความเป็นมาของระบบประชุมเชียร์และการรับนอ้งใหม่ท่ีจดัข้ึน

ในมหาวทิยาลยัต่างๆ รวมทั้งผลดีผลเสียของระบบน้ี” 

 สารคดีของ ข. มีเน้ือหาสาระเนน้ไปท่ี “การตีแผร่ะบบการจดัประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลยัแห่งหน่ึง

ทั้งในดา้นรูปแบบ เน้ือหา และวธีิการ” 

 วิธีการง่ายๆ ท่ีจะช่วยในการก าหนดหัวใจของเร่ืองหรือจุดเน้นก็คือ การตั้งค  าถามว่า “อะไรคือ

เน้ือหาหลักทีจ่ะเขียน” หรือ ในประเด็นหัวข้อทีเ่ลือกไว้น้ันเราต้องการน าเสนอส่ิงใด?  

 การก าหนด “จุดเนน้” จะก่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งนอ้ย 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 

 1. เป็นการก าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระของสารคดีท่ีจะเขียน ท าให้สารคดีมีความเป็นเอกภาพไม่

สับสนหรือสะเปะสะปะ 

 2. ช่วยให้เห็นสาระส าคญัหรือจุดเนน้ของสารคดีเร่ืองนั้นๆ ซ่ึงจะช่วยให้การก าหนดแหล่งขอ้มูลได้

ง่ายข้ึน 

 กล่าวโดยสรุป การก าหนดจุดเน้นก็คือวิธีการในการจดัระบบข้อมูลเพื่อการเขียน กล่าวคือ เพื่อ

บรรลุเป้าหมายในการโน้มน้าวให้ผูอ่้านเกิดความรู้ความเขา้ใจในประเด็นใดประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจท่ีสุด 

ส าคญัท่ีสุดหรือเป็นประโยชน์ท่ีสุด พูดง่ายๆ ก็คือการก าหนด “จุดขาย” ของเร่ืองออกมา 

 

 2.การก าหนดแก่นเร่ือง (theme) 

 ค าวา่ “แก่นเร่ือง” หมายถึงความคิดอนัเป็นศูนยก์ลางของเร่ือง หรือหมายถึง แนวคิดหลกัของเร่ือง 

อนัเป็นความคิดส าคญัท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือมายงัผูอ่้าน  อาจกล่าวไดว้า่ “จุดเน้น” คือ ประเด็นหลกัท่ีจะเขียน

ถึง ส่วน “แก่นเร่ือง” คือ สาระส าคญัหรือความคิดส าคญัของจุดเน้น หรือ “จุดเน้น” คือภาคประธานแก่น

เร่ืองก็คือภาคขยายประธานนัน่เอง 

 ดงัตวัอยา่ง 

 การเขียนสารคดีวิถีชีวิตท่ีมีประเด็นหรือหวัเร่ืองเก่ียวกบัความเป็นมาของพ่อคา้หรือ “นายฮอ้ย แห่ง

บา้นปากยาม ต.สามผง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม  

 มีการก าหนดช่ือเร่ืองวา่ “ยอ้นต านานนายฮอ้ยปากยาม”  

 การก าหนดจุดเนน้หรือประเด็นหลกัท่ีจะเขียนวา่ “ตอ้งการแสดงให้เห็นถึงประวติัความเป็นมาของ

นายฮอ้ยแห่งบา้นปามยาม ความเปล่ียนแปลงและการปรับตวัของคนท่ียดึอาชีพน้ี” 



 การก าหนดแก่นเร่ืองหรือแนวคิดหลกัวา่ “ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป นายฮอ้ย

แห่งบา้นปากยามจะปรับตวัใหเ้หมาะสมกลมกลืนไดเ้สมอ” 

 เม่ือก าหนดประเด็นท่ีจะเขียนและแก่นเร่ืองท่ีจะเขียนแลว้ต่อไปก็ควรน าเสนอตามล าดบัประเด็นท่ี

ก าหนดไวต้ามการวางโครงเร่ืองคือ 

 - ตอนแรกใหภ้าพรวม ๆ เก่ียวกบัหมู่บา้นปากยามลกัษณะภูมิศาสตร์ ประวติัความเป็นมาของการตั้ง

ถ่ินฐานและกลุ่มคนท่ีเขา้มาอยูอ่าศยั   

 - จุดเด่นของปากยามคือการเป็นหมู่บ้านท่ีตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าสองสายท่ีมาบรรจบกัน ท าให้เป็น

บริเวณท่ีมีปลาชุกชุม และเป็นเหตุใหค้นมาตั้งถ่ินฐานมากข้ึน 

 - ประเด็นท่ีจะน าเสนอต่อไปคือ เม่ือมีการจบัปลาเป็นหลกัก็มีอาชีพอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตามมา คือ

อาชีพพอ่คา้ปลาทีเป็นคนกลางหรือท่ีเรียกวา่ “นายฮอ้ย” 

 - ผูเ้ขียนไดเ้นน้น ้าหนกัไปท่ีประเด็นของนายฮอ้ยตามจุดเนน้ท่ีก าหนดไวโ้ดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัความ

เป็นมาของนายฮอ้ยแห่งบา้นปากยามวา่ 

   เร่ิมตน้มาอยา่งไร  

   มีใครเป็นนายฮอ้ยคนส าคญับา้ง 

   นายฮอ้ยเหล่าน ้าด าเนินการทางธุกิจอยา่งไร  

   นายฮอ้ยมีวธีิการหรือปรัชญาในการคา้และการปกครองดูแลลูกนอ้งจ านวนมาก 

   ประสบความส าเร็จหรือลม้เหลวอยา่งไร 

   เม่ือสภาพความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมของปากยามเปล่ียนไป มีถนน

เกิดข้ึน มีการใชร้ถแทนเรือ พอ่คา้มีการปรับตวัและเปล่ียนแปลงวธีิการคา้อยา่งไร 

 - ทั้งหมดน้ี ถูกน าเสนอในกรอบแนวคิดหลกัหรือแก่นเร่ือง “ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและเศรษฐกิจท่ี

เปล่ียนไป นายฮอ้ยแห่งบา้นปากยามจะปรับตวัใหเ้หมาะสมกลมกลืนไดเ้สมอ 

 

 ในการก าหนดแก่นเร่ืองในการเขียนสารคดี ผุเ้ขียนอาจจ าเพาะเจาะจงลงไปอีกวา่แก่นเร่ืองท่ีก าหนด

นั้นควรมีลกัษณะหรือแนวทางไปในทิศทางใด เช่น 

  1.  แก่นเร่ืองเนน้ความสะเทือนใจ 

  2. แก่นเร่ืองเนน้ความรู้สึกร่วมหรือใกลชิ้ด 

  3. แก่นเร่ืองเนน้ความแปลกผดิปกติ 

  4. แก่นเร่ืองเนน้ความเป็นวชิาการ 



 1.  แก่นเร่ืองเน้นความสะเทือนใจ 

 แก่นเร่ืองเนน้ความสะเทือนใจ  หมายถึงเร่ืองท่ีตอ้งการสร้างความสะเทือนใจและเห็นอกเห็นใจเกิด

ข้ึนกบัผูอ่้าน เหมาะส าหรับการเขียนสารคดีชีวติบุคคล  สารคดีเก่ียวกบัเด็ก สารคดีวถีิชีวิต และสารคดี สกู๊ป

พิเศษ  เช่น 

 - สารคดีวิถีชีวิตเร่ือง “ชาวบน: ลมหายใจท่ีเหลืออยู”่ ช้ีให้เห็นชะตากรรมของชาวบนหรือ “ชะบน” 

ชนกลุ่มนอ้ยกลุ่มหน่ึงท่ีอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอเทพสถิต จ.ชยัภูมิ ซ่ึงประสบกบัปัญหาอนัเน่ืองมาจากการเป็น

ชนกลุ่มนอ้ยของพวกเขา 

 2. แก่นเร่ืองเน้นความรู้สึกร่วมหรือใกล้ชิด 

 แก่นเร่ืองเน้นความรู้สึกร่วมหรือใกลชิ้ด เป็นแก่นเร่ืองท่ีผูเ้ขียนตอ้งการให้ผูอ่้านรู้สึกว่า เร่ืองราวท่ี

ไดรั้บการน าเสนอนั้นเป็นเร่ืองท่ีอยูใ่กลต้วักบัผูอ่้านเป็นเร่ืองท่ีผูอ่้านอาจตอ้งประสบดว้ยตนเองในวนัใดวนั

หน่ึงก็ได ้เช่น  

 - สารคดีเร่ือง “ยาบา้: มหันตภยัใกลต้วั” น าเสนอปัญหาการแพร่ระบาดของยาบา้ในกลุ่มวยัรุ่น ซ่ึง

ผูเ้ขียนอาจช้ีใหเ้ห็นวา่ในกลุ่มวยัรุ่นเหล่านั้นอาจมีลูกหลานของผูอ่้านร่วมอยูด่ว้ย 

 3. แก่นเร่ืองเน้นความแปลกผดิปกติ 

  แก่นเร่ืองเนน้ความแปลกผิดปกติ เป็นแก่นเร่ืองท่ีมีจุดเนน้ไปท่ีการน าเสนอปรากฏการณ์ เหตุการณ์ 

หรือพฤติการณ์ท่ีแปลก ผดิปกติหรือผดิไปจากสภาพท่ีเป็นจริง เป็นเร่ืองท่ีคาดไม่ถึง เช่น 

 - สารคดีเร่ืองหน่ึงน าเสนอถึงเหตุการณ์ประหลาดท่ีชาวบา้นในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือแห่กนัไป

ขุดหินบนภูเขาเพื่อเอามาแช่น ้ าไวด่ื้ม เพราะเช่ือว่าเป็นกอ้นหินวิเศษสามารถรักษาโรคไดส้ารพดั จะท าให้

ภูเขาลูกนั้นพงัราบในเวลาไม่ก่ีวนัก็ถือวา่เป็นเร่ืองแปลกใหม่น่าสนใจ 

 4. แก่นเร่ืองเน้นความเป็นวชิาการ 

 แก่นเร่ืองเนน้ความเป็นวิชาการ เป็นแก่นเร่ืองท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีการน าเสนอความรู้และขอ้เทจ็จริงท่ีเป็น

วิชาการเช่ือถือได ้แก่นเร่ืองประเภทน้ีมกัจะเห็นไดใ้นสารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวเชิงวิชาการมากกวา่การ

สร้างสีสันบรรยากาศของเน้ือเร่ือง 

  

 3. การก าหนดโครงเร่ือง (plot) 

 การวางโครงเร่ืองเป็นส่ิงจ าเป็นในการเขียนงานท่ีตอ้งน าเสนอสาระและความคิด เป็นการจดัระบบ

ระเบียบความคิดและประเด็นของจุดเนน้ใหล้ะเอียดแยกยอ่ยลงไปอีกวา่ จากจุดเนน้หรือหวัใจของเร่ืองท่ีวาง

ไวน้ั้นผูเ้ขียนจะบอกอะไรแก่ผูอ่้านบา้ง รวมไปถึงการจดัล าดบัประเด็นยอ่ยๆ วา่อะไร ควรจะเขียนก่อนอะไร



ควรจะมาทีหลงั  การวางโครงเร่ืองจึงเป็นทิศทางของการเขียนให้แคบลงมาวา่ในทางปฏิบติัผูเ้ขียนจะเขียน

ถึงส่ิงใดก่อนหลวั 

 ดังตัวอย่าง การเขียนสารคดีเกีย่วกบัเขื่อน  

 ก าหนดจุดเน้นสารคดีเร่ืองน้ีจะพูดถึงผลกระทบของการสร้างเข่ือนท่ีมีต่อชีวิตของคนท่ีอยู่หลัง

เข่ือน  

 ก าหนดแนวคิดหลกัหรือแก่นเร่ืองวา่  “การสร้างเข่ือนอาจก่อใหเ้กิดผลประโยชน์กบัคนกลุ่มอ่ืน แต่

คนหลงัเข่ือนซ่ึงเป็นผูเ้สียสละตอ้งประสบชะตากรรมและมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไปเสมอ” 

 ส่วนการวางโครงเร่ืองอาจท าได้โดยการพยายามตั้งค  าถามกบัตวัเองว่าจะพูดถึงคนหลงัเข่ือนใน

แง่มุมใดบา้ง? 

 ต่อไปน้ีสมมุติวา่ ผูเ้ขียนวางประเด็นยอ่ย ๆ ท่ีจะเขียนไวด้งัน้ี 

 อันดับแรก จะเขียนถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนหลังเข่ือนในตอนท่ียังไม่มีการสร้างเข่ือนมาก่อน  

โดยช้ีให้เห็นวา่ เดิมทีนั้นพวกเขามีชีวิตอยู่อย่างไร  การท ามาหากินเป็นอยา่งไร ความรู้สึกของพวกเขาเป็น

อยา่งไร มีความสุขหรือความพอใจในสภาพความเป็นอยูห่รือไม่ 

 เม่ือได้ฉายให้เห็นชีวิตของพวกเขาก่อนมีเข่ือนแล้ว ต่อไปจะกล่าวถึงความเป็นมาของการสร้าง

เข่ือนว่าเร่ิมต้นมาได้อย่างไร จากโครงการหรือแนวความคิดของใครมีเหตุผลอะไรท่ีอยู่ๆ จะมีการสร้างเข่ือน

ในพื้นท่ีนั้น และเข่ือนท่ีจะสร้างมีข้อมลูท่ีเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เป็นตน้วา่ ประเภทหรือแบบของเข่ือน ขนาด 

ปริมาณและความจุน ้า  งบประมาณในการก่อสร้าง  ระยะเวลาในการสร้างประโยคท่ีคาดวา่จะไดรั้บหลงัการ

สร้างเข่ือน 

 ส่ิงต่อไปคือจุดเน้นหรือแก่นของสารคดีเร่ืองน้ี ซ่ึงก าหนดไวแ้ล้วว่าจะเน้น “ปัญหาของคนหลัง

เข่ือน”  หรือ “ปัญหาและผลกระทบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนกบัคนท่ีอยู่หลงัเข่ือนภายหลงัท่ีมีการสร้างเข่ือนเสร็จ

แลว้” ผูเ้ขียนจะตอ้งคิดอีกวา่ ผลกระทบนั้นคืออะไรบา้ง ซ่ึงจะตอ้งเนน้ประเด็นยอ่ยมากเป็นพิเศษ เพราะถือ

เป็นหวัใจหรือจุดเนน้ของสารคดีเร่ืองน้ี และมีรายละเอียดมากกวา่ประเด็นอ่ืน เช่น ปัญหาเก่ียวกบัการท ามา

หากิน  เพราะสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป ปัญหาเร่ืองท่ีดินท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่มีคุณภาพ ปัญหาเร่ืองน ้ าเน่า

เสีย ปัญหาเร่ืองการคมนาคมติดต่อกบัโลกภายนอก 

 จากปัญหาดังกล่าว ลองคิดต่อไปว่า มีผูรั้บผิดชอบเข้ามาจดัการช่วยเหลืออย่างไร  ไม่ว่าจะเป็น

ทางการหรือองค์กรเอกชน  หรือการช่วยเหลือตวัเองของชาวบา้น ซ่ึงการช่วยเหลือดงักล่าวได้ผลหรือไม่ 

และน าไปสู่บทสรุปในเร่ืองอยา่งไร 



 หลงัจากท่ีคิดประเด็นไดแ้ลว้ลองน ามาจดัเรียงประเด็นความคิด หรือ “โครงเร่ือง” ของสารคดี เร่ือง 

“คนหลงัเข่ือน”  โดยเรียบเรียงล าดบัวา่อะไรควรมาก่อนหลงั ดงัน้ี 

 1. ช่ือสารคดี: คนหลงัเข่ือน 

 2. จุดเนน้ : ชีวติ ความเป็นอยูแ่ละปัญหาของคนหลงัเข่ือน 

 3. แก่นเร่ือง: การสร้างเข่ือนอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์กบัคนกลุ่มอ่ืน  แต่คนหลงัเข่ือนซ่ึงเป็นผู ้

เสียสละตอ้งประสบชะตากรรมและมีวถีิชีวติท่ีเปล่ียนไปเสมอ (เนน้ความสะเทือนใจ” 

 4. โครงเร่ือง 

  บทน า หรือ ความน า 

  ชีวติความเป็นอยูข่องคนหลงัเข่ือนก่อนมีการสร้างเข่ือน 

  ความเป็นมาของเข่ือน (เจา้ปัญหา) 

  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเข่ือน (เจา้ปัญหา) 

  การจดัการของทางการกบัคนหลงัเข่ือน 

  ปัญหาของคนหลงัเข่ือน 

   - ปัญหาเร่ืองการจดัสรรท่ีดิน 

   - ปัญหาเร่ืองดินไม่มีคุณภาพในการท าการเกษตร 

   - ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 

   - ปัญหากาคมนาคมติดต่อกบัโลกภายนอก 

  สรุป หรือจบเร่ือง คนหลงัเข่ือน ชีวติท่ียงัมืดมนและรอการแกไ้ข 

 น่ีคือโครงเร่ืองสมบูรณ์ ซ่ึงมีการจดัล าดบัประเด็นยอ่ยเรียบร้อยแลว้ และผูเ้ขียนสามารถน าไปเขียน

โดยการขยายรายละเอียดในแต่ละประเด็น ท่ีสุดแลว้โครงเร่ืองจะเป็นส่วนส าคญัในเน้ือเร่ืองของสารคดี 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นรายละเอียดและขั้นตอนของการเตรียมการเขียนสารคดี ซ่ึงเร่ิมจากการ

เตรียมแนวคิด การเลือกประเด็น การเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูลหรือการวางโครงเร่ืองอนัเป็น

ขั้นตอนท่ีผูเ้ขียนตอ้งใชเ้วลาในการเตรียมการ จึงเห็นไดว้า่การเขียนสารคดีเร่ืองหน่ึงนั้น ผูเ้ขียนจะตอ้งมีการ

วางแผนท่ีดีก่อนจะไปสู่ขั้นตอนต่อไป คือการสร้างเร่ืองบนหนา้กระดาษหรือการเขียนบทสารคดี 

 



ขั้นตอนการเขียนสารคดี 

 การเริ่มต้นที่ดีย่อมน าไปสู่ความส าเร็จฉันใด การเริ่มต้นในการเขียนสารคดีที่ดีก็ย่อมน าไปสู่
ความส าเร็จในการเขียนฉันนั้น  สาระส าคัญที่จะน าเสนอในที่นี้ก็คือ ก่อนจะลงมือเขียนเรื่องนั้นต้องมีวิธีการ
หรือขั้นตอนในการเขียนอย่างไรบ้าง ซึ่งมีประเด็นที่จะน าเสนอ ดังนี้ 

 1. การตั้งชื่อเรื่อง 
 2. การเขียนบทความน าและความเชื่อม 
 3. การเขียนเนื้อเรื่อง 
 4. การเขียนความจบ 

1. การตั้งชื่อเรื่อง 
 ชื่อเรื่องเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสารคดี เพราะเป็นส่วนแรกสุดที่ผู้อ่านมองเห็นและอยากอ่าน
เรื่องราวที่เขียน เพราะในสื่อสิ่งพิมพ์แทบทุกประเภทจะมีข้อเขียนและคอลัมน์อันหลากหลาย หากชื่อของสาร
คดีไม่เด่นแล้ว คนอ่านก็จะไม่สนใจ 
 ผู้เขียนจะต้องมีพ้ืนฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่จะลงพิมพ์ กลุ่มผู้อ่านเป้าหมายระดับการศึกษา
ความสนใจโดยละเอียด ตลอดจนลักษณะชื่อเรื่องท่ีได้รับความนิยมในสื่อแต่ละประเภท 
 การตั้งชื่อเรื่องสารคดีไม่มีสูตรส าเร็จหรือหลักเกณฑ์ที่ตายตัว ผู้เขียนมีอิสระเต็มที่ในการตั้งชื่อสารคดี
ที่ตนเขียน อย่างไรก็ตามไม่ได้มีผู้น าเสนอหลักเกณฑ์และเสนอแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องสารคดีไว้เช่นกัน เช่น 
สมพร  มันตะสูตร (2525, น. 175) เสนอแนวทางในการตั้งชื่อเรื่องงานเขียนโดยทั่วไปว่า 
 1. ชื่อเรื่องต้องสั้น ใช้ถ้อยค าง่ายๆตรงไปตรงมา 
 2. อาจใช้ค ากริยาแสดงอาการมาตั้งชื่อเรื่อง 
 3. อาจใช้ค าคม หรือสุภาษิตมาเป็นชื่อเรื่อง 
 4. อาจใช้ค าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม 
 5. อาจใช้ค าท่ีคล้องจองกันเป็นชื่อเรื่อง 
  
 นอกจากนี้แล้ว มาลี บุญศิริพันธ์ (๒๕๓๕, น. ๖๗-๖๘) ได้เสนอแนวทางในการตั้งชื่อสารคดีว่า อาจใช้
สูตรของการเขียนข่าวโดยยึดแนวตอบ ค าถาม ๕W และ ๑H คือ ใคร (Who) ท าอะไร (What) ที่ไหน (Where) 
เมื่อไร (What) ท าไม (Why) และอย่างไร (How) โดยเลือกตั้งชื่อตามจุดประสงค์และประเภทของสารคดี เช่น 
  ชื่อเรื่องประเภท ใคร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีชีวิตบุคคล 
  ชื่อเรื่องประเภท อะไร เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีที่น าเสนอข้อเท็จจริง การกระท าหรือ
 กิจกรรม 
  ชื่อเรื่องประเภท ที่ไหน เหมาะกับการตั้งชื่อสารคดีท่องเที่ยว สารคดีวิถีชีวิต 
  ชื่อเรื่องประเภท เม่ือไร เหมาะส าหรับเขียนสารคดีเกี่ยวกับเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์หรือ
 เรื่องท่ีเกี่ยวกับเวลา 



  ชื่อเรื่องประเภท ท าไม เหมาะส าหรับสารคดีที่ต้องการสืบค้นหาสาเหตุ หรืออธิบายมูลเหตุ
 บางอย่าง เช่น  สารคดีประเภทสกู๊ปพิเศษที่เจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
  ชื่อเรื่องประเภท อย่างไร เหมาะส าหรับสารคดีที่ต้องการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องใด
 เรื่องหนึ่ง หรือแนะน าวิธีท า 
 
 นักเขียนสารคดีของไทยมักมีรูปแบบและแนวนิยมในการตั้งชื่อเรื่องสารคดีในหลายลักษณะ ดังนี้ 
 1. ตั้งชื่อเป็นประโยคบอกเล่าตรงไปตรงมา 
 การตั้งชื่อเรื่องแบนนี้พบว่ามีมากที่สุด โดยผู้เขียนจะตั้งชื่อเรื่องในรูปของประโยคบอกเล่า กล่าวถึง
สาระของเรื่องที่จะเขียนอย่างตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อมหรือเล่นส านวนแต่อย่างใด ผู้อ่านสามารถเข้าใจและ
ทราบได้ทันทีว่าผู้เขียนก าลังจะน าเสนอเรื่องเก่ียวกับอะไร เช่น  
 - สงกรานต์เมืองเหนือ 
 - ความจริงใจของผู้ชายชื่อ ป๋วย อึ้งภากรณ์ 
 - บันทึก 25 ปี เหตุการณ์ 14 ตุลา 
 - นกหายากในเมืองไทย 
 - ป่าในเมือง 

 2. การตั้งชื่อแบบเล่นส านวนเล่นค า 
 การตั้งชื่อเรื่องในแนวนี้จะต่างจากแบบแรกที่ผู้เขียนใช้ศิลปะการใช้ภาษามาใช้ในการตั้งชื่อเ รื่องโดย
การเล่นค า เล่นส านวนหรือการใช้ค าที่คล้องจองกันเพ่ือให้ผู้อ่านได้จินตนาการถึงความหมายแฝงและท าให้เกิด
ความน่าสนใจใคร่ติดตามเนื้อหาต่อไป เช่น 
 - อุ่นรัก อุ่นธรรมในงานสงกรานต์ไทยใหญ่ 
 - ลิเก...ศิลปะติดดินศิลปินชาวบ้าน 
 - นั่งกินลม ชมเมืองอินทร์ 
 - เงินทองเป็นของมายา ทุเรียน มังคุด น้อยหน่าเป็นของจริง 

 3. ตั้งชื่อแบบเรื่องสั้นและนวนิยาย 
 การตั้งชื่อเรื่องในแนวนี้ คล้ายกับวิธีการตั้งชื่อเรื่องของเรื่องสั้นและนวนิยายอาจอยู่ในรูปของประโยค
ยาวๆ กลุ่มค า หรือวลี ชื่อเรื่องจะไม่บอกเล่าหรือชี้แนะเกี่ยวกับเนื้อหามากนักแต่จะเป็นข้อความท่ีชวนให้ผู้อ่าน
ต้องคิดต่อ เช่น 
 - โลกกลางคืน 
 - ปรารถนาสุดท้ายในโลกพิการ 
 - คนเมืองน่าน 

 



 4. ตั้งชื่อโดยใช้กลุ่มค าหรือวลีที่บอกเนื้อหาน ามาเรียงต่อกัน 
 การตั้งชื่อในแนวนี้ เป็นการใช้ภาษาที่ไม่ได้ผูกเป็นประโยคข้อความเดียว แต่นิยมน าถ้อยค า กลุ่มค า 
หรือวลีที่บอกเนื้อหามาเรียงต่อกันและท าให้เกิดความต่อเนื่องในเชิงสัมพันธ์กันในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น  
เป็นเหตุเป็นผลกัน ขัดแย้งกัน คล้อยตามกัน เช่น 
 - โคลนนิ่ง, อานันต์, ไอสไตน์ และไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ 
 -  ดอกไม้  สายน้ า  ความดี  บนเส้นทาง 108 

 5. ตั้งชื่อโดยใช้ประโยคหลักน าหน้า ตามด้วยข้อความท่ีเป็นส่วนขยาย 
 ลักษณะการตั้งชื่อในรูปแบบนี้  ผู้เขียนจะเริ่มด้วยข้อความที่เป็นประโยคหลักแล้วตามหลังด้วยกลุ่ม
ข้อความที่เป็นส่วนขยาย เพ่ือแสดงให้เห็นรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น  บางครั้งอาจใช้เครื่องหมาย ( :) คั่น
ระหว่างประโยคหลักกับส่วนขยาย ซึ่งเป็นแบบการตั้งชื่อเรื่องที่เห็นบ่อยมากในการเขียนสารคดี เช่น 
 - ข่มขืน :  พรหมจรรย์สลายปลายทางแห่งความขมข่ืน 
 - ซ่อง : นรกบนดิน 
 - หมอเสน่ห์ : ทางออกความป่วยใจในสังคมเมือง 
 - ท าแท้ง : เลือดบาป...อาชญากรรมบนแพร่งชีวิต 
 - เส้นทางยาบ้า  ภารกิจบนอ านาจมืดและทางโค้งของเยาวชน 
 - แคน มหัศจรรย์แห่งเครื่องดนตรีอีสาร 

 จากที่กล่าวมานี้ เป็นตัวอย่างของการตั้งชื่อเรื่องสารคดีที่ปรากฏในหน้านิตยสารและวาสารต่างๆ โดย
พิจารณาจากรูปแบบการใช้ภาษาในการตั้งชื่อ ผู้สนใจเขียนสารคดีอาจน าไปเป็นแนวทางในการตั้งชื่อสารคดีได้ 

  
2. การเขียนบทความน าและความเชื่อม 
 สารคดีจะเป็นที่สนใจของผู้อ่านได้นั้นอยู่ที่ประโยคแรกของการเขียนสารคดี หน้าที่ของความน าจึงช่วย
สร้างความสนใจแก่คนอ่านและดึงดูดให้ผู้อ่านติดตามเรื่องราวแต่ต้นจนจบ โดยปกติแล้วรูปแบบของการเขียน
ความน ามีหลายลักษณะ ไม่มีกรอบก าหนดตายตัว แต่การขึ้นต้นที่ดีที่สุด คือ การน าสิ่งที่กระทบใจผู้เขียนมา
เขียน ซึ่งอาจได้แก่สิ่งที่ได้ไปเห็นมาหรือไม่ก็เป็นข้อขัดแย้งของปัญหาหรือบางครั้งก็อาจน าค าพูดที่น่าสนใจของ
แหล่งข้อมูลมาเสนอก็ได ้
 การเขียนความน าสารคดีมีหลายลักษณะซึ่งพอจะน ามาเป็นแนวทางในการฝึกเขียนสารคดีได้ ดังนี้ 
 1. ความน าพรรณนา 
 การพรรณนา ตามปทานุกรมหมายถึงการเล่าขยายความ แต่เมื่อน ามาใช้ในทางการประพันธ์ หมายถึง 
การเล่าให้นึกเห็นภาพอันใดอันหนึ่ง  ซึ่งค าว่า “ภาพ” ในที่นี้ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้ 
  - รูปร่างลักษณะของสิ่งต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ภูมิประเทศ 
  - สิ่งที่ได้สัมผัสได้ทางหู เช่น เสียงต่างๆ 
  - สิ่งที่สัมผัสได้ทางจมูก  ได้แก่ กลิ่นต่างๆ 



  - สิ่งที่สัมผัสได้ทางลิ้น ได้แก่ รสต่างๆ 
  - สิ่งที่สัมผัสได้ทางกาย ได้แก่ ลักษณะ อ่อน นุ่ม แข็ง ละเอียด 
 ความน าแบบพรรณนา เป็นการเล่าเรื่องในอีกลีลาหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับการบรรยาย คือ มุ่ง
น าเสนอภาพธรรมชาติ บรรยากาศ สถานที่ หรือเหตุการณ์โดยใช้ภาษาในการล าดับความให้เกิดจินตภาพและ
สีสัน หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นการเขียนที่แสดงให้เห็น (show) มากกว่าเล่า (tell) 
 การพรรณนาจะต่างจากการบรรยายในด้านการใช้ถ้อยค าที่เลือกเฟ้นแล้วอย่างดี เช่น ค าวิเศษณ์  
โวหาร การใช้ค าให้เกิดภาพพจน์  
 ดังตัวอย่างความน าพรรณนาในสารคดีเรื่อง “เขาว่าภูเก็ตจะเหมือนพัทยา ถ้า...?”  โดย เสื้อเตี้ย  
เพ่ือนเติ้ง  
 

 พระอาทิตย์ชักรถหลับใหลอยู่ในหมู่เมฆ เหมือนจะเกียจคร้านมากกว่าเพราะออกทีวี
แล้วถูกเบรก  แสงแดดท่ีแผดจ้าร้อน จนรู้สึกได้ลดความแรงลงเหลือแค่ความอุ่น  ทะเล หน้า
อ่าวไร้คลื่น นิ่งเหมือนพรม สีน้ าเงินเข้มปูไปจนสุดสายตา ตัดกับตีนสีฟ้าท่ีไล่น้ าหนักของสีขาว  
น้ าเงินและเทาของปุยเมฆ 
 เวิ้งอ่าวสั้นๆ ของหาดไนหานเรียงรายดารดาษไปด้วยร่างของฝรั่งผิวขาวต่างวัย  ต่าง
เพศ  เปลือยอกนอนผึ่งแดด  กับหนังสือฉบับกระเป๋าในมือ หรือไม่ก็นอนหลับเหมือนกับจะ
ไม่ตื่นตราบใดที่ดวงอาทิตย์ยังสาดแสง 

   
 ดังตัวอย่างความน าพรรณนาในสารคดีเรื่อง “หลวงพระบาง เงาอดีตที่ริมน้ าคาน” โดย นิพันธ์พร   
เพ็งแก้ว 

 สายน้ าคานขุ่นเชี่ยวไหลควะคว้างไปตามแก่งหินแนวคดเคี้ยวของล าน้ าสะท้อนแดด
บ่ายเป็นประกายสีแดงอมทองอยู่กลางราวป่าเขียวทึบเขียวสองฟากฝั่ง เพ่ิงจะครึ่งชั่วโมงได้
กระมังที่เราเดินทางออกจากสนามบินวัดไต เมืองเวียงจันน์  ขึ้นเครื่องบินขนาด 50 ที่นั่งบิน
ฝ่ากลุ่มเมฆหนาทึบในยามฝนพร า บ่ายหน้าขึ้นเหนือสู่เมืองหลวงพระบาง ราชอาณาจักรที่
เคยเป็นศูนย์กลางอ านาจทางการเมือง ศาสนา ทั้งยังเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาวมาแต่
โบราณ 

 2. ความน าแบบบรรยาย 
 ความน าแบบบรรยาย เป็นความน าที่น าเสนอด้วยการบรรยายให้เห็นภาพ บรรยากาศ เหตุการณ์ 
สถานการณ์ สถานที่หรือบุคคลมีลักษณะคล้ายการพรรณนา แต่จะเน้นรายละเอียดเป็นล าดับขั้นตอนตามที่
เห็นและที่เป็นจริง โดยไม่ได้สอดแทรกความคิดเห็นของผู้เขียนลงไปด้วย แต่ก็เน้นความสละสลวยของการใช้
ถ้อยค าและท าให้ผู้อ่านมองเห็นและเกิดอารมณ์ร่วมไปด้วย 



 ดังตัวอย่างความน าบรรยายในสารคดีเรื่อง “พิธีกินเจ เมื่อโลกมนุษย์และสรวงสวรรค์คือดินแดน
เดียวกัน” โดย ขวัญใจ  เอมใจ 

 โรงเจไม้หลังเก่าชื่อ ฮะอ่ีตั้ว อยู่ในแวดล้อมของร่องสวนผลไม้และชุมชนบ้านเรือนลึก
เข้าไปจากฝั่งคลองด าเนินสะดวก ในย่านหลักแปดไม่มากนัก วันนี้ดูสะอาดสะอ้านงดงามทั้ง
ยังคึกคัก ขวักไขว่ ภายในโรงเจประดับตกแต่งด้วยแผ่นป้ายไม้สีเหลืองเขียนค ามงคลด้วยสี
แดงสด  ม่านผ้าสีสดร้อยไหมสีตัดกันเป็นพู่ระย้า กลางผืนเขียนอักษรจีนตัวใหญ่ล้วนค าดีงาม
ค ามงคล อีกท้ังโคมไฟกระดาษลูกโตสีเหลืองท่ีแขวนอยู่นับสิบๆลูก... 

 3. ความน าแบบเรื่องสั้น 
 สารคดีสมัยใหม่มักนิยมน าวิธีการเขียนวรรณกรรมบันเทิงคดีมาใช้ในการเล่าเรื่อง เพ่ือน าเสนอสาระ
ความรู้ให้น่าอ่านและมีอรรถรส ดังนั้นในการเริ่มเรื่องหรือเขียนความน าจึงมักเอาวิธีการเขียนแบบเรื่องสั้นมาใช้ 
โดยการพรรณนาหรือบรรยายให้เห็นนาฏการหรือความเคลื่อนไหวของตัวละคร สถานที่ และบรรยากาศได้
อย่างน่าสนใจและชวนติดตาม  
 ดังตัวอย่างความน าแบบเรื่องสั้นในสารคดีเรื่อง “ปีกของคนกล้า” โดย วิวัฒน์  พันวุฒิยานนท์ ที่
น าเสนอเรื่องราวของหน่วยรบพิเศษ ได้ขึ้นต้นด้วยความน าแบบเดียวกับการเปิดเรื่องของเรื่องสั้นว่า 

   เหลือเวลาส าหรับแสงอาทิตย์ไม่มากนัก  เมื่อเฮลิคอปเตอร์ น านกรบมายังจุด      
  นัดหมาย...ศูนย์ฝึกทางทหารหนึ่งในพ้ืนที่อ าเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   ป่าเบื้องล่างสงบเงียบ มันอยู่ไม่ไกลจากเวิ้งน้ าสีครามท่ีสดใสแลดูอบอุ่น ผืนป่า และ
  ท้องทะเลสัญลักษณ์ของเขตร้อนในสายตาของผู้มาเยือนงดงามราวสวรรค์ก็ไม่ปาน  เสียแต่ว่า
  กิจกรรมของพวกเขายามนี้ไม่เก่ียวกับการคลายอารมณ์กับสายลมแสงแดดแม้แต่น้อย  
   ความสูง ๑๒๐ ฟุต ใบพัดหมุนติ้ว เครื่องค ารามเหมือนก าลังใช้พลังเต็มที่เพ่ือฉุดให้
  เฮลิคอปเตอร์ “ฮ็อป” อยู่กับที่พลันที่ปลายเชือกแตะพ้ืน หัวหน้าชุดก็ส่งสัญญาณให้ “ทีมดี” 
  สองคนแรกบนสกี ฮ.โรยตัวลงไป 
   เป้าหมาย โจมตีค่ายที่มั่นของฝ่ายตรงข้ามให้ได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ในเวลาเดียวกัน 
  ต้องหลบหลีกหนีชุดสังหารของฝ่ายตรงข้ามให้ตลอดรอดฝั่ง... 

 ดังตัวอย่างความน าแบบเรื่องสั้นในสารคดีเรื่อง “บัมจูม” โดยธีภาพ โลหิตกุล เล่นเรื่องของคนเลี้ยง
ช้างและช้างคู่ใจต้องมาล้มตายด้วยอุบัติเหตุถูกรถชน  ในเรื่องนี้ผู้เขียนเริ่มต้นด้วยความน าที่มีลี ลาการเขียน
แบบเรื่องสั้น สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้อ่านได้เป็นอย่างดี 

   ห้าวันแล้วที่พ่อเฒ่านอนหมดอาลัยตายอยากอยู่ที่โรงพยาบาล ความเหน็ดเหนื่อย
  เมื่อยล้าจากการเดินทางรอนแรมจากกรุงเทพมหานคร มาถึงอ าเภอโนนสูงโคราชเป็นเวลา
  กว่า 10 วัน นั้นเป็นสาเหตุหนึ่ง แต่ที่ส าคัญไปกว่านั้นคือ ใจที่แตกสลายไปพร้อมๆ ข่าวการ
  ตายของ “บัวจูม” 



   “บัวจูมตายแล้วพ่อ...กระเพาะปัสสาวะอักเสบ” ข่าวสุดท้ายของบัมจูมจากปากลูก
  ชายที่พ่อเม่าจะจับความได้ ก่อนเป็นลมสลบไปในวันที่ถูกส่งตัวมานอนอยู่โรงพยาบาลราช
  สีมาเป็นคืนที่สอง 

 การขึ้นต้นด้วยความน าแบบการเขียนเรื่องสั้น เหมาะส าหรับเขียนสารคดีที่มีแก่นเรื่องเน้นความ
สะเทือนใจ เช่น สารคดีชีวิตบุคคล สารคดีเก่ียวกับสตรีและเด็ก 

 

 4. ความน าประเภทอ้างค าพูดหรือวาทะบุคคล 
 การเขียนความน าประเภทนี้ ผู้เขียนมักจะหยิบยกเอาค าพูดหรือวาทะตอนใดตอนหนึ่งของบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมาข้ึนต้น โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับสาระส าคัญของสารคดีที่จะเขียน 
 ดังตัวอย่างความน าประเภทอ้างค าพูดหรือวาทะบุคคลในสารคดีเรื่อง “ตาดหลวง บนสายธารแม่วะ 
ความพิสุทธิ์กลางป่า ณ แดนล าปาง” ของเกรียงไกร  สุวรรณภักดิ์ 
  
   “ผมอยากให้บ้านเราเจริญและมีสถานที่ท่องเที่ยว...เรื่องความปลอดภัยรับรองได้
  เลย” 

 ก านันจ าลอง มณีเครือ แห่งต าบลแม่วะ ให้ความเห็นกับนักเดินทางรุ่นพ่ีคนหนึ่ง เ มื่ อ
หลายปีก่อน ซึ่งผู้ใหญ่ล้วนจากบ้านน้ าดิบยังเล่าต่ออีกว่าเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาแกเคยขออนุญาต
ขึ้นไปเจาะน้ ามันยาง  จนถึงบัดนี้ป่าผืนนี้ยังถูกรักษาให้คงอยู่มาด้วยความรัก  และหวงแหน
ของชาวบ้านน้ าดิบเป็นยิ่งนัก  ปัญหาการลักลอบตัดไม้ในป่าจึงเกิดข้ึนน้อยมาก   ในบริ เ วณ
พ้ืนที่ป่าที่ครอบคลุมถึง ๑๖๘,๑๒๕ ไร่ ท่ามกลางภูเขาสูงใหญ่สลับซับซ้อนป่ายังคงมีสภาพ  
อุดมสมบูรณ์ทุกกระเบียดนิ้ว 

 
 5. ความน าแบบสนทนากับผู้อ่าน 
 การเขียนความน าแบบนี้เป็นลักษณะการเขียนที่เหมือนกับผู้เขียน พูดคุยโดยตรงกับผู้อ่าน โดยผู้เขียน
จะใช้สรรพนามบุรุษท่ี 1 แทนตัวเอง หรือไม่ก็ใช้ค าแทนตัวเองว่า “ผู้เขียน” และใช้สรรพนามบุรุษที่ 2 แทนตัว
ผู้อ่าน หรืออาจใช้ค าว่า “ผู้อ่าน” แทน ซึ่งเป็นการสร้างความคุ้นเคยและเป็นกันเองกับผู้อ่านท าให้ผู้อ่านรู้สึก
เหมือนว่าได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์หรือเรื่องราวเหล่านั้น  
 ดังตัวอย่างความน าแบบสนทนากับผู้อ่านในสารคดีเรื่อง “ศิลปะสมัยใหม่หรือผลงานเด็กมีปัญหา” 
ของ ภาณ  มณีวัฒนกุล 

 ค่ าคื่นนี้หรือคืนไหน ขณะที่คุณก าลังหลับเด็กวัยรุ่นจ านวนหนึ่ง ก าลังลงมือ
ปฏิบัติงาน...พวกเขาก าลังน าเอาจินตนาการออกมาให้ปรากฏเป็นลวดลาย ตัวอักษรเป็น
ถ้อยค า หรือข้อความที่บางทีประดับด้วยภาพสื่อความหมาย...และเมื่อคุณตื่นขึ้นมาพบว่า
ก าแพงข้างๆ บ้านของคุณ หรือก าแพงฝั่งตรงข้ามซึ่งครั้งหนึ่งเคยว่างเปล่า บัดนี้กลับเต็มไป



ด้วยลวดลายและสีสัน ปรากฏการณ์นี้อาจสร้างความสงสัย งงงวย กระทั่งปริวิตก ให้แก่คุณ
หรือคนอ่ืนได้ไม่ยาก...และนั่นคือผลงานที่เรียกว่า กราฟฟิติ้อาร์ต 
 

 6. ความน าประเภทสุภาษิต ค าคมและบทประพันธ์ 
 ความน าประเภทนี้จะยกเอาสุภาษิต ค าคมหรือบทประพันธ์ประเภทบทกวีหรือบทเพลงมาขึ้นต้นสาร
คดี ซึ่งสุภาษิต ค าคมหรือบทประพันธ์ดังกล่าวอาจจะเป็นข้อความที่รู้จักกันโดยทั่วไปหรือไม่ก็ได้ แต่จะต้องมี
นัยหรือความเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของสารคดีที่จ าน าเสนอความน าประเภทสุภาษิต ค าคมและบท
ประพันธ์เป็นความน าสารคดีอีกแบบหนึ่งที่ค่อนข้างนิยมเขียนกันมาก  
 ดังตัวอย่างความน าประเภทบทประพันธ์ในสารคดีเรื่อง “ความจริงใจของผู้ชายชื่อ ป๋วย อึ๊งภากรณ์” 
ของวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ 
    กูชายชาติเชื้อ  ชาตรี 
    กูเกิดมาก็ท ี  หนึ่งเฮ้ย 
    กูคาดก่อนสิ้นชี-  วาอาตม ์
    กูจักไว้ลายเว้น   โลกให้แลเห็น 
       ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ 
   โคลงสี่สุภาพบทนี้จารึกอยู่ใต้รูปปั้นอาจารย์ป๋วย ซึ่งตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 วิทยาเขตรังสิต 
  อาจารย์ป๋วยเขียนโคลงสี่สุภาพบทนี้เมื่ออายุ 24 ปี เมื่อครั้งเป็นนักศึกษาที่ London School 
of  Economics &  Political Sciences มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อปีพ.ศ. 2483 ในเวลาต่อมา โคลงสี่สุภาพ
บทนี้ เป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของชีวิตลูกผู้ชาย ชื่อป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

 7. ความน าประเภทนิทานต านานและเกร็ดเรื่องเล่า 
 ความน าประเภทนี้มักเริ่มต้นด้วยการนิทาน ต านาน และเกร็ดเกี่ยวกับเรื่องเล่าต่างๆ มาเขียนเป็น
ความน านิทานและต านานเป็นเรื่องเล่าแบบเก่า  ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับประวัติสถานที่ บุคคลหรือเหตุการณ์ที่
ผู้เขียนสามารถหยิบยกน ามาประกอบการเขียนสารคดี  นอกจากนี้แล้วเรื่องเล่าประเภทมุกตลก หรือเรื่อง
ล้อเลียนใหม่ๆก็มีความน่าสนใจ หากน ามาเขียนเป็นความน าสารคดีก็จะช่วยเพ่ิมเสน่ห์อย่างหนึ่งให้กับงาน
เขียน 
 ดังตัวอย่างความน าประเภทหยิกยกเอาเรื่องมุกตลกของชาวระยองมาเป็นบทน า ปรากฏในสารคดี
เรื่อง “ค านึงแห่งรอยฉี่บนผืนทราย” 

 เล่ากันว่า วันหนึ่งชาวระยองเอาทุเรียนใส่ชะลอม พร้อมกับตักทรายที่เกาะเสม็ดใส่
ถุงพลาสติกไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดตาก ญาติรับถุงพลาสติกแล้วตรงรี่เอาไปเก็บไว้ในตู้กับข้าว 
เพราะเข้าใจว่าเป็นน้ าตาลทราบเดี๋ยวมดจะขึ้น 
 นี่เป็นหนึ่งในหลาย ๆ เรื่องเล่าที่สะท้อนว่าเกาะเสม็ดและหมู่เกาะต่างๆ ในบริเวณ
อ่าวไทย เขตจังหวะระยองมีน้ าทะเลที่ใสสะอาด หาดทรายขาวราวเกล็ดน้ าตาลขาวเสียจน



คืนไหนพระจันทร์เต็มดวง แสงจันทร์นวลผ่องจะสะท้อนหาดทรายสีขาวจนสว่างไสวราวกับ
ว่าย้อยไฟจากสนามศุภชลาศัยมาส่องให้เด็กๆบนเกาะเสม็ดได้วิ่งเล่นกันสนุกสนานจนดึกดื่น... 

 8. ความน าแบบสรุปประเด็น 
 เป็นความน าในอีกลักษณะหนึ่งที่นิยมเขียนกันมาก ซึ่งการเขียนความน าในลักษณะนี้เป็นการสรุป
ประเด็นหรือสาระส าคัญของเรื่องทั้งหมดเสียก่อน  มีหลักในการเขียนโดยทั่วไปก็คือ ในเนื้อหาของความน าควร
จะกินความครอบคลุมในประเด็นค าถามหลักๆ เช่น ใครหรือเรื่องของใคร ท าอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ซึ่ง
เปรียบเสมือนการเกริ่นน าแล้วจึงขยายเป็นรายละเอียด 

ดังตัวอย่างความน าแบบสรุปประเด็นในสารคดีเรื่อง “โคลนนิ่ง, อานันต์, ไอน์สไตน์... 
ไดโนเสาร์ที่กาฬสินธุ์ ของธีรภาพ  โลหิตกุล 

    พร้อมๆ กับที่ข่าวฮือฮาเรื่องนักพันธุกรรมวิทยาสามารถ “โคลน” หรือ “แกะพิมพ์” 
  สิ่งมีชีวิตให้ออกมาเหมือนอย่างแกะที่ชื่อ “ดอลลี” ได้โดยไม่ต้องเอาเชื้อตัวผู้กับตัวเมียมา
  ผสมกันแบบปกติ 

 เมื่อนั้นกระแส “ไดโนเสาร์ฟีเวอร์” ก็กลับมาอีกครั้ง เมื่อเกิดมีค าถามว่า ถ้านัก
โบราณวิทยาสามารถหาเซลล์ไดโนเสาร์ได้สักเซลล์มา “โคลน” เหมือนอย่างในหนัง “จูราส-
สิคพาร์ค” ที่อุตส่าห์ไปหาดีเอ็นเอในเลือดไดโนเสาร์ที่ติดมากับยุงในผลึกอ าพัน แล้วอะไรจะ
เกิดข้ึนกับโลกใบนี้ 
 ในกรณีของคนก็มีการพูไปใหญ่โตว่าน่าจะเอาเซลล์คนระดับ “จีเนียส” อย่าง
อัลเบิร์ต ไอสไตน์ หรือคุณอานันต์  ปัญยารชุน มา “โคลน” เพ่ือโลกเราจะได้มีแต่คนฉลาด 
และมีคุณธรรม ซึ่งคงเป็นการพูดกันสนุก ๆ เพราะการโคลนนั้นแกะพิมพ์ออกมาเฉพาะ
รูปร่างหน้าตาหาได้ถอดแบบมันสมองและคุณธรรมในจิตใจออกมาด้วยแต่อย่างใดไม่ 

 9. ความน าแบบค าถาม 
 ความน าในลักษณะนี้ เป็นการเริ่มต้นด้วยประโยคค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้อ่านหันมาสนใจกับเรื่องที่
อ่าน รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้ค้นหาค าตอบ เพราะการตั้งค าถามมักจะเริ่มต้นด้วยประเด็นที่เป็นแก่นหลักของ
เรื่อง 

ดังตัวอย่างความน าแบบค าถามในสารคดีเรื่อง “สมบัติจากยุคทองของกรีก” ของ จอร์จ 
แอฟ.แบสส์ 

   “ครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะมีโอกาสล่วงรู้ชะตากรรมของคนที่จมลงพร้อมกับเรือ
  ล านี้หรือเปล่านะ” ? 
   จอน เคาน์ซิล ตั้งค าถามขึ้นตอนที่เขากับผมอยู่ในยานด าน้ าซึ่งลอยล าอยู่เหนือซาก
  เรือสินค้าขนาดเล็ก เรือนี้อับปางลงเมื่อกว่า 2,400 ปีก่อน “สมัยนั้นยังไม่มีวิทยุไม่มีการกู้ภัย
  ทางอากาศแล้วใครเล่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น” 



 การเขียนความเชื่อม 
 ความเชื่อมเป็นส่วนที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างความน ากับเนื้อเรื่อง ความเชื่อมอาจเป็นข้อความสั้น
พยางค์เดียว วลี ประโยค หรือย่อหน้าก็ได้ ที่แสดงให้รู้ว่าผู้เขียนก าลังจะส่งทอดความน าให้โยงไปยังเนื้อเรื่องที่
จะเขียนต่อไป หรือกล่าวโดยสรุปความเชื่อมก็เหมือนสะพานที่โยงความน ากับเนื้อหานั่นเอง 
 ตัวอย่างสารคดีเรื่อง “การถ่ายโยงภูมิปัญญา: ขบวนการแห่งเสรีภาพของชาวนาสไมย์” ของบ าเพ็ญ 
ไชยรักษ ์

 ทุกชีวิตที่นี่ตื่นขึ้นมาพร้อมๆ กับแสงแรกของอรุณรุ่ ง แสงตะวันที่ค่อยกระจ่างขึ้น 
ขยับจังหวะชีวิตของพวกเขาให้คึกคักตามไปด้วย แสงแดดที่แรงกล้าขึ้นทุกขณะดั่งแสงชุบชู
ก าลังของคนที่นี่เสียงเลื่อยตัดไม้ไผ่  เสียงพร้าที่แทรกตัวผ่านเนื้อไม้  เสียงกบไสไม้เสียงค้อน
กระทบสิ่ว  เสียงเครื่องปั่นนุ่น  เสียงเจียนทองเหลืองที่ดังถ่ีกระชั้นจากบ้านนี้ไป บ้านนั้นอย่าง
บันเทิงเริงเร้า  เป็นเหมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นอย่างกระฉับกระเฉงอีกวันหนึ่งของ
ชาวนาสะไมย์ 

 บ้านนาสะไมย์ ต าบลนาสะไมย์ อ าเภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ห่างจากจังหวัด 18 
กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีอายุกว่าศตวรรษ ซึ่งฝ่ามรสุมกาลเวลาที่ซัดกระหน่ ามาได้อย่าง      
ท้าทาย เมื่อได้ย่ าไปตามถนนคอนกรีตใจกลางหมู่บ้าน ทั้งคนทั้งรถยนต์ รถเครื่อง วัว ควาย 
ไก่ เป็ดต่างสัญจรไปมาขวักไขว่ เสียงร้องทักทายปราศรัย เสียงเล่นไล่หยอกล้อกันของเด็กๆ 
ดังระงม 

 ในย่อหน้าแรกของสารคดีข้างต้นนี้เป็นส่วนของความน า ผู้เขียนเปิดเรื่องโดยใช้ความน าแบบพรรณนา
ให้เห็นสภาพของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ประโยคที่เน้นตัวหนาและขีดเส้นใต้ในข้อความที่ว่า “เป็นเหมือนสัญญาณ
แห่งการเริ่มต้นอย่างกระฉับกระเฉงอีกวันหนึ่งของชาวนาสไมย์” ซึ่งเปน็ข้อความทิ้งทายในย่อหน้าของความ
น านั้นคือประโยคที่เป็น “ความเชื่อม” เพราะข้อความในตอนนี้บอกให้รู้ว่าผู้เขียนก าลังกล่าวถึงหมู่บ้านนา    
สะไมย ์

3. การเขียนเนื้อเรื่อง 

 เนื้อเรื่องนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่สุดในสารคดี เพราะเนื้อเรื่องคือส่วนที่เป็นสาระส าคัญที่ผู้เขียนสารคดี
เรื่องนั้น ๆ ต้องการน าเสนอต่อผู้อ่าน 

 ตามหลักการเขียนสารคดีแนวใหม่ที่ เน้นว่าสารคดีคือรอยต่อระหว่างการเขียนเชิงวิชาการกับ
วรรณกรรม เนื้อเรื่องจึงควรจะประกอบด้วยลักษณะต่อไปนี้ คือ 

 1. ส่วนที่เป็นข้อมูลหรือสาระ ได้แก่ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงที่ผู้เขียนได้ค้นคว้ารวบรวมมาจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือน าเสนอความรู้ ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการเขียน    
สารคด ี



 2. ส่วนที่เป็นสีสันบรรยากาศ ได้แก่ ส่วนที่ช่วยเสริมแต่งเนื้อเรื่องให้มีสีสันบรรยากาศน่าอ่าน ไม่แห้ง
แล้งหรือจืดชืดจนเกินไป สีสันบรรยากาศในการเขียนสารคดีเกิดจากการปรุงแต่งส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงกับ
รายละเอียดปลีกย่อย เพ่ือเสริมแต่งให้เรื่องน่าติดตามมากขึ้น เช่น การให้รายละเอียดของเหตุการณ์ ฉาก 
บรรยากาศ การสอดแทรกเกร็ดความรู้ นิทาน ต านาน สร้างตัวละครให้มีชีวิตชีวา มีความสดน่าเชื่อถือ เป็นต้น 

 3. ส่วนที่เป็นศิลปะและกลวิธีในการเขียน ในส่วนนี้เป็นเรื่องของศิลปะในการเขียนที่ช่วยดึงดูดความ
สนใจใคร่ติดตามและให้ความบันเทิงแก่ผู้อ่านซึ่งรวมถึงศิลปะในการใช้ภาษาส านวนโวหาร ท่วงท านองในการ
เขียนและกลวิธีการน าเสนอหรือการเล่าเรื่อง การสร้างตัวละคร หรือการใช้กลวิธีอ่ืน ๆ ที่ช่วยให้เรื่องน่าอ่านน่า
ติดตามมากข้ึน 

 แม้ว่าเนื้อเรื่องของสารคดีจะมีองค์ประกอบดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ผู้เขียนต้องไม่ลืมว่า ในส่วนที่
เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงหรือสาระของเรื่องนั้นเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุด เพราะหัวใจของสารคดีอยู่ที่การ
น าเสนอข้อเท็จจริงหรือสาระความรู้ในเรื่องนั้น ๆ ส่วนองค์ประกอบทางด้านสีสันบรรยากาศและกลวิธีเขียน
เป็นสิ่งที่ส าคัญรองลงมา 

 หลักในการเขียนเนื้อเรื่อง 

 หลักในการเขียนส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องของสารคดี ดังนี้ 

 1. กลวิธีในการน าเสนอเรื่อง 

 2. กลวิธีในการด าเนินเรื่องและการล าดับความ 

 3. กลวิธีและศิลปะในการใช้ภาษา 

 4. กลวิธีในการใช้กระบวนความ 

 5. การแทรกค าพูดและเสริมเกร็ดที่น่าสนใจ 

 6. การอ้างอิง 

1. กลวิธีในการน าเสนอเรื่อง 

 สารคดีแนวใหม่เป็นงานเขียนที่มีชีวิตชีวา มีสีสัน มีการปรุงแต่งจินนาการประกอบการใช้เหตุผล 
หลักฐานและความรู้สึก ดังนั้นนักเขียนสารคดีนอกจากจะต้องเป็นนักสังเกตการณ์ ความเป็นไปของชีวิตโลก
และสรรพสิ่งแล้วยังต้องเป็นนักเล่าเรื่อง คือ มีความเข้าใจในเรื่องที่ตนจะเล่ า รู้จักเลือกวิธีการเล่า มี
ความสามารถในการใช้ภาษาเล่าเรื่องหรืออธิบายให้คนอ่านเกิดภาพที่ใกล้เคียงกับความจริงได้มากที่สุด (กอง
บรรณาธิการนิตยสารสารคดี 2531,น.124) การน าเสนอในสารคดีจึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้เขียนจะต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษ 



 จากการศึกษาสารคดีแนวใหม่ที่เผยแพร่ตามสื่อสิ่งพิมพ์ จะพบว่ามีแนวในการน าเสนอเรื่องราวหรือ
การเล่าเรื่องหลายลักษณะ เช่น 

 1. การเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 

 2. การเล่าเรื่องโดยใช้ลีลาของการเขียนเรื่องสั้น 

 3. การเล่าเรื่องในรูปแบบของจดหมาย 

 1. การเล่าเรื่องอย่างตรงไปตรงมา 

 เป็นวิธีการที่เรียบง่าย คือเล่าเรื่องไปตามล าดับโครงเรื่องและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (Chronological 
Order) ลักษณะการเขียนจะเป็นแบบบรรยายหรืออธิบายเรื่องจะเรียบง่าย ไม่มีสีสันบรรยากาศ 

 การน าเสนอโดยการเล่าเรื่องแบบตรงไปตรงมานี้ เป็นวิธีการเขียนที่ธรรมดาที่สุด เหมาะส าหรับเขียน
สารคดีท่ีมีลักษณะเน้นสาระข้อเท็จจริงมากกว่าการสร้างสีสันบรรยากาศ เช่น สารคดีเชิงประวัติศาสตร์ สารคดี
เกี่ยวกับธรรมชาติ สารคดีเก่ียวกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ ๆ เป็นต้น 

 2. การเล่าเรื่องโดยใช้ลีลาแบบเรื่องสั้น 

 การน าเสนอโดยใช้วิธีการนี้ เป็นการประยุกต์เอาลีลาการเล่าเรื่องแบบวรรณกรรมมาใช้ มีการก าหนด
ตัวละครให้เป็นผู้ด าเนินเรื่องเน้นการสร้างสีสันบรรยากาศด้วยการให้รายละเอียดในการพรรณนาฉากสถานที่ 
บรรยากาศ อารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร การใช้ภาษาที่มีสีสันและก่อให้เกิดจินตนาการแก่ผู้ อ่าน
นอกจากนี้แล้วยังสลับกับการสอดแทรกหรือการอ้างอิงค าพูดตลอดจนการอธิบายความเพ่ือให้มีความสมจริง
และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

 การเล่าเรื่องโดยใช้ลีลาแบบการเขียนเรื่องสั้นนี้ ยังมีกลวิธีปลีกย่อยอีกหลายอย่างข้ึนอยู่กับการเลือกใช้
และศิลปะของผู้เขียนแต่ละคน เช่น การก าหนดผู้เล่าเรื่อง หรือการใช้ “มุมมอง” (Point of view) ซึ่งเป็น
วิธีการที่พบมากในการเขียนสารคดีแนวใหม่ 

 ค าว่า “มุมมอง” หรือการก าหนดกลวิธีในการเล่าเรื่องเป็นศัพท์และวิธีการในการเขียนวรรณกรรม
แบบบันเทิงคดี (fiction) อันได้แก่ นวนิยายและเรื่องสั้น ซึ่งถ้าจะกล่าวง่าย ๆ ก็หมายถึงการก าหนดว่า “ใคร
เป็นผู้เล่าเรื่องหรือถ่ายทอดเรื่องราวนั้น ๆ ในเรื่อง” (เพลินตา,น. 2529) หรือการตั้งค าถามว่า “ในสารคดีเรื่อง
นั้นจะให้ใครเป็นคนเล่าเรื่องหรือเล่าเรื่องโดยใคร” 

 การตั้งค าถามว่า สารคดีเรื่องนี้จะ “ให้ใครเป็นคนเล่าเรื่อง?” เป็นค าถามที่น าไปสู่การก าหนดผู้เล่า
เรื่องนั่นเอง 

 การใช้มุมมองหรือผู้เล่าเรื่องในเรื่องสั้นมีหลายลักษณะ เช่น การเล่าเรื่องโดยให้ใช้สรรพนามบุรุษที่ 1 
(ผม,ข้าพเจ้า,ฉัน,เรา) เป็นคนเล่าหรือการเล่าโดยใช้สรรพนามบุรุษที่ 3 (เขา,หล่อน,เธอ) เป็นคนเล่า หรือการ



เล่าเรื่องโดยใช้มุมมองแบบสายตาพระเจ้าซึ่งผู้เล่าจะเป็นผู้รู้แจ้งทุกสิ่งทุกอย่างดุจดังพระเจ้า (เพลินตา 2529,
น. 88) คือสามารถล่วงรู้ไปถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครหรือบุคคลที่กล่าวถึง ขอให้พิจารณาตัวอย่างจาก
สารคดีท่ีน าเสนอโดยใช้กลวิธีการเล่าแบบเรื่องสั้นในลักษณะต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

 ตัวอย่างท่ี 1 

 ถนนเล็กแคบทอดเหยียดยาวไปตามแนวโค้งของไหล่เขา ฉันนั่งปะปนอยู่กับชาวบ้านโวโนโซโบ ผู้คน
แถบนี้เป็นมุสลิมแทบทั้งหมด เช่นเดียวกับประชาชนส่วนใหญ่ในอินโดนีเซีย เราสองคนจึงนั่งเป็นสาวหน้าขาว
ป๋อหลออยู่กลางหมู่คนผิวคล้ าจมูกโด่งและตาคมเฉียบ ท่ามกลางหมู่คนที่จดจ้องฉันควักข้าวโพดปิ้งแข็งออกมา
แทะอย่างไม่เกรงใจ สายตาหนุ่มแขกเจ้าเจี๊ยบย่นจมูกถามเสียงเบา “กินลงได้ไงพ่ี แข็งยังกับหัวไอ้โจร” 

 ฉันยิ้มขณะก้มมองข้าวโพดสีซีดในมือ เจ้าเจี๊ยบไม่ได้พูดเกินจริงเลยแต่ละเม็ดกว่าจะขบออกจากฝักได้
เล่นเอาเหงือกสั่น ส าหรับคนที่เคยได้สัมผัสรสชาติอ่อนละมุนของข้าวโพด “สาลีแมงดา” หรือข้าวโพดพ้ืนบ้าน
อีกหลายชนิดมาแล้ว ข้าวโพดในโวโนโซโบก็พอจะเปรียบได้กับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของชาวเขาเมืองไทยเราดี ๆ 
นี่เอง แต่คนอินโดนีเซียดูจะไม่ยี่หระอะไรนัก... 

เดียงพลาโต ดินแดนแห่งเทพเจ้า : นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว 

ตัวอย่างท่ี 2 

 บ่ายโขแล้ว ป้าจวงประแป้งไปพลางตามองนาฬิกาไปพลางป่านนี้ที่ท่าน้ าคงแข่งเรือกันสนุกสนาน อีก
สักประเดี๋ยวก็ได้เวลานิมนต์พระมารับผ้าป่า ข่าวว่าปีนี้พวกหนังสือพิมพ์กับทีวีจะมากันมากเป็นพิเศษ เพราะ
เริ่มมีข่าวดังออกไปว่าปากน้ าประแสร์บ้านเรามีธรรมเนียมทอดผ้าป่ากลางน้ าอย่างที่ไม่มีใครเหมือน 

 ย่างเข้า 63 ปีนี่แล้ว ป้าจวงยังไม่เคยได้ยินเลยว่ามีที่ไหนเขาทอดผ้าป่ากันกลางน้ า อย่าว่าแต่ในระยอง
เลยทั่วเมืองไทยก็เห็นจะมีแต่บ้านเรานี่แหละตั้งแต่จ าความได้ ปู่ย่าก็บอกว่าเราจัดของเรามาอย่างนี้เป็น ร้อย ๆ 
ปีแล้ว คนบางกอกข้ีเห่อเพ่ิงจะมาตื่นเต้นเป็นพัลวันปีนี้เอง 

ศรัทธาของคนเล : ธีรภาพ  โลหิตกุล 

ตัวอย่างที่ 3 

 ห้องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ห้องนั้นมีแต่เตียงขาหยั่งตั้งอยู่กลางห้องผู้หญิงวัยสาวคนหนึ่งก าลังนอนทอดร่าง
อยู่บนเตียงขาหยั่ง เหนือร่างของเธอมีแสงไฟนีออนสว่างไสว ข้าง ๆ เตียงมีโต๊ะวางอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือไว้
พร้อมส าหรับ “กิจกรรม” ที่ก าลังจะเริ่มต้นขึ้น... 

 “เอ้า แยกขาออกแล้วชันเข่าข้ึนสูง ๆ เดี๋ยวหมอจะผูกขาและปิดตานะ ท าใจให้สบาย รับรองไม่เจ็บ...” 
เป็นเสียงจากหมอในชุดกาวน์สีขาว ทั้งหน้าตาและน้ าเสียงของเขาดูเฉยเมยมากกว่าจะเมตตาอาทร หมอสั่ง



ผู้ช่วยอีกสองคนที่ยืนอยู่ข้าง ๆ ให้ผูกขาทั้งสองข้างของหญิงสาวตรึงกับหยั่ง จากนั้นจึงน าผ้าสีขาวมาปิดตาของ
เธอ แสงไฟนีออนสว่างไสวพลันมืดมิดลง ทันใดความหว่ันกลัวจู่โจมเข้ามาอย่างฉับพลัน 

 เธอรู้สึกราวกับอยู่ในโลกมืด... 

 หมอฉีดยาเข้าเส้นเลือดที่บริเวณข้อมือ เธอเริ่มสะลึมสะลือฤทธิ์ยาท าให้เธอรู้สึกเช่นนั้นและไม่รับรู้
ความเจ็บปวดที่ก าลังเกดิขึ้น... 

ท าแท้ง : เลือดบาปอาชญากรรมบนแพร่งชีวิต : อรสม สุทธิสาคร 

     จากตวัอย่างสารคดีตั้งแต่ตัวอย่างที่ 1 - 3 จะเห็นได้ว่ามีกลวิธีในการน าเสนอโดยใช้ผู้เล่าเรื่องไม่เหมือนกัน 

 ตัวอย่างที่ 1 เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองของสรรพนามบุรุษที่ 1 คือ ฉัน ซึ่งแสดงว่าผู้เขียนให้ 
“ฉัน” เป็นคนเล่าเรื่อง ฉันในที่นี้ก็คงหมายถึงผู้เขียนนั่นเอง ลักษณะการเล่าเรื่องจึงเป็นการเล่าเรื่องราวที่
ตัวเองได้ประสบพบเห็นมา ผู้เขียนสามารถบอกเล่าถึงความรู้สึกนึกคิดและแทรกความเห็นของตนได้อย่าง
อิสระ ท าให้เรื่องที่เล่ามีน้ าหนักดูน่าเชื่อถือ 

 ตัวอย่างที่ 2 เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองของบุรุษที่ 3 ซึ่งในเรื่องนี้ก็คือ หญิงชราที่ชื่อว่า “ป้าจวง” 
นั่นคือผู้เขียนก าหนดให้ “ป้าจวง” เป็นคนเล่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่น าเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ได้เห็นมารับรู้มา 
หรือความรู้สึกนึกคิดจึงเป็นของป้าจวงทั้งสิ้น ทั้งท่ีในความจริงแล้วผู้เขียนคือ ธีรภาพ โลหิตกุลนั่นเอง 

 ตัวอย่างที่ 3 เป็นการเล่าเรื่องโดยใช้มุมมองของผู้รู้แจ้ง หรือที่เรียกกันว่า “มุมมองสายตาพระเจ้า” ผู้
เล่าเรื่องจะล่วงรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่าง แม้แต่ความรู้สึกหรือความคิดของตัวละคร เช่น การบรรยายว่า “เธอรู้สึก
เหมือนอยู่ในโลกมืด” ซึ่งหากผู้เล่าเรื่องไม่ใช่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วจะไม่สามารถล่วงรู้ได้ว่าหญิงสาวที่ไปท าแท้ง
นั้นรู้สึกอย่างไร 

 การเล่าเรื่องทั้งสามแบบนี้ เป็นวิธีการน าเสนอแบบเรื่องสั้น การใช้ผู้เล่าเรื่องแบบที่ 1 ดูจะเป็นวิธีที่
ง่ายที่สุด เพราะ “ผู้เล่า” กับ “ผู้เขียน” เป็นคน ๆ เดียวกัน ส่วนแบบที่ 2 และ 3 นั้น “ผู้เล่าเรื่อง” กับ 
“ผู้เขียน” เป็นคนละคนกัน นอกจากนี้แล้วจะเห็นได้ว่า การเล่าเรื่องโดยใช้สรรพนาม บุรุษที่ 1 และ 2 นั้น ผู้
เล่าเรื่องจะมีตัวตนหรือปรากฏตัวในเรื่องที่ เล่า แต่การเล่าเรื่องในแบบที่ 3 ผู้เล่าเรื่องจะไม่ปรากฏตัวในเรื่อง 
เราจะได้ยินแต่ “เสียงเล่า” ของเขาเท่านั้น 

3. การน าเสนอในรูปแบบของการเขียนจดหมาย 

 การน าเสนอแบบนี้ผู้เขียนจะใช้วิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบของการเขียนจดหมาย คนเขียนจดหมายจะ
เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในเนื้อความของจดหมาย ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมกันอีกวิธีหนึ่ง โดยเฉพาะในสารคดีที่
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือเน้นการเล่าเรื่องเป็นส าคัญ ดังเช่นสารคดี เรื่อง “กล่องไปรษณีย์สีแดง” ของ อภิชาต 



เพชรลีลา เป็นสารคดีท่องเที่ยวเล่าเรื่องการเดินทางไปเที่ยวหมู่เกาะในอ่าวไทย แต่ผุ้เขียนน าเสนอเรื่องราวของ
เขาในลักษณะจดหมายจาก “ไข่ย้อย” ถึง “ดากานดา” ตัวอย่างบางตอนของสารคดีเรื่องนี้ 

แสงแดดโพล้เพล้ 

วันนี้มีเรื่องราวของความรักมาเล่าให้ฟัง 

เกาะนางยวน  

 ฉันออกจากทรายนวลกลับไปยังแม่หาด คิดเอาไว้ว่าคืนนี้จะข้ามไปนอนบนเกาะนาง
ยวน เกาะนางยวนเป็นเกาะเล็ก ๆ อยู่เคียงข้างกับเกาะเต่า ฉันออกจากทรายนวลมาก็เกือบ
เย็น เที่ยวเรือระหว่างเกาะเป็นเรือหางยาวติดเครื่องยนต์ธรรมดา ถ้าฉันจะข้ามไป เกาะนาง
ยวนในตอนนี้ต้องเหมาล าไป แต่ฉันต้องประหยัดเงินส าหรับการเดินทางในวันต่อ ๆ ไป... 

กล่องไปรษณีย์สีแดง ตอน เด็กที่เกิดมาจากเม็ดทราย : อภิชาต เพชรลีลา 

 ที่กล่าวมานี้เป็นแบบวิธีของการน าเสนอเรื่องในสารคดีที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์ ในปัจจุบันการเขียนสาร
คดแนวใหม่เปิดโอกาสให้ผู้เขียนสามารถสร้างสรรค์วิธีน าเสนอได้ไม่มีขีดจ ากัด เพราะวิธีการน าเสนอจะมีส่วน
ช่วยให้สารคดีมีความน่าอ่านมากยิ่งขึ้น 

2. กลวิธีในการด าเนินเรื่องและการล าดับความ 

 การด าเนินเรื่องและการล าดับความในการเขียนเนื้อเรื่องสารคดีนับว่ามีความส าคัญมาก เพราะการ
ด าเนินเรื่องคือการท าให้เรื่องที่เขียนด าเนินไปตามโครงเรื่องที่เราก าหนด ท าให้เรื่องมีความสัมพันธ์กันไปโดย
ตลอด 

 กลวิธีในการด าเนินเรื่อง 

 ธีรภาพ โลหิตกุล (2544, น.161-162) ได้น าเสนอแนวทางในการด าเนินเรื่องของสารดี โดยอาศัย
ประสบการณ์จากการเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ว่า สามารถใช้กลวิธีได้หลายวิธีดังนี้ 

 1. ใช้ตัวผู้เขียนเองเป็นตัวเดินเรื่อง การเดินเรื่องแบบนี้จะมีตัวผู้เขียนเป็นศูนย์กลางในการเล่าเรื่อง 
น าเสนอเรื่องราวผ่านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนซึ่งอาจจะเหมาะกับสารคดีประเภทเดินทางท่องเที่ยว 
หรือสารคดีรายงานเหตุการณ์ ดังตัวอย่าง  

“...พวกเราใช้เวลาตั้งแต่แรกไปจนถึงวันที่สามท่องเที่ยวอยู่ตามบริเวณปราสาทหิน
เมืองร้างโบราณ แต่ในที่สุดก็ตกลงกันว่าควรจะ เข้าไปเยี่ยมเมืองเสียมราษฎร์ เสียมเรียบ 
หรือเสียมราบดูบ้าง (เมืองนี้ต่อไปจะเรียกว่าเสียมเรียบตามส าเนียงเขมรซึ่งเป็นเจ้าของ) ตอน
บ่ายวันหนึ่งเราก็หลบหน้านายพุดซ้อน ซึ่งแกได้ก าชับเราว่าให้ไปดูนครวัดกับแก้อีกครั้งหนึ่ง 



แล้วก็จับ “ละเมาะ” เรือรถจักรยานสี่ล้อ ซึ่งเคยขี่กันหลายคนมาแล้วสมัยพระตะบองคืนมา
อยู่กับไทย จากหน้าโฮเต็ลเข้าไปเที่ยวที่ตัวเมืองเสียมเรียบ ความจริงรถละเมาะที่รับคน
โดยสารแถวนี้ได้สังเกตเห็นกันมาแต่แรกแล้วว่า ดูเหมือนไม่จ ากัดคนนั่ง...” 

ถกเขมร : ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช 

 สารคดีเรื่อง “ถกเขมร” เป็นสารคดีบันทึกการเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าน่าอ่าน
และได้สาระความรู้ แต่ที่เด่นที่สุดก็คือกลวิธีการด าเนินเรื่องท่ีใช้ตัวผู้เขียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้การเล่าเรื่องสนุก
เป็นกันเอง 

 2. ใช้ตัวบุคคลในพื้นที่เป็นตัวด าเนินเรื่อง หมายถึงการที่ผู้เขียนสารคดีใช้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับเนื้อ
เรื่องเป็นตัวด าเนินเรื่อง อาจท าหน้าที่เป็นผู้เล่าเรื่องหรือไม่ผู้เขียนก็เลือกการเล่าเรื่องโดยผ่านมุมมองของบุคคล
ดังกล่าว เช่น สารคดีสะท้อนความยิ่งใหญ่ของผืนป่าดงพญาไฟ (เขาใหญ่) ผ่านประสบการณ์อดีตพรานป่าผู้ผัน
ชีวิตมาเป็นนักอนุรักษ์ ในสารคดีตัวอย่างเรื่อง “แม่ค าแป้น โศกนาฏกรรมที่ริมฝั่งมูล” ของ ธีรภาพ โลหิตกุล 
น าเสนอเรื่องราวของแม่ช้างเชือกหนึ่งที่ต้องตายขณะคลอดลูก ธีรภาพเดินเรื่องสารคดีเรื่องนี้โดยมองผ่าน
ความรู้สึกและสายตาของ ทา ศาลางาม ผู้เป็นทั้งเจ้าของและควาญของแม่ค าแป้นได้อย่างสะเทือนอารมณ์ ดัง
ตัวอย่างตอนหนึ่งว่า 

...ทา ไม่ต่างไปจากชายหนุ่มไทยกูยแห่งบ้านตากลางทั่ว ๆ ไปที่สืบทอดอาชีพคน
เลี้ยงช้างมาจากคนรุ่นปู่รุ่นพ่อ ตั้งแต่จ าความได้เขาก็เห็นพ่อขึ้นขี่หลังแม่ค าแป้นไปไหนต่อ
ไหน และบ่อยครั้งที่กระเตงเขาขึ้นไปบนหลังแม่ค าแป้นด้วย กระทั่งย่างเข้าสู่วัยหนุ่ม เมื่อพ่อ
เริ่มป่วยกระเสาะกระแสะประสาผู้เฒ่า คนเลี้ยงช้างที่กร างานมาค่อนชีวิต ทาจึงขึ้นหลังแม่ค า
แป้นเยี่ยง “ควาญช้าง” อย่างเต็มภาคภูมิ อย่างที่เขาเคยรู้สึกกับพ่อยามเมื่อพ่อขี่ช้างพังตัวนี้
ออกไปโดดเด่นอยู่กลางสนามในมหกรรมช้างสุรินทร์... 

แม่ค าแป้น โศกนาฏกรรมที่ริมฝั่งมูล : ธีรภาพ โลหิตกุล 

 ในสารคดีเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าผู้เขียนให้เรื่องเดินผ่านเรื่องราวของ “ทา ศาลางาม” ผู้เป็นเจ้าของและ
ควาญช้าง ในขณะเดียวกันจะเห็นได้ชัดเจนว่า ธีรภาพ เลือกใช้มุมมองบุรุษที่ 3 เป็นผู้เล่าเรื่องผ่านมุมมองและ
ความรู้สึกของทานั่นเอง 

 3. ใช้บุคคลในประวัติศาสตร์เป็นตัวด าเนินเรื่อง วิธีการนี้ก็เหมือนกับวิธีการข้างต้นที่ใช้ตัวบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเป็นตัวด าเนินเรื่อง เพียงแต่เรื่องราวเหตุการณ์และบุคคลดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต 
ในสารคดีสะท้อนประวัติศาสตร์หมู่เกาะตะรุเตาผ่านชีวิตพลิกผันของ สอ เสถบุตร ซึ่งเคยเป็นนักโทษการเมือง
ที่ถูกจองจ าที่ทัณฑสถานตะรุเตา หรือในสารคดีขนาดยาวเรื่อง “มือปืน” ของ อรสม สุทธิสาคร เป็นการ
น าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวงการมือปืนรับจ้าง โดยอรสมเดินเรื่องด้วยการสะท้อนผ่านเรื่องราวของมือปืนหลาย
สิบคน 



 กลวิธีในการล าดับความ 

 การล าดับความได้แก่การเรียบเรียงเนื้อหาของเรื่องให้ต่อเนื่องสัมพันธ์กันตามล าดับ การด าเนินเรื่อง
ต้องมาก่อนการล าดับความ การด าเนินเรื่องเป็นการหาสื่อหรือพาะหนะที่จะน าพาให้เรื่องด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ การล าดับความเป็นการก าหนดขั้นตอนว่า สื่อหรือพาหนะนั้นจะน าพาเรื่อ งไป
ตามล าดับอย่างไร 

 การล าดับความอาจท าได้หลายวิธีดังนี้ 

1. ล าดับตามวันเวลา หรือบางครั้งเรียกว่าการล าดับความตามปฏิทิน หมายถึง การล าดับความตาม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือหลัง ถ้าเขียนสารคดีชีวิตบุคคลก็อาจล าดับความตามช่วงชีวิตของเจ้าของประวัติซึ่ง
เริ่มจากช่วงก าเนิดชีวิตในวัยเยาว์ การศึกษา การท างาน กระทั่งถึงชีวิตในปัจจุบันหรือบั้นปลายของชีวิต 

2. ล าดับความตามมิติสถานที่ ได้แก่ การล าดับโดยยึดสถานที่เป็นหลัก เช่น จากที่ใกล้ไปหาไกล จาก
ซ้ายไปขวาหรือจากหน้าไปหลัง เป็นต้น 

3. ล าดับความแบบแยกแยะเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ การล าดับความตามหมวดหมู่ที่จ าแนกไว้ เช่น สาร
คดีเรื่องหนึ่งน าเที่ยว สถานที่ส าคัญในแหล่งท่องเที่ยว ผู้เขียนหรือผู้เล่าเรื่องอาจล าดับความจากสถานที่
ท่องเที่ยวเป็นแหล่งธรรมชาติก่อน จากนั้นจึงเป็นสถานที่ที่เป็นโบราณวัตถุ โบราณสถาน เป็นต้น 

4. ล าดับความแบบเหตุผล คือการล าดับโดบกล่าวถึงเหตุและแสดงผลอันเกิดจาเหตุการณ์นั้น ๆ 
(ประสิทธ์ กาพย์กลอน. 2518,น. 107) การล าดับความแบบนี้มักใช้มากในสารคดีที่มีแก่นเรื่องเน้นความรู้ หรือ
สารคดีเชิงวิชาการ 

5. ล าดับตามประเด็นส าคัญ การล าดับความแบบนี้มักใช้กับเนื้อเรื่องที่มีการแสดงเหตุผลหรือเสนอ
ความคิดเห็น (วนิดา บ ารุงไทย. 2545,น. 53) นั่นคือจะล าดับตามประเด็นส าคัญก่อนหลัง การล าดับความแบบ
นี้ค่อนข้างยาก จึงไม่เป็นที่นิยมใช้ในสารคดีทั่วไป 

3. กลวิธีและศิลปะในการใช้ภาษา 

 การใช้ภาษาเป็นหัวใจส าคัญของการเขียนทุกประเภท โดยเฉพาะการใช้ค า การใช้ประโยคและส านวน
โวหาร การใช้ภาษาเขียนที่ดีผู้เขียนจะต้องมีความรู้ในกฎเกณฑ์ของภาษาและต้องอาศัยศิลปะในการใช้ด้วย 
การใช้ภาษาเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านได้รับ “รส” ในการอ่านพอ ๆ กับได้รับสาระหรือเนื้อหาการใช้
ภาษาในการเขียนสารคดีก็มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการใช้ภาษาในการเขียนประเภทอ่ืน ๆ สิ่งที่ผู้เขียนควร
ค านึงก็คือ 

 1. การใช้ค า 



 การเขียนจะน่าสนใจน่าติดตามนั้นควรต้องพิจารณาถึงการใช้ถ้อยค าให้มาก และต้องรู้จักหยิบถ้อยค า
มาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ ให้อยู่ในต าแหน่งที่ควรอยู่เพ่ือจะได้รับความหมายได้ตรงตาม
เป้าประสงค ์

 ในการเขียนสารคดีแนวใหม่ที่เน้นรสความเพลิดเพลินและศิลปะในการเขียนพอ ๆ กับเนื้อหาสาระ จึง
ต้องให้ความส าคัญกับการใช้ค ามาเป็นพิเศษ 

 ข้อที่ควรพิจารณาในการใช้ค าในการเขียนสารคดี มีดังนี้ 

 1. ใช้ค าให้ตรงกับความหมายที่ต้องการ เช่น 

 “ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้ท่านทั้งหลายร่วมกันสมานฉันท์กับข้าพเจ้าในอันจะตั้งสัตย์อธิษฐานขอคุณพระ
ศรีรัตนตรัยได้ช่วยอภิบาลประเทศชาติของเรา” 

 ในประโยคนี้การใช้ค าว่า วิงวอน เป็นค าที่ไม่ตรงกับความหมาย ควรใช้ค าว่า เชิญชวน มากกว่า 

 2. ใช้ค าที่คนส่วนมากเข้าใจ คือค าท่ีนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ค าพ้นสมัยหรือค าที่ใหม่เกินไป 

 3. อย่าใช้ค าฟุ่มเฟือยโดยไม่จ าเป็น การใช้ค าฟุ่มเฟือยคือการใช้ค ามากแต่กินความน้อย เช่น 

 “เขามีความปิติยินดีปรีดาเป็นอย่างมากกับความส าเร็จในครั้งนี้” 

 จะเห็นได้ว่า ค าว่า “ปิติ ยินดี ประดา” สามค านี้มีความหมายเพียงอย่างเดียวว่าดีใจหรือปลื้มใจ 
ผู้เขียนเลือกค าใดค าหนึ่งมาใช้ก็พอ 

 อนึ่ง มักมีความเข้าใจผิดอยู่เสมอว่า ภาษาในการประพันธ์ที่สละสลวยเกิดจากการใช้ค ามาก และ
แสดงถึงความสามารถในการสรรหาถ้อยค ามาใช้อย่างหรูหรา แท้จริงแล้วความสละสลวยในการใช้ค าขึ้นอยู่กับ
ความหมายที่กระชับและกินความต่างหาก 

 4. ใช้ค าให้ถูกต้องตามหลักภาษาและความนิยม ภาษาในการเขียนสารคดีอาจไม่เคร่งครัดและเป็น
แบบแผนเหมือนภาษาทางวิชาการ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เขียนจะไม่ใส่ใจต่อกฎเกณฑ์ภาษาเสียทีเดียว อย่า
ลืมว่าภาษาท่ีงดงามและสร้างสรรค์นั้นไม่จ าเป็นต้องเขียนผิดหลักไวยากรณ์ 

 5. เลี่ยงการใช้ค าซ้ า ๆ กันแต่ใช้หลักการ “หลากค า” แทน การหลากค า คือการใช้ค าที่มีความหมาย
คล้ายคลึงกันมาสับเปลี่ยนกัน เช่น ถ้าเขียนสารคดีเกี่ยวกับชีวิตบุคคลก็มีความจ าเป็นต้องเอ่ยชื่อบุคคลผู้นั้น
บ่อย ๆ ซึ่งท าให้เฝือและไม่ไพเราะ ผู้เขียนอาจใช้สรรพนามแทนหรือไม่ก็เปลี่ยนไปใช้ค าอ่ืนบ้าง เช่น 

 “ในวัยเยาว์ชีวิตของสมพรมีแต่ความยากล าบาก แต่เด็กชายก็ไม่ท้อแท้และสิ้นหวัง ตรงกันข้ามความ
ยากขนกลับท าใหเ้ขามีความมานะพยายามมากข้ึน” 



 ประโยคข้างต้น ค าว่า “เขา” และ “เด็กชาย” เป็นค าที่ใช้แทน “สมพร” 

 6. ใช้ค าถูกหลักไวยากรณ์ ไวยากรณ์คือหลักแห่งภาษาไวยากรณ์ได้วางระเบียบวิธีการใช้ค าไว้หลาย
อย่างนักประพันธ์พึงต้องระวัง อาทิ 

  (1) การใช้อาการนาม ซึ่งข้ึนต้นด้วย “การ” หรือ “ความ” น าหน้าควรใช้ให้ถูกตามหลัก คือ 
(เปลื้อง ณ นคร 2541,น. 20) เมื่อจะเปลี่ยนค ากริยาเป็นอาการนาม ให้ใช้ การ น าหน้า เช่น การเดิน, การกิน, 
การด ารงชีพ ถ้าเปลี่ยนค าวิเศษณ์เป็นอาการนาม ให้ใช้  ความ น าหน้า เช่น ความเดือดร้อน ความเสื่อม 
ความเร็ว เป็นต้น 

  (2) การใช้ลักษณนาม ควรใช้ให้ถูกต้องตามข้อก าหนด เช่น คัน ใช้กับ รถ แร้ว คันไถ เบ็ด 
ปาก ใช้กับ แห อวน สวิง ตน ใช้กับยักษ์ อสุรกาย ฯลฯ 

  (3) การใช้ค าบุพบท แก่ แด่ แต่ จะต้องใช้ให้ถูก ไม่เช่นนั้นอาจท าให้ความหมายคลาดเคลื่อน 

  (4) การใช้ค าราชาศัพท์ ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมรวมไปถึงการใช้ค าสุภาพ 

 7. พยายามตัดค า ที่ ซึ่ง อัน ให้มากที่สุด อย่าใช้ค าเหล่านี้โดยไม่จ าเป็น ต้องพิจารณาดูว่าหากตัดออก
แล้วไม่ท าให้ความเสียหายก็ควรตัด เพราะนอกจากจะท าให้รกรุงรังแล้ว อาจท าให้ความหมายไม่ชัดเจนด้วย 

 ในเรื่องของการใช้ค า ยังมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก นักเขียนสารคดีจต้องระมัดระวังและฝึกใช้ค า
ให้เหมาะสม เพราะการใช้ค าท่ีดียังช่วยให้เกิดจินตภาพและท าให้สารคดีมีความสละสลวยน่าอ่านมากยิ่งข้ึน 

 2. การใช้ประโยค 

 การใช้ประโยคในงานเขียน เป็นเรื่องของการเรียงร้อยถ้อยค าในรูปของการผูกประโยค ซึ่งเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญของการเขียนทุกประเภท ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2518,น.84-88) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับการผูกประโยค
ในงานเขียนไว้ ดังนี้ 

 1. ผูกประโยคให้กระชับ ไม่เปิดโอกาสให้แย้งได้ เช่น “อย่าเดินลัดสนาม” ประโยคนี้อาจแย้งได้ว่า ถ้า
ไม่เดิน จะวิ่ง นั่งหรือนอนก็ได้ 

 2. ผูกประโยคให้สั้นกะทัดรัด ไม่ควรผูกประโยคยาว ๆ เยิ่นเย้อ เช่น “อันธรรมดาคนเราเกิดมาในโลก
นี้ บ้างก็เป็นคนดี บ้างก็เป็นคนชั่ว” ควรแก้ให้กระชับเป็น “มนุษย์เรามีท้ังดีและชั่ว” 

 3. ไม่ควรผูกประโยคที่ใช้ค าซ้ ากันอยู่ในท่ีใกล้ชิดกัน 

 4. ในประโยคเดียวกันไม่ควรใช้ค ากริยาหลายตัว เพราะอาจท าให้เกิดความสับสนและจับใจความได้
ยาก 



 5. ผูกประโยคให้มีเอกภาพและสัมพันธภาพ คือผูกประโยคให้กลมกลืนมีเนื้อความอย่างเดียวและ
สัมพันธ์กัน 

 6. หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบประโยคต่างประเทศ เพราะฟังขัดหู เช่น “มันเป็นคืนที่อากาศร้อนอบอ้าว
มาก” ควรใช้ค าว่า “คืนนี้อากาศร้อนอบอ้าวมาก” เป็นต้น 

 7. ผูกประโยคให้มีน้ าหนัก เพราะจะท าให้มีความหมายสมบูรณ์แบบการจัดต าแหน่งประโยคให้มี
น้ าหนักท าได้หลายลักษณะ เช่น จัดต าแหน่งของค าให้เหมาะสม การกระชับความ การขัดความและการขนาน
ความ 

4. กลวิธีในการใช้กระบวนความ 

 ค าว่ากระบวนความ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่า “แบบแผนของเนื้อความ
หรือเรื่องราว” (ราชบัณฑิตยสถาน 2525,น.36) กระบวนความในการเขียนหรือเรื่องราวในท านองต่าง ๆ เช่น 
กระบวนความในการบรรยาย การพรรณนา การอธิบาย การอุปมา และสาธกหรือมักเรียกกันว่าการใช้โวหาร
ในการเขียน ซึ่งหมายถึงการใช้ภาษาอย่างมีชั้นเชิง เพ่ือให้ข้อความได้เนื้อความดีมีความหมายแจ่มแจ้ง 
เหมาะสมน่าฟัง (ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. ๒๕๒๑,น.๑๒๗) ในการเขียนเรื่องผู้เขียนอาจใช้กระบวนความหรือ
โวหารต่าง ๆ กันตามลักษณะของเนื้อความในแต่ละตอน ดังจะน าเสนอแนวทางในการใช้กระบวนความต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการเขียนสารคดี ดังนี้ 

 กระบวนความบรรยาย 

 เป็นกระบวนความที่ใช้ในการเล่าเรื่อง บอกเล่าหรืออธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ตามล าดับเหตุการณ์หรือ
ตามขั้นตอน การเขียนบรรยายความจะเน้นรายละเอียดใช้ภาษาที่น าเสนอเนื้อความอย่างเป็นภววิสัย 
(subjective) คือไม่น าเอาความรู้สึกของผู้เขียนเข้าไปเกี่ยวข้อง ปราศจากน้ าเสียง เปรียบดังใช้ภาษาเป็นกล้อง
ถ่ายภาพบันทึกภาพผ่านตัวอักษรอย่างท่ีเป็นจริง 

  ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2521,น. 127) น าเสนอหลักการบรรยายความไว้ดังนี้ 

 1. ใช้ภาษาง่าย ๆ 

 2. มีความรู้ในเรื่องท่ีบรรยายดี 

 3. กล่าวแต่เรื่องที่เป็นความจริง เหมาะแก่เหตุการณ์และเวลา 

 4. รู้จักเลือกเฟ้นเรื่องท่ีจะเล่า อะไรที่ควรพูดก็เล่าละเอียด อะไรที่ไม่ส าคัญก็เล่าสั้น ๆ 

 5. เรียบเรียงความคิดให้ล าดับต่อเนื่องกัน ไม่สับสน 

 6. ยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบเพ่ือให้เรื่องเด่นข้ึน 



 7. พูดให้ตรงจุดไม่อ้อมค้อมวกวน 

 วนิดา บ ารุงไทย (2545,น. 21) กล่าวว่า หลักส าคัญของกระบวนการบรรยาย คือการให้สาระของเรื่อง
อย่างตรงไปตรงมา ผู้รับสารสามารถรับได้ชัดเจนถูกต้อง จึงเน้นการให้เนื้อหาส าคัญ ๆ ประเด็นที่จ าเป็นซึ่งจะ
ท าให้สาระส าคัญมีความชัดเจนแจ่มแจ้ง โดยไม่ต้องการรายละเอียดหรือพลความมากนัก 

 ในการเขียนสารคดีแนวใหม่ ซึ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง การใช้กระบวน
ความแบบบรรยายจึงเหมาะกับการน าเสนอเนื้อความที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ วัตถุสิ่งของ
ตามท่ีเป็นจริงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 

 กระบวนความพรรณนา 

 กระบวนความพรรณนาหรือพรรณนาโวหาร มีลักษณะคล้ายกระบวนความบรรยายแต่ต้องสอดแทรก
อารมณ์ ความรู้สึกให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตามไป และก่อให้เกิดจินตภาพในใจของผู้อ่าน เนื่องจากกระบวนความ
พรรณนา เน้นการเล่าให้เห็นภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง ถ้อยค าที่น ามาใช้จะต้องเป็นค าที่ก่อให้เกิดจินตภาพใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น รูปร่าง ลักษณะที่สัมผัสได้ทางกาย หรืออาจกล่าวได้ว่า กระบวนความแบบ
พรรณนาโวหาร ก็คือ การเขียนเนื้อความให้เกิด รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัสนั่นเอง 

 การเขียนพรรณนาที่น าเสนอ โดย ประสิทธิ์ กาพย์กลอน (2521,น. 128) กล่าวว่าจะต้องค านึงในสิ่ง
ต่อไปนี้ 

 1. เลือกใช้ค าให้ตรงกับความรู้สึกท่ีจะพรรณนา 

 2. เขียนให้ผู้อ่านสนใจและประทับใจ 

 3. เลือกเฟ้นสิ่งที่จ าเป็นขึ้นมากล่าว 

 4. เขียนให้ผู้อ่านเข้าใจข้อความที่พรรณนาอย่างชัดเจน 

 5. เล่นส านวนได้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง 

 6. เขียนตามความรู้สึกของตนเอง  

 การเขียนสารคดีแนวใหม่ ที่เน้น “รส” ในการอ่านกระบวนความแบบพรรณนาจึงเหมาะที่จะใช้ในการ
เขียนที่เกี่ยวกับการให้รายละเอียดของฉาก บรรยากาศ การวาดภาพบุคคล (Profile) การกล่าวถึงสภาพ
อารมณ์ ความรู้สึกเพ่ือที่จะให้ผู้อ่านเกิดจินตนาการและรู้สึกร่วมไปกับผู้เขียนเสมือนได้เห็นและรู้สึกด้วยตนเอง 

 

 



 การบวนความอธิบาย 

 กระบวนความเชิงอธิบาย เป็นศิลปะการเรียบเรียงข้อความเพ่ืออธิบายหรือชี้แจงให้ผู้อ่านได้เข้าใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง กระบวนความอธิบายมีลักษณะใกล้เคียงกระบวนความบรรยาย แต่ต่างกันตรงที่การบรรยาย
มักจะใช้ในการเล่าเรื่อง ส่วนการอธิบายเป็นการใช้ข้อเท็จจริงหรือสาระความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การ
อธิบายกฎเกณฑ์ การอธิบายขั้นตอนและวิธีการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นต้น ในการเขียนสารคดีที่มีแก่นเรื่องเน้น
วิชาการ ซึ่งมุ่งน าเสนอสาระความรู้เป็นหลัก 

 ลักษณะส าคัญของกระบวนความเชิงอธิบาย ประกอบด้วย (เปลื้อง ณ นคร, 2541,น. 56) 

 1. เรื่อง เมื่อจะพูดเรื่องใดก็ต้องเพ่งเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ไม่ควรเอาเรื่องอ่ืนมาปน 

 2. ความคิดเห็น ต้องเป็นไปตามความรู้ความเข้าใจของผู้เขียนเอง ไม่ควรไปยืมความคิดของผู้อื่นมาพูด
แทน แต่อาจน ามาอ้างอิงได้บ้างแต่อย่าให้ความคิดคนอ่ืนมาอยู่เหนือความคิดเราเอง 

 3. ความรู้ เมื่อจะพูดถึงเรื่องใดต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างถี่ถ้วน เพราะหากไม่รู้แจ่มแจ้งก็จะเขียน
อธิบายเรื่องนั้นไม่ได้ หากมีความรู้ไม่พอก็ต้องค้นคว้าเพ่ิมเติมและซึมซาบเข้าใจเรื่องนั้น ๆ เสียก่อน 

 4. ความน่าอ่าน น่าฟัง ต้องเรียบเรียงความและใช้ถ้อยค าให้เป็นที่สนใจของคนอ่าน พึงหลีกเลี่ยง
ศัพท์เทคนิค (Technical term) 

 5. ต้องให้เข้าใจง่าย 

 6. ต้องมีความเป็นล าดับติดต่อกัน 

 นอกจากหลักส าคัญดังที่กล่าวมาแล้ว การเขียนอธิบายควรจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญอีก 3 ประการ 
คือ หลักแห่งความเป็นเอกภาพ (unity) สัมพันธภาพ (coherence) และสารัตถภาพ (emphasis) หลักสาม
ประการนี้ เป็นเรื่องพ้ืนฐานของงานเขียนทุกประเภท ความเป็นเอกภาพ หมายถึง ความเป็นหนึ่งเดียว เมื่อ
อธิบายเรื่องใดก็จ าเพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องนั้น ๆ ไม่เขียนนอกเรื่อง สัมพันธภาพ คือ หลักแห่งความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กันในแต่ละประเด็น ส่วนสารัตถภาพ คือ ความมีสาระซึ่งประกอบด้วยใจความส าคัญและพลความใน
การเขียนจะต้องเน้นในส่วนที่เป็นใจความส าคัญให้มากกว่าพลความไม่พูดแบบ “น้ าท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง” 

 ตัวอย่างกระบวนความเชิงอธิบาย 

...นักโทษในเรื่องจ าบางขวางแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ “นักโทษระหว่าง” และ 
“นักโทษเด็ดขาด” นักโทษระหว่างคือนักโทษที่ถูกตัดสินคดีในศาลชั้นต้นแล้ว แต่ก าลังอยู่ใน
ระหว่างอุทธรณ์ ฎีกา ถือว่าคดียังไม่สิ้นสุด นักโทษพวกนี้ยังมีโอกาสออกไปเห็นโลกภายนอก
บ้างเวลาไปศาล ส่วนนักโทษที่คดีพิพากษาถึงที่สุดแล้วโดยปกติ หมายถึง นักโทษทีทราบผล
การพิจารณาโทษของศาลฎีกาแล้ว แต่ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทาหรณ์หรือฎีกาภายใน 30 วัน ถือ



เป็นคดีสิ้นสุด ศาลจะออกใบแดงแจ้งโทษให้จ าเลย แสดงว่าเขาผู้นั้นเป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว
... 

        คุกบางขวาง : อรสม สุทธิสาคร 

 จากสารคดีข้างต้น เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของกระบวนความเชิงอธิบาย กล่าวคือ ผู้เขียนก าลัง
อธิบายเรื่องนักโทษในเรือนจ าบางขวางว่ามีกี่ประเภท คืออะไรและเป็นอย่างไร ลักษณะการอธิบายจะ
มีส่วนของการ “นิยาม” หรือการก าหนดความหมายของ “นักโทษเด็ดขาด” กับ “นักโทษระหว่าง” 
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจ ผู้เขียนใช้ภาษาชัดเจนและกระชับ ไม่มีการสอดแทรกพลความเกินความจ าเป็น 

5. การแทรกค าพูดและเสริมเกร็ดที่น่าสนใจ 

 การสร้างความน่าเชื่อถือท าได้โดยการอ้างอิง หรือการสอดแทรกค าพูดของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ลงในเนื้อเรื่องของสารคดี ส่วนการสร้างสีสันบรรยากาศ ได้แก่ การเพ่ิมเติมรายละเอียดบางอย่างที่ท า
ให้สารคดีมีอรรถรสเพ่ิมมากขึ้น เป็นต้นว่า การเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย นิทาน ต านานปรัมปรา ซึ่งจะ
ช่วยเสริมแต่งให้เนื้อเรื่องมีสีสันน่าอ่าน 

 การอ้างหรือแทรกค าพูด 
 การอ้างค าพูด หมายถึงการหยิบยกเอาค าพูดของแหล่งข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
สอดแทรกในเนื้อเรื่องของสารคดี เพ่ือให้สารคดีนั้นมีความน่าเชื่อถือ สมจริงและเป็นหลักฐานว่า
ผู้เขียนไม่ได้สมมุติหรือจินตนาการเอาเอง เช่น เมื่อเขียนถึงชีวิตของแม่ค้าหาบเร่  ก็อาจน าเอาค าพูด
ของแม่ค้าหาบเร่คนหนึ่งมาแทรกลงในเนื้อหาประกอบกับค าบรรยายหรือพรรณนา 
 การอ้างค าพูดในเนื้อเรื่องของสารคดี นอกจากจะท าให้เนื้อเรื่องมีความสดสมจริงและ
น่าเชื่อถือแล้ว ยังมีบทบาทต่อเนื้อเรื่องอีกหลายประการ อาทิ 

 1. ช่วยในการด าเนินเรื่อง การด าเนินเรื่องในสารคดีมักใช้กระบวนความบรรยายและการ
พรรณนาเป็นหลัก ในบางครั้งผู้เขียนอาจสลับการบรรยายด้วยการแทรกค าพูดของบุคคลให้ช่วย
ด าเนินเรื่องหรือท าหน้าที่เล่าเรื่องแทน 

 2. ช่วยให้รายละเอียดแทนการอธิบายของผู้เขียน  เนื้อเรื่องสารคดีบางตอนมีประเด็น
บางอย่างที่ต้องอธิบายขยายความ ซึ่งโดยปกติผู้เขียนใช้กระบวนความอธิบายเพ่ือไขความกระจ่าง แต่
บางครั้งการแทรกค าพูดของบุคคลจะช่วยท าหน้าที่แทนได้ ดังตัวอย่าง 

 ...11.00 น. คณะส ารวจไต่ระดับความสูงของดอกถ้วยขึ้นมาตามล าห้วยแม่ปิงถึง 
ระดับ 1,700 เมตร ล าห้วยซึ่งบัดนี้เป็นเพียงธารน้ าสายเล็ก ๆ ก็หายเข้าไปในรอบแตกของโขด
หินเบื้องหน้า รอบข้างเป็นป่าดิบเขียวขจี ...แววตาแห่งความปีติฉายฉานขึ้นในดวงตาของนัก



ส ารวจเมื่อตรวจสอบจนแน่ชัดแล้วว่า นี่คือตาน้ าอันเป็นจุดก่อก าเนิดแม่น้ าปิงหรือ “ชุนปิง” ที่
เสาะแสวงหามานานแรมปี 

 “นี่เป็นตาน้้าชนิดหนึ่งที่ไหลออกจากซอกหิน...” 

 ชูศักดิ์ พันธุ์มณี นักวิชาการกองอนุรักษ์ต้นน้ า ให้ความกระจ่างทางวิชาการแก่คณะ
ส ารวจ 
 “ตรงนี้เป็นพ้ืนที่รับน้้า เมื่อเวลาฝนตกลงมามันจะซึมตามภูเข่าแล้วค่อย ๆ ซึมออกมา
ตามช่องหิน แล้วจึงไหลไปตามร่องห้วยไปรวมกับล้าห้วยอีกหลายสายกว่าจะกลายเป็นเส้น 
แม่น้้า...ซึ่งถ้าเราดูตามภูมิประเทศแล้วเราได้เดินมาตามห้วยแม่น้้าปิง เดินทวนน้้ามาจนสุด
ปลายห้วยแล้วจุดนี้เป็นจุดสูงสุดของแม่น้้าปิง นี่คือจุดต้นน้้าของมัน” 

  ขุนปิงสุดแดนสยาม ปฏิบัติการค้นหาต้นธารแห่งเจ้าพระยา : ธีรภาพ โลหิตกุล 

 จากบทสารคดีข้างต้น จะเห็นได้ว่าค าพูดของเจ้าหน้าที่กองอนุรักษ์ต้นน้ าที่ผู้เขียนน ามาแทรกไว้นั้น
ช่วยอธิบายต้นก าเนิดของแม่น้ าปิง โดยที่ผู้เขียนสารคดีเรื่องนี้ไม่จ าเป็นต้องอธิบายเพ่ิมเติม อีกทั้งยั งท าให้
น่าเชื่อถือเพราะเป็นค าพูดของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

 3. ช่วยสร้างบรรยากาศและอารมณ์ บางครั้งการแทรกค าพูดของบุคคลหรือตัวละคนในเนื้อเรื่องจะ
ท าให้ได้บรรยากาศหรือมีสีสันมากกว่าที่ผู้เขียนเป็นคนเล่าหรือพรรณนาเอง เช่น สารคดีเรื่องหนึ่งต้องการ
ชี้ให้เห็นความล าบากของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอันเกิดจากโรงงานแห่งหนึ่ง หากผู้เขียนเล่า
เสียเองก็ย่อมท าได้ แต่ถ้าแทรกค าพูดของชาวบ้าน ลงไปสักสองสามประโยคก็อาจจะได้บรรยากาศและอารมณ์
สะเทือนใจ เพราะผู้อ่านจะรู้สึกเหมือนว่าได้ยินชาวบ้านพูดมากกว่าได้อ่านจากข้อเขียนของนักเขียน 

 ในสารคดีเรื่อง “แม่ค าแป้น โศกนาฏกรรมริมฝั่งน้ ามูล” ของ ธีรภาพ โลหิตกุล มีการแทรกค าพูดที่    
ท าให้เกิดบรรยากาศสะเทือนใจ ดังตอนหนึ่งที่ว่า 

“แม่เพ่ิงหยุดร้องไห้ไม่กี่วันนี่เอง ตอนงานช้างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
เห็นบ้านอ่ืนเขาขี่ช้างไปร่วมงานกันคึกคัก แม่ยิ่งร้องไห้ เพราะทุกปีผมต้องเอาค้าแป้นไปร่วม
ขบวนด้วย...” 

ทา ศาลางาม วันนี้เขาคือคนเลี้ยงช้างผู้ไม่มีช้าง พูดถึงนางเบ้า แม่ผู้น่าสงสารของเขา 

 จะเห็นได้ว่า การอ้างหรือแทรกค าพูดนั้นช่วยให้เนื้อเรื่องของสารคดีมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมาก
ขึ้น การแทรกค าพูดที่เหมาะสมจะช่วยให้เรื่องไม่ราบเรียบจนเกินไป เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศของผู้อ่านไป
ด้วยในตัว 

 อย่างไรก็ตาม การแทรกค าพูดมีข้อที่พึงระมัดระวังให้มาก ซึ่งจะน าเสนอเป็นแนวทางดังนี้ 



 1. ต้องไม่ลืมว่าสารคดีไม่ใช่เรื่องสั้นและนวนิยาย ดังนั้นการแทรกค าพูดจึงมีได้ตามที่จ าเป็น อย่าใส่ลง
ไปมากจนดูเหมือนบทสนทนาของตัวละครในเรื่องสั้นเพราะจะท าให้รกรุงรังและท าให้เนื้อเรื่องเสียอรรถรส 

 2. ค าพูดที่แทรกในเนื้อหา ควรเป็นประโยคหรือเนื้อความที่มีความหมายต่อเรื่อง ไม่ใช่แทรกค าพูด
ดาด ๆ ประเภทค าทักทายหรือค าปรารภเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศ แต่ควรเลือกประโยคและค าพูดที่กระทบใจ 
หรือมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งต่อเนื่อง 

 3. ควรมีความบรรยาย หรือบอกเล่าเกี่ยวกับผู้พูดประกอบซึ่งคล้าย ๆ กับการเขียนข้อความบรรยาย
ประกอบบทสนทนาในเรื่องสั้น 

 นอกจากการแทรกค าพูดบุคคลที่เกี่ยวข้องในเนื้อเรื่องแล้ว สิ่งที่จะช่วยให้สารคดีมีความน่าสนใจและมี
เสน่ห์ ก็คือการเสริมแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยลงในเนื้อหา เช่น การเสริมเกร็ดประวัติศาสตร์ นิทาน ต านานหรือ
เรื่องเล่าที่ช่วยเสริมสร้างให้เนื้อเรื่องมีสีสันมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่มากเกินไปจนท าให้เนื้อเรื่องขาด
ความเป็นเอกภาพ การเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเป็นเหมือนเครื่องปรุงรสช่วยตกแต่งให้สารคดีที่เขียนมีอรรถรส
มากขึ้น 

6. การอ้างอิง 

 การอ้างอิง หมายถึงการที่ผู้เขียนน าเอาข้อมูลจากเอกสารมาสอดแทรกและเรียบเรียงลงในเนื้อเรื่อง
ของสารคดี เพ่ือน าเสนอข้อเท็จจริง สาระความรู้ที่เก่ียวข้องกับเนื้อเรื่องและประเด็นที่น าเสนอ เพ่ือให้สารคดีที่
เขียนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น การอ้างอิงในสารคดีก็เช่นเดียวกับการอ้างอิงในงานเขียนทางวิชาการ แต่
ต่างกันตรงที่การอ้างอิงเชิงอรรถหรือบรรณานุกรม ในขณะที่การเขียนสารคดีไม่จ าเป็นต้องเขียนแบบเชิงอรรถ 
หากแต่ให้ระบุลงในเนื้อหาได้เลยหรือไม่ก็เขียนอย่างคร่าว ๆ ว่ามาจากหนังสืออะไร ใครเป็นคนเขียน 

 (1) อย่างไรก็ตาม การแบ่งแยกเขตแดนออกเป็นประเทศไทยประเทศลาวใน
ประวัติศาสตร์ ยุคหลังได้ท าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าชาวไทยกับลาวมีความแตกต่างทางชาติ
พันธุ์  ในเรื่องนี้  เติม วิภาคย์พจนกิจ นักประวัติศาสตร์ อีสานบันทึกไว้ ในหนั งสื อ 
“ประวัติศาสตร์ลาว” ตอนหนึ่งว่า... “อันที่จริงดินแกนที่เป็นพ้ืนก าเนิดของแม่น้ าเจ้าพระยา
แม่น้ าโขงก็ดี...” 

ไทยลาว หลวงพระบาง : ธีรภาพ โลหิตกุล 

(2) จากบทความ “แบบพฤติกรรมของผู้ต้องขังในเรือนจ า” โดยนัทธี จิตสว่าง 
แบ่งประเภทผู้ต้องขังตามพฤติกรรมได้ถึง 11 ประเภทคือ พวกเก๋าคุก พวกขาใหญ่ พวกเบา
ปัญญา พวกเพ้ียน พวกหัวหมอ พวกอิทธิพล พวกแท็กซี่ พวกข้ียา พวกพ่อค้า พวกน้อง พวก
เสือเดียว... 

             คุกบางขวาง : อรสม สุทธิสาคร 



4. การเขียนความจบ 

 การเขียนความจบ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการเขียนสารคดี ความจบเป็นการปิดเรื่อง
สารคดีที่เขียนมาทั้งหมด ซึ่งควรจะเป็นตอนที่สร้างความประทับใจสุดท้ายให้กับผู้อ่าน เช่นเดียวกับความ
ประทับใจที่เกิดจากการอ่านตอนจบของเรื่องสั้นและนวนิยาย 

 การเขียนความจบในสารคดีก็เช่นเดียวกับการเขียนความน า คือไม่มีสูตรส าเร็จว่าควรจะจบเรื่องโดย
วิธีใดที่ดีที่สุด ขึ้นอยู่กับผู้เขียนว่าจะใช้ความจบแบบไหน ปกติแล้วความจบหรือการปิดเรื่องอาจเขียนได้ตาม
ลักษณะต่อไปนี้ 

 1. การจบโดยการย่อเรื่องหรือสรุปเรื่องโดยทั้งหมด ความจบในลักษณะนี้คล้ายกับการย่อหรือสรุป
เรื่องท่ีเขียนมาท้ังหมดอย่างรวบรัด เป็นการเก็บสาระส าคัญน ามากล่าวไว้ในตอนท้าย 

 2. จบแบบคาดไม่ถึง เป็นการจบโดยพลิกความคาดหมายของผู้อ่านหรือที่เรียกกันว่าหักมุมจบ ซึ่งไม่
ค่อยพบในการเขียนสารคดีมากนัก 

 3. จบแบบทิ้งท้ายให้คิด เป็นการจบโดยไม่สรุปอะไรให้แน่ชัด แต่มีการทิ้งประเด็นให้มีการน าไปคิดต่อ 
เช่น จบลงด้วยค าถามหรือข้อคิดบางอย่างที่อาจไปจุดประกายความคิดของคนอ่านต่อไปอีก 

 4. จบแบบกระแทกความสนใจของผู้อ่าน เป็นการจบที่ปิดเรื่องด้วยเหตุการณ์ที่น่าสนใจที่สุด เช่น 
ตอนที่เป็นไคลแมกซ์ของเรื่อง หรือตอนที่เรื่องด าเนินมาถึงจุดแตกหัก เป็นการสร้างความตราตรึงใจให้ กับ
ผู้อ่าน 

 5. จบด้วยการย้อนหลัง (cutback or flashback) ความจบแบบนี้มักจะสัมพันธ์กับความน า นั่นคือ 
อาจจบลงด้วยความย้อนหลังที่กลับไปสู่ต้นเรื่องหรือการน าความน ามากล่าวซ้ าเพ่ือให้ความตอนต้นกับ
ตอนท้ายบรรจบกันพอดี นอกจากนี้แล้วการจบด้วยการย้อนหลังยังหมายถึงการน าเอารูปแบบของสถานการณ์
หรือเหตุการณ์ที่เป็นตอนเริ่มเรื่องมาใช้ในตอนปิดเรื่อง เช่น ในสารคดีเรื่อง “ขบวนการถ่ายโยงภูมิปัญญา 
ขบวนการแห่งเสรีภาพของชาวนาสะไมย์” ของ บ าเพ็ญ ไชยรักษ์ เปิดเรื่องด้วยการพรรณนาถึงสภาพหมู่บ้าน
ในยามเช้าที่ทุกชีวิตตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงอรุณ บรรยายภาพความเคลื่อนไหวของผู้คนในหมู่บ้าน เพ่ือแสดงให้
เห็นความขยันขันแข็ง การมีงานท าของชาวบ้าน แล้วจบลงด้วยการพรรณนาในกระบวนความแบบเดียวกัน แต่
เป็นการกล่าวถึงช่วงเวลาย่ าเย็นที่ทุกคนหยุดจากการท างาน การเตรียมอาหารค่ าและการพักผ่อนอย่างมี
ความสุขภายหลังที่ตรากตร ากับงานหนักมาทั้งวัน ดังตัวอย่าง 

 (ความน า)....... ทุกชีวิตที่นี่ตื่นขึ้นมาพร้อม ๆ กับแสงแรกของอรุณรุ่ง แสงตะวันที่
ค่อยกระจ่างขึ้น ขยับจังหวะชีวิตของพวกเขาให้คึกคักตามไปด้วยแสงแดดที่แรงกล้าขึ้นทุก
ขณะ ดั่งแสงชุบชูก าลังของคนที่นี่ เสียงเลื่อยตัดไม้ไผ่ เสียงพร้าที่แรกตัวผ่านเนื้อไม้ เสียงกบ
ไสไม้ เสียงค้อนกระทบสิ่ว เสียงเครื่องปั่นนุ่น เสียงเจียนทองเหลืองที่ดังถ่ีกระชั้นจากบ้านนี้ไป



บ้านนั้นอย่างบันเทิงเริงเร้าเป็นเหมือนสัญญาณแห่งการเริ่มต้นอย่างกระฉับกระเฉงอีกวันหนึ่ง
ของชาวนาสะไมย์... 

 (ความจบ)........ ตะวันคล้อยลงที่ทิวไผ่ท้ายหมู่บ้าน เสียงเลื่อย เสียงพร้า เสียงกบไส
ไม้ เสียงค้อนกระทบสิ่ว เสียงเครื่องปั่น เครื่องเจียนค่อยเบาลง ขณะที่เสียงทักทายปราศัย 
เสียงเล่นไล่กันของเด็ก ๆ ดังขึ้น แสงนีออนแจ่มกระจ่างแทนแสงตะวันที่เพ่ิงลับไป สาว ๆ 
วางมือจากเส้นตอกหันหน้าเข้าครัว สักพักส ารับกับข้าวก็เสร็จสรรพยกมาวาง พ่อแม่และลูก 
ๆ นั่งล้อมวงเสียงหยอกล้อกระเซ้ากัน เสียงหัวเราะที่ดังขึ้นเป็นพัก ๆ ชูรา “ข้าวแลง” ได้
อย่างวิเศษ 

 “กินข้าวแลงกับหยังหน้อ” เสียงร้องถามของคนที่ผ่านไปมาไม่ทันจะได้ตอบ คน
ถามก็ลับตาไปเสียแล้ว หลังเวลาข้าวแลงทุกคนต่างขยับไปจับจองพ้ืนที่หน้าโทรทัศน์คอยชม
รายการที่ตนชื่นชอบแล้วก็ทยอยเข้านอน จนคนสุดท้ายเข้านอน แสงนีออนหลอดสุดท้ายก็
ดับลง ทุกคนต่างหลับตาอย่างอบอุ่นสนิทใจภายใต้อ้อมกอดของบ้าน 

       การถ่ายโยงภูมิปัญญา ขบวนการแห่งเสรีภาพของชาวนาสะไมย์ : บ าเพ็ญ ไชยรักษ์ 

 การเขียนความจบจึงเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อยไปกว่าการเขียนความ
น าตัวอย่างของสารคดีที่ยกมานี้ เป็นการจงใจของผู้เขียนที่ต้องการให้การเปิดเรื่องกับการปิดเรื่องมีลักษณะ
คล้ายกัน และยังแสดงถึงนัยของการเริ่มต้นและการสิ้นสุดอีกด้วย กล่าวคือ เรื่องเปิดขึ้นในเวลาเช้าและจบลง
ในเวลาเย็น 

 

 

 

 

 

 

  

 



การตรวจแก้ต้นฉบับสารคดี 

 การตรวจแก้ต้นฉบบัสารคดี เป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการเขียนเป็นส่วนท่ีผูเ้ขียนจะได้หัน

กลบัมาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของผลงาน ก่อนน าไปพิมพเ์ผยแพร่ต่อไป 

 จากประสบการณ์ในการสอนเขียนสารคดี ผูเ้ขียนมกัจะพบว่านกัเรียนวิชาการมกัจะละเลย และจะ

ไม่ค่อยให้ความส าคญักบัขั้นตอนการตรวจแกง้านเขียนมากนกั ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะความรีบเร่งท่ีจะส่งงาน

ให้ทนัเวลา หรือไม่ก็อาจเป็นเพราะไม่มีแนวทางในการตรวจแกต้น้ฉบบั ไม่ทราบวา่จะตรวจแกอ้ยา่งไรและ

จะต้องตรวจแก้ในส่วนไหน ทั้ งท่ีสารคดีบางเร่ืองมีเน้ือหาท่ีดีมีแง่มุมและข้อมูลท่ีน่าสนใจ แต่มีความ

บกพร่องในเร่ืองของการใชภ้าษาหรือการล าดบัความหากผูเ้ขียนไม่ไดต้รวจแกก้็จะท าให้สารคดีเร่ืองนั้น ๆ 

ขาดความสมบูรณ์ไปอยา่งน่าเสียดาย 

 ผูต้รวจแกง้านเขียนสารคดีมีอยู ่2 ฝ่าย คือ ฝ่ายแรกเป็นตวัแทนของผูเ้ขียนท่ีเป็นเจา้ของผลงานนั้น ๆ 

กบัฝ่ายท่ีจะตอ้งพิจารณาประเมินค่าเพื่อน าสารคดีไปตีพิมพเ์ผยแพร่ซ่ึงไดแ้ก่บรรณาธิการนั้นเอง ค าแนะน า

ส าหรับการตรวจแกง้านเขียนสารคดีในหนงัสือน้ีจะเป็นค าแนะน าท่ีใชไ้ดก้บัคนทั้งสองกลุ่ม 

แนวทางในการตรวจแก้ต้นฉบับสารคดี 

 การเขียนสารคดี เป็นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ (creative writing) ประเภทหน่ึง งานเขียนประเภทน้ี 

จะให้ความส าคญักบัความคิด จินตนาการและการแสดงออกท่ีแปลกใหม่ ไม่มีกฎเกณฑ์ทางการเขียนท่ี

ตายตวัแตกต่างกับงานเขียนทางวิชาการท่ีค่อนข้างมีแบบแผนท่ีแน่นอนและเคร่งครัด เจริญ มาลาโรจน์ 

(2532 ,น, 53) กล่าววา่ ในการตรวจแกง้านเขียนเชิงสร้างสรรคน์ั้นเป็นการยากท่ีผูต้รวจแกแ้ละผูป้ระเมินผล

จะหลีกเล่ียงอตัวสิัยไปพน้ อตัวสิัย ในท่ีน้ีหมายถึงคุณธรรม คุณสมบติั วิจารณญาณ ทกัษะการประจกัษเ์ห็น

ความใจกวา้ง รวมไปถึงสายตาท่ีใชม้องและอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูใ่นตวัผูต้รวจแกง้านเขียน 

 ในการตรวจแกต้น้ฉบบังานเขียนสารคดี มีเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจแก้

ดงัน้ี คือ 

1. การใชภ้าษา 

2. เน้ือเร่ือง 

3. รูปแบบ 

 



 

1. การตรวจแก้การใช้ภาษา 

 ภาษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการเขียน เป็นอุปกรณ์ท่ีจะท าให้การส่ือเร่ืองราว และความรู้สึกนึกคิด

ของผูเ้ขียนต่อผูอ่้านเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเขียนท่ีดีจะตอ้งมีความระมดัระวงัในเร่ืองการใชภ้าษาให้

มาก การตรวจแกก้ารใชภ้าษาในตน้ฉบบังานเขียน มีส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาหลายประการดว้ยกนั เช่น 

1. ระดับของภาษา 

 ส่ิงท่ีควรพิจารณาคือ ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะ และลกัษณะของเร่ืองหรือไม่  ใชภ้าษาเหมาะ

แก่ระดบัหรือไม่ คือ ภาษาปาก ภาษาก่ึงแบบแผน และภาษาแบบแผน 

 ในการเขียนสารคดีนั้น มีกระบวนความท่ีใชเ้ขียนในหลายลกัษณะดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 3 เช่น 

กระบวนความบรรยาย กระบวนความพรรณนา กระบวนความอธิบาย การเขียนในลกัษณะน้ีระดบัของภาษา

ท่ีใชค้วรเป็นภาษาก่ึงแบบแผนและภาษาแบบแผน ส่วนการแทรกค าพูดของบุคคลลงในเน้ือหา อาจใชภ้าษา

ปากได ้เพราะถือวา่เป็นการถ่ายทอดตามปากค าของผูใ้หข้อ้มูล ช่วยใหเ้ร่ืองท่ีเขียนมีความสมจริง และเพื่อให้

เกิดสีสันบรรยากาศ 

 2. การใช้ค า 

 การตรวจแกก้ารใชค้  าในสารคดี ควรเพง่เล็งในเร่ืองต่อไปน้ี 

 2.1 การตรวจแกค้  าผดิทางอกัขรวธีิ หรือการเขียนสะกดการันตผ์ดิหรือไม่ เช่น 

 - มหาสารคามไดช่ื้อวา่เป็นเมืองตักศิลานคร หรือเมืองแห่งการศึกษา (ค าท่ีถูก คือ “ตกัสิลา”) 

 - หากการทะเลาะเบาะแวง้นั้น มาจากความเขา้ใจผดิ อาจน าไปสู่การเลกิลาได ้(ค าท่ีถูก คือ “เลิกรา”) 

 ส่ิงท่ีจะช่วยผูเ้ขียนในการตรวจแก้ค  าผิด ก็คือการเปิดพจนานุกรมตรวจสอบว่าค าท่ีเขียนผิดนั้น

สะกดดารันตอ์ยา่งไร ไม่ใช่คาดคะเนหรือเดาเอา 

 2.2 การใชค้  านั้นตรงความหมายหรือไม่ การใชค้  าไม่ตรงความหมายจะท าให้เน้ือความในประโยค

เปล่ียนแปลงไป และความหมายของค าก็เปล่ียนไปดว้ย เช่น  

       (1) ชาวกวยมกัสร้างชุมชนอยูต่ามป่าเขา พึง่พาส่ิงล้ีลบัท่ีอยูเ่หนือธรรมชาติ  

      (ควรใชค้  าวา่ “นบัถือ” หรือ “เช่ือ” มากกวา่) 



       (2) สภาพโดยทัว่ไปของประชากรบา้นตะดอบส่วนใหญ่เป็นคนแก่ และเด็ก 

      (ค  าว่า “สภาพโดยทัว่ไป” ไม่น่าจะใช้กบัอายุหรือช่วงวยั แต่น่าจะใช้กบัลกัษณะทางกายภาพ

มากกวา่ เช่น สภาพทัว่ไปของหมู่บา้น) 

       (3) เป็นท่ีทราบกนัแลว้วา่ พวกเขาด ารงชีวติท่ีสัมพนัธ์กบัไสยศาสตร์  

      (ค  าวา่ “ด ารง” แปลวา่ ทรงไว ้ชูไวใ้นประโยคน้ีควรใชค้  าวา่ “ด าเนิน” จะเหมาะกวา่) 

       (4) การทอผา้นั้น ถือเป็นคุณสมบัติของสตรีชาวไทย  

      (ค  าวา่ “คุณสมบติั” แปลวา่ คุณความดี, ลกัษณะประจ าตวัซ่ึงบุคคลตอ้งมีก่อนไดม้าซ่ึงสิทธิ หรือ

ต าแหน่งในประโยคน้ี การทอผา้น่าจะหมายถึง ความสามารถพิเศษหรือเป็นส่ิงท่ีผูห้ญิงไทยตอ้งท าให้เป็น

มากกวา่) 

2.3 การใช้ค  าฟุ่มเฟือย ขอ้บกพร่องทางภาษาท่ีพบมากในการเขียนแทบทุกประเภท คือการใช้ค  า

ฟุ่มเฟือย หรือใชค้  ามากแต่ไดค้วามนอ้ย การปรับแกก้็คือพยายามตดัค าท่ีฟุ่มเฟือยออกไป ตวัอยา่ง 

      (1) ขั้นตอน ในการท าขนมจีนไดเ้สร็จส้ินกระบวนการท า 

      ในประโยคน้ี มีค าซ ้ ากนัอยูส่องค า คือ “ขั้นตอน” กบั “กระบวนการท า” หากตดัค าหลงัออกไป

เน้ือความทั้งหมดก็ไม่เสีย ประโยคท่ีเหมาะสมน่าจะเป็น “ขั้นตอนในการท าขนมจีนเสร็จส้ินลง” 

      (2) สายตาเขามองตามเธอไป (ค าท่ีควรตดัออกคือ “สายตา”) 

      (3) นกนางนวลกางปีกทั้งคู่บินไป (ค าท่ีตอ้งตดัออกไปคือ “ทั้งคู่”) 

2.4 การใช้ค  าซ ้ าซาก ข้อบกพร่องน้ีคล้ายกับการใช้ค  าฟุ่มเฟือย ต่างกันแค่ค  าท่ีเกินมาเป็นค า ๆ 

เดียวกนัท่ีมกัซ ้ าในขอ้ความชุดเดียวกนั ซ่ึงหากตดัออกไปก็จะท าใหเ้น้ือความสละสลวยและชดัเจนข้ึน เช่น 

      (1) “หลงัจากเขารอคอยมายาวนาน ส่ิงที่เขารอคอยก็ไดม้าถึงแลว้ หลังจากปล่อยให้ร่างกายขาด

น ้าตาลมาหลายชัว่โมงแลว้ ในท่ีสุดรถขายขนมหวานก็มาถึงหนา้บา้นเขา วนัน้ีโชคร้ายหน่อยขนมวุน้หนา้ไข่ 

ขนมโปรดของเขาหมดแลว้ แต่ไม่เป็นไร วุน้กะทิยงัเหลืออยูนิ่ดหน่อย” 

      ในขอ้ความน้ีจะเห็นไดว้า่ มีค  าท่ีใชซ้ ้ า ๆ กนัหลายค า ซ่ึงหากจะตดัออกไปบา้ง ก็ไม่ถึงกบัท าให้

เน้ือความขาดความชดัเจน หากปรับแกโ้ดยตดัค าซ ้ า ๆ ออกไปก็จะไดด้งัน้ี 



      “หลงัจากรอคอยมายาวนาน และปล่อยให้ร่างกายขาดน ้ าตาลมาหลายชัว่โมง รถขายขนมหวาน

ก็มาถึงหนา้บา้นเขา วนัน้ีโชคร้ายท่ีขนม วุน้หนา้ไข่ของโปรดของเขาหมดเสียแลว้ แต่ไม่เป็นไร ยงัมีวุน้กะทิ

ยงัเหลืออยูเ่ล็กนอ้ย” 

      (2) “ความสวยงามของผา้แพรวาท่ีมีสีสันสวยงาม ประณีต ดึงดูดความสนใจของลูกคา้” 

      ในขอ้ความขา้งตน้ มีการใช้ค  าซ ้ าโดยไม่จ  าเป็นหลายค า หากปรับปรุงแกไ้ขให้เหมาะสม น่าจะ

เป็นความดงัน้ี 

      “ความสวยงามประณีตของผา้แพรวา ดึงดูดความสนใจของลูกคา้” 

2.5 การใชค้  าเช่ือมไม่เหมาะสม ค าเช่ือมประเภท ท่ี ซ่ึง อนั และมกัเป็นค าท่ีใชผ้ิดกนับ่อย ๆ รวมทั้ง

น ามาใช้โดยไม่จ  าเป็น หากตัดออกไปก็ไม่ท าให้เน้ือความเสียหาย แต่จะช่วยให้ข้อความกระชับและ

สละสลวยข้ึน เช่น 

“ในจงัหวดัศรีสะเกษ มีชนเผา่กลุ่มนอ้ย 4 กลุ่ม คือ ลาว เขมร ส่วย และเยอ ซ่ึงในแต่ละชนเผา่ต่างก็มี

ท่ีมาของตนเอง มีภาษาศิลปวฒันธรรม ซ่ึงต่างก็รักษาวฒันธรรม เอกลกัษณ์เฉพาะตนไว ้

ในข้อความขา้งต้นจะเห็นได้ว่า หากตดัค าท่ีเป็นตวัหนาออกไปบ้าง ก็จะท าให้ข้อความมีความ

สละสลวยมากข้ึน โดยไม่สูญเสียสาระส าคญัแต่อยา่งใด 

3. การผูกประโยค 

ประโยคเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัยิ่งของการเขียน ขอ้เขียนท่ีดีตอ้งผูกประโยคถูกตอ้งตามระเบียบ

แบบแผนของภาษา (ประสิทธ์ิ กาพย์กลอน 2518 ,น.80) ประโยคท่ีดีจะท าให้เน้ือความดีตามไปด้วย 

ขอ้บกพร่องในการผูกประโยคจะพบได้ในงานเขียนร้อยแกว้ทัว่ไป การตรวจแก้และปรับปรุงประโยคท่ี

ปรากฏเนือง ๆ เช่น 

3.1 การเรียงค าไม่เหมาะแก่ต าแหน่งและหนา้ท่ี คือวางต าแหน่งต่าง ๆ ของค าในประโยคไม่ถูกตอ้ง 

วางส่วนขยายไม่ตรงในต าแหน่งท่ีควรจะวาง ท าใหเ้น้ือความสับสนไม่ชดัเจน ดงัตวัอยา่ง 

      (1) “การทอผา้นั้น กว่าท่ีจะเป็นผา้ท่ีเราน าออกมาสวมใส่ประดับกายของเรานั้น จะต้องผ่าน

กระบวนการท่ียุง่ยากซบัซอ้นหลายประการ” 

      ขอ้ความขา้งตน้ มีขอ้บกพร่องระดบัประโยคหลายประการ เช่น การวางค าท่ีผิดต าแหน่ง วาง

ส่วนขยายไม่ตรงกบัค าท่ีตอ้งการขยาย นอกจากน้ีแลว้ยงัมีขอ้บกพร่องเร่ืองการใช้ค  าอีกดว้ย หากปรับปรุง

เสียใหม่ควรจะเป็น ดงัน้ี 



       “การทอผ้าเพื่อน ามาตัดเย็บเป็นเส้ือผา้ส าหรับสวมใส่นั้ น ต้องผ่านกระบวนการท่ียุ่งยาก

ซบัซอ้นหลายขั้นตอน” 

3.2 ประโยคท่ีล าดบัความผดิ ท าใหค้วามหมายไม่ชดัเจน เช่น 

      (1) “การอพยพมาอยูใ่นตอนแรกของชาวบา้นนั้น อาชีพท่ีท ากนัคือตดัไมข้าย โดยน าไมไ้ปขาย

ในเมืองมหาสารคาม” 

       ประโยคขา้งตน้ ควรปรับแกเ้สียใหม่ดงัน้ี 

      “เม่ืออพยพมาอยูใ่นตอนแรกนั้น ชาวบา้นมีอาชีพตดัไมข้าย โดยน าไปขายในเมืองมหาสารคาม” 

3.3 ประโยคท่ีวางส่วนขยายผดิ ใชค้  าผดิ ท าใหเ้น้ือความเกิดความสับสน ไม่ชดัเจน เช่น 

      (1) “เตาไฟท่ีจดัท าข้ึนเพื่อการท าขนมจีนก าลงัร้อนระอุ เดือดพล่านดว้ยท่อนฟืนจากตน้ไมแ้ห้ง 

ซ่ึงหาเก็บตามทอ้งถ่ินอีสาน” 

      ประโยคน้ีมีขอ้บกพร่องหลายประการ เช่น ใชค้  าขยายผิดจากขอ้เท็จจริง เตาไฟร้อนระอุไดแ้ต่

คงไม่เดือดพล่าน เพราะการเดือดพล่านเป็นอาการของน ้าท่ีร้อนจดั นอกจากน้ียงัมีความท่ีเกินมา หากตดัออก

ก็ไม่เสียหายจึงควรปรับแกเ้ป็น 

     “เตาไฟก าลงัร้อนระอุดว้ยไฟท่ีสุมจากฟืนแหง้” 

3.4 การผูกประโยคแบบภาษาต่างประเทศ ควรปรับแกใ้ห้เป็นประโยคตามแบบไวยากรณ์ของไทย 

เช่น 

      (1) “เส้นแป้งถูกต้มในน ้าจนสุก แลว้คุณทองใบก็น าสวงิมาชอ้นขนมจีนลงไปในกาละมงั” 

      ควรแก้เป็น “เม่ือต้มเส้นแป้งในน ้ าจนสุกแล้ว คุณทองใบก็ใช้สวิงช้อนขนมจีนลงไปใน              

กาละมงั” 

       (2) “ค าพูดถูกหลัง่ออกมาจากปากของหญิงสาวผวิขาวหนา้ตาสะสวย” 

       ประโยคน้ี มีลกัษณะของการผูกประโยคแบบภาษาต่างประเทศ และใช้ค  าไม่ตรงความหมาย 

ควรแกเ้ป็น “หญิงสาวหนา้ตาสะสวย พร่ังพรูค าพูดออกมา” 

การตรวจแกใ้นระดบัประโยคท่ีกล่าวมา เป็นตวัอย่างของการเขียนประโยคท่ีมกัจะมีขอ้บกพร่อง

เสมอ ผูเ้ขียนควรให้ความส าคญัและพิถีพิถนัในการผูกประโยคให้มาก ประโยคท่ีดีควรเป็นประโยคท่ีง่าย 



กะทดัรัดและมีใจความเดียว ไม่ควรผูกประโยคยาวๆ และเต็มไปด้วยค าขยาย เพราะจะท าให้เกิดความ

คลุมเครือหรือขาดน ้าหนกั 

 4. การเขียนย่อหน้า  

 การตรวจแกก้ารใชภ้าษาในระดบัของการเขียนยอ่หนา้ เป็นการพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา

สาระและการใชภ้าษาไปพร้อมกนั ขอ้บกพร่องในการเขียนยอ่หนา้ท่ีมกัปรากฏบ่อย ๆ คือ 

 4.1 ย่อหน้าขาดประโยคใจความส าคญั ประโยคใจความส าคญัคือ ความคิดหลกัในแต่ละย่อหน้า

เป็นส่วนท่ีบอกให้รู้วา่ สาระส าคญัในยอ่หนา้นั้น ๆ คือเร่ืองใด ตวัอยา่งของการเขียนท่ีขาดประโยคใจความ

ส าคญั เช่น 

“นานาทศันะจากกลุ่มคนหลากหลายอาชีพ ภายใตว้งัวนของสังคมไทยท่ีถูกครอบง าไปดว้ย

อบายมุข เป็นตวัสะทอ้นแนวคิดมุมมองต่อภยัร้ายท่ีก าลงัคืบคลานเขา้มาบัน่ทอนสังคมไทย

ทุกขณะ ตราบใดท่ีคนในสังคมยงัคงนัง่เฉย หรือตดัสินดว้ยการค านึงถึงผลประโยชน์ของ

ตนเป็นหลกั จะมีสักก่ีคนท่ีเล็งปัญหาอยา่งแทจ้ริง 

 ขอ้ความในยอ่หนา้ขา้งตน้น้ี เป็นตวัอยา่งของยอ่หนา้ท่ีขาดประโยคใจความส าคญัหรือแนวคิดหลกั 

ท าให้ผูอ่้านไม่ทราบว่าผูเ้ขียนตอ้งการน าเสนอเร่ืองใดกนัแน่ ระหว่างทศันะของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ท่ีมีต่อ

ยาบา้กบัภยัร้ายของยาบา้ท่ีก าลงัคุกคามสังคมไทยอยู ่

 4.2 ย่อหน้าขาดประโยคขยายความ หรือการขยายความไม่สอดคล้องกบัประโยคใจความส าคญั 

ขอ้บกพร่องเหล่าน้ีท าใหย้อ่หนา้ขาดความชดัเจนไดเ้ช่นกนั ดงัตวัอยา่ง 

“ปัจจุบนัเยาวชน คือเหยื่อของกลุ่มขบวนการคา้ยาบา้ท่ีเรียกวา่เอเยน่ต ์เอเยน่ตร์ายใหญ่ใน

เมืองมหาสารคามน้ี การคา้ยาแต่ละแห่งมีขั้นตอนการซ้ือขายท่ีสลบัซับซ้อนยากแก่การ

เขา้ถึง การคา้ยาจะเร่ิมจากผูค้า้รายใหญ่ซ่ึงส่วนมากจะมีอิทธิพลมีอ านาจ...” 

 ย่อหน้าข้างต้นน้ี เร่ิมด้วยประโยคใจความส าคญัท่ีว่า “ปัจจุบนัเยาวชน คือเหยื่อของกลุ่มขบวน

การค้ายาบ้า แต่ประโยคขยายความต่อจากนั้น กลับพูดถึงเร่ืองเอเย่นต์คา้ยาทั้งหมด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ

ประโยคใจความส าคญัหรือความคิดหลกั ท าใหย้อ่หนา้ขาดความเป็นเอกภาพ 

  

 

 



 5. การใช้ส านวน โวหาร ค าพงัเพยและสุภาษิตต่าง ๆ  

 ในการเขียนสารคดีให้มีเน้ือเร่ืองชวนอ่าน มีความสละสลวยในการใช้ภาษา ผูเ้ขียนมกัใช้ส านวน

โวหาร ตลอดจนค าพงัเพยและสุภาษิตต่าง ๆ มาประกอบ แต่ขอ้บกพร่องท่ีเกิดจากการใช้ส านวนโวหารก็มี

ใหเ้ห็นอยูเ่สมอ ส่ิงท่ีควรพิจารณาในการใชโ้วหาร คือ  

 5.1 ใชส้ านวนโวหารถูกตอ้งตามแบบแผนท่ีเคยใชก้นัหรือไม่ โดยเฉพาะส านวนโวหารท่ีรู้จกักนัดี

มาก่อน 

 5.2 หากเป็นส านวนโวหารท่ีเกิดจากประดิษฐ์การของผูเ้ขียนเองก็ต้องพิจารณาว่าเหมาะสมกับ

เน้ือหาหรือไม่โลดโผนแปลกประหลาดเกินไป หรือขดักบัหลกัความเป็นจริงหรือไม่ ตวัอยา่งเช่นใชโ้วหาร

เปรียบเทียบวา่ “หนา้เธอแดงเหมือนตูไ้ปรษณีย”์ เป็นความเปรียบท่ีออกจะพิลึกเกินไป 

 5.3 ใชส้ านวนโวหารไดถู้กตอ้งกบัความหมายในตอนนั้น ๆ หรือไม่ โดยเฉพาะการใช้ส านวนและ

ค าพงัเพย มกัปรากฏวา่มีความบกพร่องใหเ้ห็นอยูเ่สมอ เช่น 

“แต่ถึงแมจ้ะผิดหวงัคร้ังแล้วคร้ังเล่า ก็ไม่เคยท าให้ผูท่ี้รักในการเล่นหวยล้มเลิกไปได้ ความ

ผิดหวงัหาใช่อุปสรรคในการเล่นคร้ังต่อไป ไม่เหมือนคนติดสุราที่ไม่มีวันเลิกได้ แมจ้ะรู้วา่มนั

ไม่ดีต่อสุขภาพก็ตาม” 

 ขอ้ความท่ีขีดเส้นใต ้เป็นความเปรียบท่ีผูเ้ขียนใช้ไม่เหมาะสม เพราะน าอาการของคนเล่นหวยมา

เปรียบกบัคนท่ีติดสุรา นอกจากน้ีแลว้การใหเ้หตุผลก็ยงัมีเน้ือความท่ีขดักนัดว้ย 

 5.4 ไม่ใช้โวหารบ่อยเกินไปจนฟุ่มเฟือย เพราะแทนท่ีจะท าให้งานเขียนดูสละสลวยกลบัดูรกรุงรัง

และอ่อนดอ้ยไป 

 การตรวจแก้ในระดบัของการใช้ภาษายงัมีรายละเอียดอีกมากและรวมไปถึงกลไกองค์ประกอบ         

อ่ืน ๆ ของการเขียนดว้ย อาทิเช่น ลายมือเขียน การเวน้วรรคตอน การใช้เคร่ืองหมายวรรคตอน การแบ่งค า 

ความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย รายละเอียดเหล่าน้ีผูศึ้กษาสามารถหาความรู้เพิ่มเติมไดจ้ากแหล่ง

คน้ควา้อ่ืน ๆ  

2. การตรวจแก้เน้ือเร่ือง 

 เน้ือเร่ืองเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เน้ือเร่ืองในสารคดีประกอบดว้ยส่วนท่ีให้สาระความรู้กบั

ส่วนท่ีท าให้เกิดความเพลิดเพลินในการอ่าน ในการตรวจแกค้วามสมบูรณ์ของเน้ือเร่ือง อาจพิจารณาตาม

ประเด็นต่อไปน้ี 



1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล 

เน่ืองจากหวัใจของสารคดีคือ  การน าเสนอสาระความรู้และขอ้เท็จจริงในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  ขอ้มูล

จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในงานเขียนประเภทน้ี  ความสมบูรณ์ของเน้ือเร่ืองมาจากความสมบูรณ์ครบถว้นของ

ขอ้มูลท่ีมาใช้ประกอบในการเขียน  การพิจารณาว่าตน้ฉบบัสารคดีท่ีเขียนมีความสมบูรณ์ด้านเน้ือเร่ือง

หรือไม่ จึงตอ้งพิจารณาการใชข้อ้มูลดว้ย  โดยพิจารณาจากลกัษณะต่อไปน้ี 

1.1 ขอ้มูลท่ีใช้ในการเขียนน้อยเกินไปหรือไม่ หากขอ้มูลน้อยก็ท าให้สารคดีขาดรายละเอียดไม่

น่าสนใจ 

1.2 ข้อมูลมีความหลากหลายรอบด้านหรือไม่  ความหลากหลายรอบด้าน หมายถึง ข้อมูลท่ี

จ าเป็นตอ้งมีก็ควรมี  ไม่เลือกเก็บข้อมูลด้านเดียว เช่น หากจะท าสารคดีท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้ระหว่าง

ชาวบ้านกับการสร้างบ่อบ าบดัน ้ าเสีย ผูเ้ขียนก็ควรเก็บข้อมูลทั้งจากฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จาก

นกัวชิาการจากเอกสารการวจิยั ไม่ใชข้อ้มูลดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงอยา่งเดียว 

1.3 ขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด ความน่าเช่ือถือของขอ้มูลตอ้งพิจารณาจากแหล่งขอ้มูล

ประกอบด้วย หากเป็นขอ้มูลจากบุคคลก็ตอ้งพิจารณาว่า ผูท่ี้ให้ขอ้มูลนั้นมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ 

อยา่งไร ยกตวัอย่าง เช่น ขอ้มูลท่ีมาจากบุคคลท่ีประสบกบัปัญหาในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยตรงยอ่มมีความ

น่าเช่ือถือมากกวา่ขอ้มูลท่ีมาจากคนท่ีไดรั้บฟังเร่ืองนั้นมาจากคนอ่ืนอีกที 

2. การจัดระเบียบความคิด 

การจดัระเบียบความคิดก็คือ การจดัระบบขอ้มูลนั่นเอง ซ่ึงไดแ้ก่ ขั้นตอนของการก าหนดจุดเน้น 

แก่นเร่ืองและการวางโครงเร่ือง เน้ือเร่ืองของสารคดีจะสมบูรณ์หรือไม่ข้ึนอยูก่บัการวางโครงเร่ือง การคิดหา

ประเด็นและการล าดบัประเด็นหลกัส าคญั ในการพิจารณาการจดัระเบียบความคิดดูไดจ้าก 

2.1 มีความเป็นเอกภาพ คือ ไม่คิดออกนอกเร่ือง 

2.2 มีสัมพนัธภาพ คือ ความคิดทุกตอนตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

2.3 การล าดบัความคิดไม่สับสนวกวน เป็นไปตามประเด็นโครงเร่ืองท่ีก าหนดไว ้

 2.4 มีการจดัหมวดหมู่ความคิดไดถู้กตอ้งเหมาะสม เขา้กลุ่มเขา้พวก 

 

 3. ความน่าสนใจของแนวคิด 

 จุดประสงค์ของการเขียนสารคดีนอกจากมุ่งให้สาระความรู้ในเร่ืองท่ีเขียนแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา

ควบคู่ไปดว้ยก็คือ ผูเ้ขียนมีทศันะหรือความคิดเห็นต่อเร่ืองท่ีเขียนอย่างไร แนวความคิดนั้นมีความแปลก



ใหม่ตรงจุดหมายหรือไม่  ลกัษณะของแนวคิดเป็นไปในทางสร้างสรรค ์ผูเ้ขียนแสดงจุดยืนของตนต่อเร่ืองท่ี

เขียนอยา่งไรบา้ง และแนวคิดท่ีแสดงออกมามีคุณค่าต่อผูอ่้านหรือไม่เพียงใด 

 4. การอ้างเหตุผล 

การอา้งเหตุผลเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการเขียนเน้ือเร่ือง การเขียนสารคดีไม่ใช่เป็นเพียงการ

น าเสนอข้อมูลท่ีได้รวบรวมมาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ผูเ้ขียนต้องวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความและแปล

ความหมายของข้อมูลให้สอดคล้องกบัประเด็นหัวขอ้ท่ีวางไวต้ลอดเวลาในการเขียน จึงต้องอ้างเหตุผล

ประกอบตามบริบทของเน้ือหา ในการพิจารณาความหมายความเหมาะสมของการอา้งเหตุผล อาจดูไดจ้าก

ความถูกตอ้งของการอา้งเหตุผล การให้เหตุผลท่ีสอดคลอ้งกนั การสรุปความ การใชห้ลกัฐานสนบัสนุน การ

ไม่อา้งเหตุผลอยา่งขา้ง ๆ คู ๆ หรือการลากเขา้ความตามกรอบแนวคิดท่ีผูเ้ขียนคิดไวล่้วงหนา้แลว้ 

5. การสร้างสีสันบรรยากาศ 

การสร้างสีสันบรรยากาศเป็นส่ิงจ าเป็นในการเขียนสารคดี เปรียบเสมือนการปรุงแต่งรสชาติและ

การจดัส ารับของอาหารให้ดูน่ารับประทาน หากสารคดีขาดสีสันบรรยากาศก็จะท าให้แห้งแลง้ไม่ชวนอ่าน 

กลายเป็นงานเขียนเชิงวชิาการไป การพิจารณาวา่งานเขียนนั้นมีสีสันบรรยากาศหรือไม่ ดูไดจ้ากรายละเอียด

ต่าง ๆ เช่น การสอดแทรกค าพูดของบุคคล การสอดแทรกเกร็ดความรู้ นิทาน เร่ืองเล่า หรือต านาน การใช้

กระบวนความในการบรรยาย หรือพรรณนาอยา่งพิถีพิถนัและก่อใหเ้กิดจินตนาภาพ 

 

3. การตรวจแก้รูปแบบ 

  การตรวจแก้รูปแบบของงานเขียน โดยปกติแล้วจะท าได้กบังานเขียนท่ีรูปแบบและโครงสร้าง

แน่นอน เช่น การเขียนเรียงความ บทความ จดหมายราชการ การเขียนข่าว ฯลฯ การตรวจแกก้็คือการดูว่า 

งานเขียนดงักล่าวท าไดถู้กรูปแบบการเขียนชนิดนั้น ๆ หรือไม่ 

 แมว้่าสารคดีจะเป็นงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์แต่ก็มีรูปแบบและโครงสร้างท่ีแน่นอนในระดบัหน่ึง 

ในการพิจารณาความเหมาะสมของรูปแบบการเขียนสารคดีควรจะเพง่เล็งในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. การตั้งช่ือเร่ือง ควรพิจารณาว่า ช่ือเร่ืองนั้นเหมาะสมกับเน้ือหาหรือไม่ มีความน่าสนใจใคร่

ติดตามหรือไม่เพียงใด การใชภ้าษาในการตั้งช่ือเร่ืองกระชบัรัดกุม หรือเยิน่เยอ้ ช่ือเร่ืองส่ือให้ผูอ่้านทราบถึง

แนวเร่ืองหรือไม่ อยา่งไร 

 2. ความน าและความเช่ือม ควรพิจารณาวา่ สารคดีท่ีเขียนมีความน า และความเช่ือมหรือไม่ ความน า

สั้นหรือยาวเกินไป สร้างความน าน่าสนใจใคร่ติดตามและชวนอ่านอยากติดตามเร่ืองราวต่อไปหรือไม่ ความ



น านั้นมีความเช่ือมหรือไม่ ความเช่ือมท่ีใช้สามารถเช่ือมโยงส่ิงท่ีเกร่ินไวใ้นความน าไปสู่การเขา้ประเด็น

ของเน้ือเร่ืองหรือไม่ เพียงใด 

 3. ความจบ ส่ิงแรกท่ีตอ้งพิจารณาก็คือ สารคดีท่ีเขียนมีความจบ หรือตอนปิดเร่ืองหรือไม่ ถา้มีความ

จบนั้นน่าสนใจมากนอ้ยเพียงใด จบแบบไหน ความจบสร้างความประทบัใจใหผู้อ่้านไดห้รือไม่ 

 ท่ีกล่าวมาทั้งหมด เป็นแนวทางกวา้ง ๆ ในการพิจารณาตรวจแกต้น้ฉบบังานเขียนสารคดีท่ีผูส้นใจ

สามารถน าไปเป็นแนวทางปฏิบติัได ้ส่ิงส าคญัท่ีตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอก็คือ ไม่มีงานเขียนเร่ืองใดท่ีเขียนได้

อย่างสมบูรณ์เพียงคร้ังเดียว แต่งานเขียนส่วนใหญ่จะเร่ิมตน้ดว้ยฉบบัร่างผ่านกระบวนการตรวจตราแกไ้ข

อย่างละเอียด จึงจะได้งานเขียนท่ีมีขอ้บกพร่องน้อยท่ีสุด ดังนั้น นักเรียนวิชาการเขียนสารคดีจึงต้องให้

ความส าคญัในการตรวจแกต้น้ฉบบัอยา่งเคร่งครัด 

ค าแนะน าเพิม่เติมเกีย่วกบัเกณฑ์ในการตรวจแก้และประเมินผลการเขียน 

 นอกจากค าแนะน าในการตรวจแกท่ี้ไดน้ าเสนอมาในตอนตน้ ผูเ้ขียนขอเพิ่มเติมเกณฑ์ในการตรวจ

แกง้านเขียนอีกลกัษณะหน่ึง ซ่ึงสามารถใชไ้ดก้บัการตรวจแกง้านเขียนสารคดี โดยอา้งอิงมาจากหนงัสือการ

เขียนของ ประสิทธ์ิ กาพยก์ลอน (2518 ,น.10-12)  

เกณฑ์การตรวจแก้และประเมินผลการเขียน 

 ขอ้ควรพิจารณาในการตรวจแกง้านเขียนแต่ละเร่ือง 

1. เน้ือเร่ือง 

 1.1 แนวคิดหรือแนวเร่ือง 

  ก. แปลก 

  ข. ใหม่ 

  ค. ตรงจุด 

  ง. ชวนติดตาม 

  จ. ใหค้วามรู้และความคิดดี 

 1.2 การจดัระเบียบความคิด 

  ก. ไม่คิดออกนอกเร่ือง (มีเอกภาพ) 

  ข. ความคิดทุกตอนเก่ียวขอ้งกนั (มีสัมพนัธภาพ) 

  ค. รู้จกัเนน้ความคิดส าคญั (มีสารัตถะ) 

  ง. ล าดบัความคิดไม่สับสน 



  จ. มีความสมบูรณ์ 

  ช. รู้จกัเลือกเฟ้น 

  ซ. จดัความคิดเป็นหมวดหมู่ไดถู้กตอ้ง ฯลฯ 

 1.3 การอา้งเหตุผล 

  ก. อา้งเหตุผลไดถู้กตอ้ง 

  ข. เหตุผลสอดคลอ้งกนั 

  ค. ไม่สรุปผดิ 

  ง. ไม่อา้งท่ีมาผดิ 

  จ. ไม่อา้งเหตุผลท่ีมีหลกัฐานไม่เพียงพอ 

  ฉ. ไม่อา้งเหตุผลขา้ง ๆ คู ๆ ฯลฯ 

 1.4 การขยายความ 

 1.5 ความแจ่มแจง้ชดัเจน 

2. การใช้ภาษา 

 2.1 ระดบัของภาษา ใชภ้าษาไดถู้กตอ้งตามกาลเทศะและลกัษณะของเร่ือง 

  ก. ภาษาปาก 

  ข. ภาษาก่ึงแบบแผน 

  ค. ภาษาแบบแผน 

 2.2 ค า  

  ก. ใชค้  าไดต้รงตามความหมาย 

  ข. ใชค้  าไดเ้หมาะกบัความ 

  ค. ใชค้  าไดก้ระชบัรัดกุม 

  ง. ใชค้  าไดเ้ขา้ใจง่าย 

  จ. รู้จกัหลากค า 

    ฉ. ใชค้  าไดถู้กตอ้งคามความนิยมและถูกระเบียบแบบแผน 

    ช. ใชค้  าสั้น ๆ เกล้ียงเกลา สละสลวย 

    ซ. หา้มใชค้  าตอ้งหา้มต่าง ๆ 

   2.3 ประโยค 

    ก. เรียงล าดบัไดเ้หมาะสมแก่ต าแหน่งและหนา้ท่ี 

    ข. ใชค้  าบุพบทและค าสันธานไดถู้กตอ้งเหมาะสมแก่ขอ้ความ 



    ค. ผกูประโยคกระชบั 

    ง.ผกูประโยคสั้น กระทดัรัด 

    จ. ผกูประโยคไดมี้เอกภาพและสัมพนัธภาพ 

    ฉ. ผกูประโยคไดส้มดุล มีน ้าหนกั 

    ช. ใชค้  าลกัษณะนามไดถู้กตอ้ง 

    ซ. ไม่ใชส้ านวนใหม ่ๆ หรือประโยคแบบภาษาต่างประเทศ 

    ฌ. ไม่ใชค้  าฟุ่มเฟือยและค าตอ้งหา้มต่าง ๆ 

   2.4 การเขียนยอ่หนา้ 

    ก. มีความคิดหลกัเป็นประโยคส าคญั 

    ข. มีความคิดสนบัสนุนเป็นประโยคขยาย 

    ค. มีการล าดบัความและขยายความดี 

    ง. มีเอกภาพในยอ่หนา้เดียวกนั 

    จ. มีสัมพนัธภาพระหวา่งยอ่หนา้ 

    ฉ. รู้จกัใชค้  าและประโยคเนน้ความส าคญัในยอ่หนา้ ฯลฯ 

   2.5 การเวน้วรรคตอน 

    ก. แบ่งวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 

    ข. ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนไดถู้กตอ้ง 

    ค. แบ่งค าไดถู้กตอ้ง 

   2.6 การใชส้ านวนโวหาร ค าพงัเพยและสุภาษิตต่าง ๆ 

    ก. ใชไ้ดต้รงตามความหมาย 

    ข.ใชไ้ดเ้ขา้กบัเร่ือง 

    ค. ใชไ้ดเ้หมาะกบักาลเทศะและความพอดี 

  3. รูปแบบ 

ให้พิจารณาเฉพาะการเขียนท่ีมีแบบแผนแน่นอนว่า ท าถูกตามรูปแบบการเขียน

ชนิดนั้น ๆ หรือไม่ 

  4. กลไกประกอบการเขียนอ่ืน ๆ 

   4.1 การสะกดการันต ์

   4.2 ลายมือ 

   4.3 ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 



   4.4 การเวน้วรรคตอน 

    ก. แบ่งวรรคตอนถูกตอ้ง 

    ข. แบ่งค าถูกตอ้ง 

    ค.ใชเ้คร่ืองหมายวรรคตอนถูกตอ้ง 

 

การใช้เคร่ืองหมายตรวจแก้ต้นฉบับ 

 ในการตรวจแกต้น้ฉบบังานเขียน ตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบของผูต้รวจแกเ้ป็นอยา่งมาก วิธี

หน่ึงท่ีจะช่วยให้เกิดความสะดวกในการตรวจแกต้น้ฉบบัคือ การใชเ้คร่ืองหมายและสัญลกัษณ์ในการตรวจ

แกจ้ดัการกบัขอ้บกพร่องในตน้ฉบบั เคร่ืองหมายตรวจแก้น้ี ส่วนใหญ่จะใช้มากในการพิสูจน์อกัษร การ

ตรวจตน้ฉบบัของผูส้อนการเขียน และบรรณาธิการ ซ่ึงก าหนดเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์นั้นข้ึนอยูก่บัการ

ก าหนดของผูต้รวจแกใ้นแต่ละหน่วยงาน อยา่งไรก็ตามส่วนมากมกัจะใชเ้คร่ืองหมายท่ีคลา้ย ๆ กนั ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



การเขยีนสารคดีเฉพาะประเภท 

 การเขียนสารคดีแต่ละประเภทมีรายละเอียดแตกต่างกนัไป ดงันั้นส่ิงท่ีผูเ้ขียนสารคดีจะตอ้งค านึงถึง 

ก็คือ 

 1. ตอ้งเขา้ใจลกัษณะเด่นของสารคดีประเภทนั้นๆ วา่มีลกัษณะเด่น หรือลกัษณะเฉพาะอยา่งไร เช่น 

สารคดีเก่ียวกบัสตรีมีลกัษณะเฉพาะหรือจุดเด่นอยู่ท่ีการน าเสนอเร่ืองราวแง่มุมหรือปัญหาต่างๆ เก่ียวกบั

สตรีทั้งในดา้นบวกและลบ 

 2. ตอ้งเขา้ใจว่าสารคดีประเภทนั้นๆมีจุดมุ่งหมายอยา่งไร หรือมีจุดเน้นเก่ียวกบัเร่ืองใด สารคดีเด็ก

จะมีจุดเน้นท่ีต้องการน าเสนอเร่ืองราวหรือปัญหาของเด็ก หรือต้องการให้เห็นความสดใสน่ารักหรือ

ธรรมชาติของเด็ก หรืออาจแสดงใหเ้ห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กและเยาวชนในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

 3. ตอ้งรู้จกัธรรมชาติของขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลสารคดีทุกประเภท ตอ้งใช้ขอ้มูล แหล่งขอ้มูลของ

สารคดีแต่ละประเภทจะไม่เหมือนกัน การเขียนสารคดีท่องเท่ียวได้ข้อมูลมาจากพื้นท่ีจริง สารคดี

ส่ิงแวดลอ้มจะตอ้งลงไปเก็บขอ้มูลในแหล่งส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 

โรงงานท่ีปล่อยน ้าเสีย ฟาร์มเล้ียงกุง้กุลาด า เป็นตน้ 

 4. ตอ้งค านึงถึงรูปแบบและลีลาในการน าเสนอ แม้สารคดีทุกประเภทมีโครงสร้างเหมือนกนั คือมี

ส่วนของความน า ความเช่ือม เน้ือเร่ือง และความจบ แต่เม่ือเขียนสารคดีเฉพาะประเภทจะต้องค านึงว่า     

สารคดีประเภทนั้น ๆ ควรจะน าเสนออย่างไร เน้นอารมณ์หรือบรรยากาศแบบไหน สารคดีท่องเท่ียว อาจ

น าเสนอในลีลาการเขียนท่ีเป็นกนัเอง สนุกสนาน ในขณะท่ีสารคดีเก่ียวกบัปัญหาส่ิงแวดลอ้มอาจน าเสนอ

อย่างเคร่งขรึม จริงจงั เพื่อเน้นให้เห็นว่า ปัญหานั้นเป็นเร่ืองยุ่งยากหรือส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง 

เป็นตน้ แนวทางในการเขียนสารคดีเฉพาะประเภทท่ีควรฝึกหดัมีดงัน้ี  

การเขียนสารคดีรายงานเหตุการณ์ 

 สารคดีรายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ (report) เป็นการเขียนสารคดีเชิงรายงานข่าว เหตุการณ์

หรือสถานการณ์ท่ีเห็นว่าน่าสนใจและควรเผยแพร่ให้ผูอ่้านรับรู้ แต่จะต่างกบัการรายงานข่าวตรงท่ีในการ

เขียนนั้ นจะมีรายละเอียด มีสีสันและบรรยากาศ เพื่อให้ผูอ่้านเห็นภาพได้ชัดเจนเสมือนว่าก าลังอยู่ใน

เหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นดว้ยตนเอง 

 การเขียนสารคดีรายงานเหตุการณ์ ควรจะครอบคลุมเน้ือหาและรายละเอียดท่ีจ าเป็นเก่ียวกับ

เหตุการณ์ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน กล่าวคืออยา่งนอ้ยจะตอ้งตอบค าถามให้ไดว้า่ เหตุการณ์นั้นคืออะไร เกิดข้ึน

ท่ีไหน เม่ือไร มีใครเก่ียวขอ้งบา้ง เก่ียวขอ้งอยา่งไร และผลของเหตุการณ์นั้นเป็นอยา่งไร 



 

 แนวทางในการเขียนสารคดีรายงานเหตุการณ์ 

 1. น าเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์หรือกิจกรรมท่ีเห็นวา่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์กบัผูอ่้าน เช่น 

ไปฟังการอภิปรายหรือสัมนาก็ควรรายงานใหท้ราบวา่ หวัขอ้ในการสัมนานั้นคืออะไร ใครเป็นคนจดั จดัข้ึน

ในโอกาสและจุดมุ่งหมายใด มีใครมาร่วมกิจกรรมบา้ง วทิยากรในการสัมนาเป็นใคร บรรยากาศในงานเป็น

อยา่งไร มีกิจกรรมอ่ืนๆหรือไม่ และผลของการจดัสัมนาหรืออภิปรายเป็นอยา่งไร 

 2. ลักษณะการน าเสนอควรเป็นการเล่าเร่ือง โดยปกติมักจะด าเนินเร่ืองตามล าดับปฏิทินหรือ

ตามล าดบัเหตุการณ์ก่อนหลงัตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ ไม่ควรใช้เทตนิคการเขียนแบบเล่าเร่ืองสลบัไปมาเพราะ

อาจท าใหเ้กิดความสับสนได ้

 3. ควรให้ความส าคญักับการสอดแทรกรายละเอียด บรรยากาศ ค าพูด (ถ้าเป็นการสัมนาหรือ

อภิปราย) และกิจกรรมต่างๆอยา่งรอบดา้น เสมือนวา่เป็นการจ าลองหรือถ่ายภาพเหตุการณ์ต่างๆ ตามท่ีเป็น

จริง 

 อย่างไรก็ตาม นักเขียนสารคดีมือใหม่พึงตอ้งระมดัระวงัให้มากว่า ควรจะสอดแทรกรายละเอียด

หรือบรรยากาศมากนอ้ยเพียงไร เพราะหากเต็มไปดว้ยรายละเอียดปลีกยอ่ยมากเกินไปก็จะท าให้เร่ืองท่ีเขียน

เยิน่เยอ้เกินจ าเป็น  

 4. หัวใจส าคญัของการเขียน คือการพยายามจบัประเด็นหรือสรุปประเด็นท่ีส าคญัของเหตุการณ์ 

สถานการณ์หรือกิจกรรมนั้นๆใหม้ากท่ีสุด 

 5. ผูเ้ขียนสามารถสอดแทรกความคิดเห็นหรือทศันะเชิงวิจารณ์หรือประเมินค่าเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ดงักล่าวทั้งติและชมหรือขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ 

 

การเขียนสารคดีชีวติบุคคล 

 สารคดีเก่ียวกบัประวติับุคคลหรือสารคดีชีวิตบุคคลเป็นสารคดีท่ีไดรั้บความนิยมมายาวนานทั้งใน

ประเทศไทยและในซีกโลกตะวนัตก วนิดา บ ารุงไทย (2545, น. 101) เห็นวา่ หนงัสือประวติับุคคลเล่มแรก

น่าจะเป็นชีวประวติัของเพลโต นักปรัชญาชาวกรีกเขียนโดยซีโนโฟน ส าหรับในประเทศไทยงานเขียน   

สารคดีเก่ียวกบับุคคลยุคแรกๆ จะอยูใ่นรูปแบบของการเขียนพงศาวดาร แต่หลงัจากสมยัรัชกาลท่ีหา้เป็นตน้

มา การเขียนสารคดีชีวประวติัของไทยเร่ิมมีลักษณะเป็นการเขียนตามแบบอย่างตะวนัตก คือ เขียนใน

รูปแบบของสารคดีชีวประวติั (สายทิพย ์นุกูลกิจ, 2543, น. 276) 

 งานเขียนสารคดีเก่ียวกบัประวติับุคคลในยุคแรกๆ เห็นไดจ้ากพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยา

ด ารงราชานุภาพซ่ึงไดร้วบรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัชีวประวติัของบุคคลส าคญัหลายท่าน เช่น พระราชประวติั



สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประวติัของสุนทรภู่ เป็นตน้ และในสมยัรัชกาลท่ีหกไดเ้กิดมีธรรมเนียมการ

เขียนประวติัผูต้ายลงในหนงัสืองานศพ ส าหรับเป็นของช าร่วยแจกแขกท่ีมาร่วมงาน และกลายเป็นประเพณี

ท่ีปฏิบติักนัมาจนถึงทุกวนัน้ี 

 สารคดีประวติับุคคลท่ีไทยไดรั้บแบบอย่างมาจากตะวนัตกมีรูปแบบการเขียนอยู่สองประเภทคือ 

สารคดีชีวประวตัิ (biography) และสารคดีอัตชีวประวัติ (autobiography) สารคดีแบบชีวประวติัเป็นเร่ืองท่ีผู ้

แต่งเขียนถึงประวติัของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเห็นว่าน่าสนใจ ส่วนอตัชีวประวติันั้นเจา้ของประวติัเป็น

ผูเ้ขียนเร่ืองราวของตวัเอง 

 เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ สารคดีชีวประวติัทั้งของไทยและของตะวนัตกในยุคแรกๆ จะมีการเขียนในเชิง 

“สดุดี” หรือสรรเสริญเจา้ของประวติัเป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะเน้ือหาจะเป็นการเชิดชูยกยอ่งคุณงามความดีท่ี

เป็นแบบฉบบัน่ายึดถือ (วนิดา บ ารุงไทย 2545, น. 105) บางคร้ังยงัมีเจตนาท่ีจะให้บทเรียนหรือแบบอย่าง

ทางศีลธรรมอีกด้วย สารคดีชีวประวติัเป็นเร่ืองท่ีผูแ้ต่งเขียนถึงประวติัของบุคคลใดบุคคลหน่ึงท่ีเห็นว่า

น่าสนใจ ส่วนอตัชีวประวติันั้น เจา้ของประวติัเป็นผูเ้ขียนเร่ืองราวของตวัเอง 

 ปัจจุบันสารคดีชีวประวติัหรือชีวิตบุคคลยงัคงได้รับความนิยมจากผูเ้ขียนและผูอ่้านโดยตลอด 

ลกัษณะการเขียนมีทั้งชีวประวติัขนาดสั้ นเป็นบทความสารคดีตีพิมพ์ตามหน้านิตยสารและวารสารต่างๆ 

รวมไปถึงสารคดีขนาดยาวท่ีตีพิมพเ์ป็นหนงัสือเล่ม 

 อยา่งไรก็ตามสารคดีชีวประวติั หรือสารคดีชีวิตบุคคลในทศันะของนกัเขียนสารคดีแนวใหม่ กลบัมี

ลกัษณะและวิธีการเขียนท่ีแตกต่างจากการเขียนสารคดีชีวิตบุคคลของนกัเขียนรุ่นเก่าอยูม่าก ทั้งในดา้นวิธี

คิดและจุดมุ่งหมายในการเขียน ซ่ึงอาจตั้งขอ้สังเกตไดด้งัน้ี 

 1. สารคดีชีวิตบุคคลในทศันะของนกัเขียนสารคดีแนวใหม่ คือ สารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวในชีวิต

ของบุคคลในมิติท่ีรอบดา้น กล่าวคือ ไม่เพียงแต่น าเสนอว่าบุคคลนั้นเป็นใคร แต่ตอ้งบอกว่า “เขาเป็นคน

อยา่งไร” และ “ท าไมถึงเป็นเช่นนั้น” 

 2. นกัเขียนสารคดีชีวติบุคคลแนวใหม่ตอ้งมอง “บุคคล” ในฐานะปัจเจกบุคคลท่ีมีชีวติท่ีน่าสนใจใน

ตวัเอง ในฐานะมนุษยปุ์ถุชนท่ีมีทั้งดา้นดีและดา้นท่ีบกพร่องตามมุมมองท่ีวา่ “ไม่มีใครสมบูรณ์หรือดีเลิศ” 

ส่ิงท่ีมีคุณค่าในการศึกษาชีวิตบุคคลก็คือประสบการณ์ชีวิต แนวคิดในการด าเนินชีวิต อุดมคติหรือความมุ่ง

หมายในชีวติ ดงันั้นนกัเขียนสารคดีชีวติแนวบุคคลแนวใหม่จะตอ้งมองชีวิตอยา่งถ่ีถว้น ช้ีใหเ้ห็นแง่มุมต่างๆ

อยา่งรอบดา้นในฐานะมนุษยค์นหน่ึง 

 3. สารคดีชีวติบุคคลแนวใหม่ไม่จ  ากดัท่ีจะน าเสนอเฉพาะชีวประวติัขอบุคคลท่ีมีช่ือเสียง คนส าคญั 

หรือคนท่ีมีบทบาทในสังคมเท่านั้น แต่สามารถเขียนถึงประวติับุคคลธรรมดาสามญัก็ได ้เพราะชีวิตแต่ละ

ชีวิตต่างมีแง่มุม และประสบการณ์ท่ีน่าสนใจไม่น้อยกวา่กนั เช่น อาจเขียนถึงนกัการเมืองท่ีเป็นแบบอยา่ง



ของนกัต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย นกัธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ บุคคลดีเด่นของสังคม คนขายพวงมาลยั หรือ

นกัร้อง นกัดนตรีขา้งถนนก็ได ้

 4. สาระและน ้ าเสียงของสารคดีชีวติบุคคลตามแนวทศันะใหม่ ไม่จ  าเป็นตอ้งมองเจา้ของประวติัใน

แง่เชิดชู ยกยอ่งหรือสดุดีเพียงดา้นเดียว แต่ควรจะช้ีให้เห็น “ชีวิต” ของบุคคลนั้นๆ ตามท่ีเป็นจริง เป็นเหตุ

เป็นผลและสัมพันธ์กับปัจจัย เหตุต่างๆในชีวิต สารคดีชีวิตบุคคลแนวใหม่ ต้องยืนยนัความคิดท่ีว่า

ประสบการณ์ชีวิตของคนๆ หน่ึงอาจเป็นบทเรียนและแนวทางในการเรียนรู้และท าความเขา้ใจชีวิตให้แก่

บุคคลอ่ืนหรือช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจและตระหนกัวา่ชีวิตของมนุษยแ์ต่ละคนนั้นมีลกัษณะเฉพาะ (เลียวนารด ์

วติต ์ 1991, น.124) ผูเ้ขียนจะตอ้งไม่มีอคติต่อประวติัชีวิตของบุคคลท่ีเขียนถึง ขณะเดียวกนัก็ไม่จ  าเป็นตอ้ง

ยกยอ่งสดุดีจนเกินความเป็นจริง 

 5. สารคดีชีวิตบุคคลแนวใหม่ ตอ้งน าเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัชีวิตบุคคลอยา่งรอบดา้นและถว้นทัว่ โดย

อาศยัหลกัฐานและขอ้มูลท่ีครบถว้นและน่าเช่ือถือ ไม่วา่จะเป็นการบอกเล่าของเจา้ของประวติั การบอกเล่า

โดยบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง การสังเกต การใช้เอกสารเชิงหลกัฐาน เช่น สมุดบนัทึก จดหมาย หรือเอกสารและ

หลกัฐานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง การน าเสนอขอ้มูลก็ควรเป็นไปอย่างเท่ียงตรงรอบดา้นเพื่อให้ผูอ่้านได้พิจารณา

และตดัสินเอาเอง 

 6. สารคดีชีวิตบุคคลตามแนวทัศนะใหม่จะต้องน าเสนอข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนเช่ือถือได ้

ขณะเดียวกนัตอ้งมีศิลปะในการเขียน โดยการใช้กลวิธีท่ีน่าสนใจ มีสีสันบรรยากาศและมุ่งให้เกิดความ

เพลิดเพลินในการอ่าน กล่าวโดยสรุปก็คือ ต้องเป็นสารคดีท่ีให้ความรู้ (Knowledge) ให้เร่ืองราวสาระ 

(Information) และใหค้วามจรรโลงใจ (Inspiration) (รัญจวน อินทรก าแหง, 2515, น. 52) 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการเขียนสารคดีชีวติบุคคล 

 1. ก าหนดแนวคิดให้ชัดเจนว่า จะเขียนถึงบุคคลประเภทใด คนท่ีมีช่ือเสียงหรือบุคคลธรรมดา

สามญั บุคคลท่ีเลือกจะเขียนถึงนั้นมีความน่าสนใจในเร่ืองใด เช่น อาจเขียนถึงผูน้ าชุมชนท่ีเป็นชาวบา้น

ธรรมดาแต่มีความน่าสนใจในความคิด ภูมิปัญญาและสามารถน ามาใชใ้นการพฒันาชุมชน และทอ้งถ่ินของ

ตนจนประสบความส าเร็จ 

 2. เก็บขอ้มูลให้ละเอียดและรอบด้านทั้งจากการลงไปพูดคุย สัมภาษณ์เจา้ของประวติั (ในกรณี

เจา้ของประวติัยงัมีชีวิตอยู)่ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งเอกสารและหลกัฐานอ่ืนๆ ท่ีสามารถรวบรวมได ้การมี

ขอ้มูลท่ีละเอียดถ่ีถว้นท าให้ผูเ้ขียนรู้จกัเจา้ของประวติัมากข้ึน ทั้งในแง่ของ “ตวัตน” แนวคิด นิสัยใจคอ ไป

จนถึงรายละเอียดอ่ืนๆท่ีจ าเป็น 



 3. ก าหนดจุดเน้นของสารคดีท่ีจะเขียนว่า ตอ้งการเน้นหรือน าเสนอจุดเด่นของบุคคลท่ีเขียนถึงใน

เร่ืองใด เช่น ความมานะพยายามในการต่อสู้ อุปสรรคและปัญหาชีวิต ความผนัผวนของชีวิตและโชคชะตา 

ความส าเร็จในหน้าท่ีการงาน ความผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นบทเรียนชีวิต ฯลฯ การก าหนดจุดเน้น

หรือแก่นเร่ืองจะท าใหส้ารคดีมีทิศทางและเป้าหมายชดัข้ึน 

 4. ก าหนดโครงเร่ืองให้สอดคลอ้งกบัจุดเนน้หรือแก่นเร่ืองวา่จะมีประเด็นใดบา้งท่ีตอ้งเขียนถึง โดย

ปกติแล้วการเขียนสารคดีชีวประวติับุคคลควรเร่ิมตน้ด้วยภูมิหลงัและประวติัของบุคคลนั้นๆ ตั้งแต่ชาติ

ก าเนิดครอบครัว การศึกษา อุปนิสัยใจคอ จากนั้นอาจเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์ส าคญัในชีวติการ

ท างาน ความส าเร็จ ความผิดพลาดลม้เหลว จุดหกัเหของชีวติจนถึงช่วงเวลาปัจจุบนั (กรณีเจา้ของประวติัยงั

มีชีวติอยู)่ หรือช่วงเวลาสุดทา้ยของชีวติ (กรณีเสียชีวติแลว้) 

 

ตัวอย่างการวางโครงเร่ืองสารคดีชีวติบุคคล 

ช่ือเร่ือง  ชีวติหลากหลายของลูกผูช้ายช่ือพีรพงศ์ 

จุดเน้น  เนน้ความใฝ่ฝันและประสบการณ์ในอดีตของอาจารยพ์ีรพงศ ์ เสนไสย 

  (เนน้ความสะเทือนใจ) 

แก่นเร่ือง ความรัก ความใฝ่ฝันและความมุ่งมัน่ ในการท าส่ิงใดยอ่มน าความส าเร็จมาสู่คนเราในท่ีสุด 

โครงเร่ือง 1. ความน า 

  2. ประวติัความเป็นมาแต่เยาวว์ยั 

  3. ชีวติขณะก าลงัศึกษา 

  4. ประสบการณ์ในอดีต 

   - ความส าเร็จในการเรียนและการท างาน 

   - ความพลาดพลั้งในชีวติช่วงหน่ึง 

   - จุดหกัเหของชีวติ 

  5. เส้นทางท่ีเลือกในปัจจุบนั 

  6. ความจบ 

 

การเขียนสารคดีวถิีชีวติ 

 การเขียนสารคดีวถีิชีวติเป็นสารคดีอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมจากผูเ้ขียนและผูอ่้านเป็นอยา่ง

ดี เห็นไดจ้ากตามหน้านิตยสารและวารสารมกัจะมีสารคดีประเภทน้ีไดรั้บการตีพิมพอ์ย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี

อาจเป็นเพราะขอบข่ายเน้ือหาของสารคดีวิถีชีวิตค่อนขา้งกวา้งและหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงเร่ืองราวท่ี



เก่ียวกบัศิลปวฒันธรรมดว้ยสารคดีประเภทน้ีจะให้ประสบการณ์เก่ียวกบัมนุษยใ์นแง่มุมต่างๆและมีคุณค่า

ทางวิชาการสูง นักสารคดีท่ีมีผลงานสารคดีประเภทน้ี เช่น ธีรภาพ โลหิตกุล นิภทัรพร ภาณุ มณีวตันกุล    

เป็นตน้ 

 สารคดีวิถีชีวติ เป็นสารคดีท่ีมุ่งน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวิถีชีวิต (The Way of Life) หรือการด าเนิน

ชีวติของกลุ่มคนหรือกลุ่มชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงซ่ึงอาจจะเป็นกลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสังคม ทอ้งถ่ินหรือ

กลุ่มกิจกรรมท่ีเห็นว่ามีลกัษณะเฉพาะน่าสนใจ เช่น วิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพนัธ์ต่างๆ วิถีชีวิต

ของคนในบางส่ิงแวดลอ้ม เช่น ชีวิตชาวสลมั ชีวิตของคนใตส้ะพานลอย วถีิชีวิตของสาวหางเคร่ือง วิถีชีวิต

ของเด็กป๊ัม เป็นตน้ 

 ในขณะท่ีสารคดีชีวติบุคคลเนน้การน าเสนอเร่ืองราวของมนุษยใ์นฐานะปัจเจกบุคคล แต่สารคดีวิถี

ชีวิตเน้นการน าเสนอเร่ืองราวของกลุ่มคนภายใตส่ิ้งแวดลอ้มทางสังคมวฒันธรรมท่ีแตกต่าง ดงันั้น จุดเน้น

ของสารคดีประเภทน้ีก็คือ ภายใตส่ิ้งแวดล้อมหรือบริบททางสังคมและวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั กลุ่มคน

เหล่าน้ีมีแบบแผนในการด าเนินชีวิตอยา่งไร มีความเช่ือและขนบประเพณีอยา่งไร กิจวตัรประจ าวนัของพวก

เขาเป็นอยา่งไร อะไรคือปัญหาของคนกลุ่มน้ี พวกเขามีวิธีการจดัการกบัปัญหาอยา่งไร มีความคาดหวงัหรือ

ความใฝ่ฝันอยา่งไรบา้ง อะไรคืออตัลกัษณ์ของพวกเขา วิถีชีวิตของกลุ่มคนเหล่าน้ีสะทอ้นให้เห็นความเป็น

จริงในดา้นใดบา้ง 

 สารคดีชีวิตเป็นสารคดีท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลภาคสนามเป็นส่วนใหญ่ นัน่คือผูเ้ขียนจะตอ้งลงไปศึกษา

ในพื้นท่ีจริง กลวิธีในการเก็บขอ้มูลจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะการลงภาคสนามมีกระบวนการและขั้นตอนท่ี

ยุง่ยากซบัซอ้น การเก็บขอ้มูลท่ีฉาบฉวยและผวิเผนิจะท าใหส้ารคดีขาดความสมบูรณ์และไม่น่าเช่ือถือ 

 

แนวทางในการเขียนสารคดีวถิีชีวติ 

 1. ก่อนเขียนควรมีการวางแผนล่วงหนา้ โดยการเลือกประเด็นท่ีจะเขียนวา่ตอ้งการน าเสนอเร่ืองราว

วถีิชีวิตของคนกลุ่มใด ผูเ้ขียนอาจตอ้งอาศยัขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยั รวมทั้งการส ารวจภาคสนามเบ้ืองตน้ 

ทั้งน้ีเพื่อดูความเป็นไปไดแ้ละความน่าสนใจ 

 2. น าขอ้มูลท่ีได้มาก าหนดจุดเน้นและแก่นเร่ือง ก าหนดโครงเร่ืองโดยคร่าวๆ จากนั้นจึงค่อยลง

พื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลอยา่งละเอียด 

 3. การออกไปเก็บขอ้มูลภาคสนามจะตอ้งใช้เวลาและเก็บขอ้มูลอย่างรอบด้าน ทั้งจากการสังเกต 

การเขา้ไปใชชี้วติร่วมกบักลุ่มคนในพื้นท่ี การพูดคุยและสัมภาษณ์จากคนจ านวนมาก หรือในบางคร้ังอาจเขา้

ไปสังเกตแบบมีส่วนร่วม เช่น หากจะเขียนถึงวิถีชีวิตของคนเล้ียงช้างท่ีบ้านตากลาง อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

ผูเ้ขียนจะตอ้งลงพื้นท่ีเขา้ไปสังเกตและร่วมกิจกรรมกบัคนเล้ียงช้าง บนัทึกขอ้สังเกตต่างๆเพื่อน ามาเป็น



ขอ้มูลในการเขียน อยา่งไรก็ตาม การใชข้อ้มูลภาคสนามอยา่งเดียวอาจไม่เพียงพอ ในบางคร้ังผูเ้ขียนจะตอ้ง

ใชข้อ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เพราะเร่ืองบางเร่ืองอาจมีผูศึ้กษาและวจิยัไปบา้งแลว้ 

 4. เน่ืองจากสารคดีวิถีชีวิตมกัจะกล่าวถึงเร่ืองราวและภาพชีวติของผูค้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงในพื้นท่ีใด

พื้นท่ีหน่ึง การให้ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัพื้นท่ีนั้นๆจึงเป็นส่ิงท่ีไม่อาจละเลยได ้เช่น หากตอ้งการน าเสนอ

ชีวิตของชาวกวย หรือส่วยท่ีบ้านตะดอบ ต.ตะดอบ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผูเ้ขียนควรจะกล่าวถึงท่ีตั้ งของ

หมู่บา้น สภาพโดยทัว่ไป จ านวนประชากร อาชีพ ประวติัความเป็นมา ความเช่ือและขนบประเพณี เป็นตน้ 

จากนั้นจึงค่อยลงสู่ประเด็นท่ีก าหนดไวใ้นโครงเร่ือง 

 5. เน่ืองจากสารคดีวิถีชีวิตมกัจะเขียนถึงภาพชีวิตของคนจ านวนมากในพื้นท่ีทางวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีแตกต่าง ซ่ึงดูเหมือนวา่เป็นประเด็นท่ีกวา้งและยากแก่การน าเสนอเน้ือหา ผูเ้ขียนจึงตอ้งมีการ

ก าหนดกลวิธีท่ีดีในการน าเสนอ แนวทางหน่ึงท่ีนิยมกนัมากคือการน าเสนอในลกัษณะของการใชต้วัแทน 

โดยการหยิบยกบุคคลใดบุคคลหน่ึงมาเป็นตวัละครน าเสนอเร่ืองราวทั้งหมดผ่านตวัละครนั้นๆ โดยให้ตวั

ละครดงักล่าวเป็นภาพแทนของคนทั้งหมดก็จะท าให้เขียนได้ง่ายข้ึน ในขณะเดียวกนัก็ได้เน้ือหาสาระท่ี

ตอ้งการอยา่งครบถว้น 

 6. การเขียนสารคดีวิถีชีวิตก็เช่นเดียวกบัสารคดีประเภทอ่ืนๆ คือจะตอ้งมีการสร้างสีสันบรรยากาศ

ให้ชวนอ่าน การให้รายละเอียดเก่ียวกบัฉากการสอดแทรกเกร็ดความรู้และค าพูดบุคคล เป็นส่ิงท่ีจะช่วยให้

สารคดีมีความน่าสนใจและน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

 

ขั้นตอนการเตรียมการเขียนสารคดีวถิีชีวติ 

 

1. เลือกเร่ืองหรือประเด็นท่ีจะเขียน

2. ส ารวจขอ้มูลเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง

3. ส ารวจขอ้มูลภาคสนาม (ลงพื้นท่ี)

4. วางโครงเร่ือง แก่นเร่ือง จุดเนน้

5. เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามอยา่งละเอียด (สังเกต สัมภาษณ์ บนัทึก)

6. ลงมือเขียนฉบบัร่าง

7 ตรวจแก ้ท าตน้ฉบบัจริง



การเขียนสารคดีธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นสารคดีอีกประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจอยา่งมาก

ในรอบทศวรรษท่ีผา่นมา เหตุผลท่ีสารคดีแนวน้ีมีผูเ้ขียนและผูอ่้านค่อนขา้งมาก คงเน่ืองมาจากกระแสความ

ต่ืนตวัในเร่ืองของการอนุรักษธ์รรมชาติซ่ึงเป็นกระแสท่ีไดรั้บความนิยมจากคนทัว่โลก ในประเทศไทยเอง 

การประสบภาวะวิกฤติส่ิงแวดลอ้ม ความเส่ือมโทรมของป่าไม ้ระบบนิเวศและสัตวป่์าก็เป็นไปอยา่งรุนแรง 

เม่ือมีการรณรงคแ์ละปลูกฝังความคิดในเร่ืองดงักล่าว จึงท าให้ความสนใจในเร่ืองธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

กลายเป็นหัวขอ้ท่ีมีการหยิบยกมาน าเสนอในงานเขียนสารคดีมาโดยตลอด สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อมมีเน้ือหาหลักเก่ียวกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของป่าไม ้ภูเขา แม่น ้ า สัตว์ป่า ความอุดม

สมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศ นอกจากน้ียงัยงัรวมถึงการน าเสนอปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 

เช่น ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหามลภาวะท่ีเกิดข้ึนจากการกระท าของมนุษย ์

 การเขียนสาคดีประเภทน้ี จึงเป็นงานเขียนท่ีค่อนขา้งมีจุดมุ่งหมายโดยเฉพาะ นอกเหนือจากมุ่งให้

สาระความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแก่ผูอ่้านแลว้ บางคร้ังผูเ้ขียนอาจมีเจตนาท่ีจะกระตุน้ให้ผูอ่้าน

ไดต้ระหนกัในความส าคญัของธรรมชาติและมองเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรง เพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจ

และจิตส านึกในการอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

 การเขียนสารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีกระบวนการ และขั้นตอนท่ีไม่แตกต่างจากการ

เขียนสารคดีประเภทอ่ืนๆ กล่าวคือ เร่ิมจากการท่ีผูเ้ขียนจะตอ้งเลือกประเด็นหรือหวัขอ้ท่ีจะเขียน จากนั้นก็มี

การส ารวจขอ้มูลและเก็บข้อมูลเบ้ืองตน้เพื่อน ามาก าหนดจุดเน้น แก่นเร่ืองและโครงเร่ือง และเขียนบท     

สารคดีในขั้นตอนต่อไป 

 แนวทางการเขียนสารคดีเกีย่วกบัธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 1. ผูเ้ขียนจะตอ้งส ารวจความสนใจของตวัเองก่อนเป็นเบ้ืองตน้ว่า ต้องการเขียนสารคดีเก่ียวกับ

ธรรมชาติหรือส่ิงแวดลอ้ม หากเป็นสารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติจะตอ้งพิจารณาต่อไปอีกว่าจะเขียนเก่ียวกบั

เร่ืองใด  เช่น ชีวิตของสัตวป่์าตามธรรมชาติ หรือสภาพธรรมชาติทางกายภาพ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของ

สถานท่ีทางธรรมชาติ หาดเลือกเขียนเก่ียวกบัชีวติสัตวป่์าอาจจะตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเขา้ไปศึกษา

ชีวิตสัตวป่์าอย่างใกล้ชิด บางคร้ังก็เป็นขอ้จ ากดัอย่างหน่ึงของนักเขียนสารคดีฝึกหัด หากสนใจจะเขียน

เก่ียวกบัเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงส่วนใหญ่จะเนน้หนกัไปท่ีปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มในดา้นต่างๆ เช่น ปัญหา

ความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ ปัญหามลภาวะ น ้ าเสีย อากาศเป็นพิษ ผูเ้ขียนก็อาจท าไดง่้ายข้ึนทั้งในแง่

ของการเก็บขอ้มูลและการน าเสนอ 

 2. เม่ือส ารวจความสนใจของตวัเองแลว้ ก็ตอ้งเตรียมการหาประเด็นท่ีจะเขียน ซ่ึงอาจท าไดห้ลายวิธี 

เช่น ลองอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ทั้ งหนังสือพิมพ์ท้องถ่ินและหนังสือพิมพ์กระแสหลัก ส ารวจข่าวท่ี



เก่ียวขอ้งกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มบางคร้ังอาจพบประเด็นข่าวท่ีกล่าวถึงปัญหาท่ีเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ี

เกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน อาจน าไปสู่การลงภาคสนาม เพื่อส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีต่อไป 

 การส ารวจขอ้มูลภาคสนามก็เป็นวิธีการท่ีดีท่ีจะท าให้ไดป้ระเด็นมาเขียนเพราะผูเ้ขียนไดไ้ปสัมผสั

กบัขอ้มูลโดยตรง ได้ส ารวจปัญหาและความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาก าหนดประเด็นหรือหัวขอ้ในการเขียน

ต่อไป 

 3. สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มกัมีจุดเนน้ในสองลกัษณะ คือ ลกัษณะแรกจะเป็นการ

น าเสนอในภาพเชิงบวก เช่น ช้ีให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ละความสวยงามของธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

หรือมุ่งให้ความรู้หรือเปิดเผยขอ้เร้นลบัเก่ียวธรรมชาติ เช่น เขียนถึงสัตวป่์าหายาก การด ารงชีวติของสัตวป่์า

บางชนิดเก่ียวกบัธรรมชาติท่ียงัไม่เป็นท่ีรับรู้มาก่อน เป็นตน้ 

 ส่วนในอีกลักษณะมักจะเสนอภาพในด้านลบ มักจะปรากฏในสารคดีท่ีกล่าวถึงปัญหาของ

ส่ิงแวดลอ้มในแง่มุมต่างๆ เช่น ปัญหาการเน่าเสียของแม่น ้ าอนัเน่ืองมาจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาการ

บุกรุกแผว้ถาง ป่าตน้น ้า เป็นตน้ 

 4. หากเขียนถึงปัญหาเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นท่ีผูเ้ขียนควรจะกล่าวถึง คือ การระบุสถานท่ีท่ี

เกิดปัญหาในหมู่บา้นใดหมู่บา้นหน่ึง ให้รายละเอียดเก่ียวกบัพื้นท่ี สภาพความเป็นอยูข่องชาวบา้นก่อนเกิด

ปัญหาวา่เป็นอยา่งไร การเขา้มาหรือจุดเร่ิมตน้ของปัญหาเน่ืองมาจากสาเหตุอะไรบา้ง ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นท่ีอย่างไร พวกเขามีแนวทางในการแก้ปัญหาหรือต่อสู้กับปัญหานั้น

อยา่งไร เคยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาดูแลหรือไม่ และมีขอ้เสนอแนะในการแกปั้ญหาอยา่งไร 

 5. ในกรณีท่ีเขียนถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มกัจะพบวา่มีคู่กรณีสองฝ่ายเสมอ คือ ฝ่ายท่ีมีส่วนก่อให้เกิด

ปัญหากบัฝ่ายท่ีได้รับผลกระทบ ในกรณีเช่นน้ีผูเ้ขียนจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้าน เช่น 

สมมติวา่ผูเ้ขียนน าเสนอปัญหาน ้ าเน่าเสียและอากาศเป็นพิษ อนัเน่ืองมาจากโรงงานแป้งมนัส าปะหลงัก็ตอ้ง

หาขอ้มูลจากโรงงานดว้ย ไม่ใช่ฟังแต่เสียงจากชาวบา้นท่ีไดรั้บผลกระทบแต่เพียงฝ่ายเดียว หรือในกรณีท่ี

ปัญหานั้นมีความซบัซอ้นอาจจะตอ้งมีขอ้มูลจากนกัวชิาการเขา้มาดว้ย 

 6. แมว้่าในการเขียนสารคดีนั้น มกัจะก าหนดให้ผูเ้ขียนวางตวัเป็นกลางไม่ตดัสินเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ดว้ยตนเอง แต่มีหน้าท่ีน าเสนอขอ้มูลอย่างรอบดา้นเพื่อให้คนอ่านใชว้ิจารณญาณในการตดัสิน แต่ในกรณี

การเขียนสารคดีเก่ียวกับธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ผูเ้ขียนอาจต้องแสดงจุดยืนหรือแนวคิดของตนเอง

ออกมาให้ชดัเจนว่าเลือกท่ีจะสนับสนุนฝ่ายท่ีก่อผลกระทบต่อธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหรือฝ่ายอนุรักษ ์

ส่วนใหญ่นกัเขียนสารคดีประเภทน้ีมกัจะแสดงออกถึงแนวคิดเชิงอนุรักษอ์ยา่งชดัเจนและมีจุดมุ่งหมายท่ีจะ

ให้งานเขียนของตนมีส่วนให้ผูอ่้านและคนท่ีเก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัในความรุนแรงของปัญหา พร้อมหาทาง

ช่วยเหลือแกไ้ขเพราะปัญหาดงักล่าวจะส่งผลกระทบต่อชีวติของผูค้นอยา่งกวา้งขวาง 



การเขียนสารคดีท่องเทีย่ว 

 สารคดีท่องเท่ียว เป็นสารคดีท่ีไดรั้บความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและเป็นแนวการเขียน

สารคดีท่ีเก่าแก่ เกิดข้ึนนับแต่มนุษยไ์ด้เดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ และได้บนัทึกถ่ายทอดประสบการณ์ 

ความประทบัใจ สถานท่ี ผูค้นภูมิประเทศ และวฒันธรรมท่ีนกัเดินทางไดป้ระสบพบเห็นเอกสารท่ีเก่ียวกบั

บนัทึกการท่องเท่ียวท่ีเก่าแก่หลายช้ิน ได้กลายเป็นเอกสารท่ีมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์ เช่น บนัทึกการ

เดินทางของมาร์โคโปโล บนัทึกของชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาอยู่ในเมืองไทยตั้งแต่สมยัอยุธยา เป็นตน้ ใน

ประวติัวรรณกรรมตะวนัตกระบุว่างานเขียนเก่ียวกับการท่องเท่ียว (travel writing) เกิดข้ึนตั้ งแต่ปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 19 และตน้คริสศตวรรษท่ี 20 เป็นรูปแบบงานเขียนท่ีไดรั้บความสนใจไม่แพว้รรณกรรม

ยอดนิยมอ่ืนๆ ส่วนยุคทองของงานเขียนสารคดีท่องเท่ียวในตะวนัตกเร่ิมตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษท่ี 1940 

เป็นตน้มา เพราะเป็นระยะท่ีธุรกิจการท่องเท่ียวเกิดข้ึนทัว่โลก การท่องเท่ียวได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของ

วฒันธรรมชาวตะวนัตกเอกสารและหนังสือประเภทคู่มือน าเท่ียว (Guide books) เป็นท่ีตอ้งการเป็นอย่าง

มาก และน าไปสู่การเขียนสารคดีท่องเท่ียวอยา่งแพร่หลายในเวลาต่อมา (Molnar 1991,น.160-161) 

 การเขียนสารคดีท่องเท่ียวในเมืองไทยมีมาชา้นานแลว้เช่นกนั เจา้นายไทยในอดีตเม่ือไดเ้ดินทางไป

ยงัดินแดนต่างๆ มกัจะเขียนบนัทึกเล่าประสบการณ์ของตนไวใ้นเอกสารท่ีมกัเรียกกนัวา่ “จดหมายเหตุ” เช่น 

จดหมายเหตุราชฑูตไทยไปกรุงลอนดอนของหม่อมราโชทยั เขียนข้ึนเม่ือคร้ังไดเ้ดินทางเป็นล่ามไปกบัคณะ

ฑูตไทยเพื่อเฝ้าพระราชินีวคิตอเรียขององักฤษในสมยั รัชกาลท่ี 4 หรือแมแ้ต่พระราชนิพนธ์ “ไกลบา้น” ใน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ก็จดัวา่เป็นสารคดีท่องเท่ียวท่ีเขียนข้ึนในยคุแรกๆ 

 ปัจจุบนัสารคดีท่องเท่ียวเป็นสารคดีท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางเห็นได้จากนิตยสารหรือ

วารสารส่วนมากต้องมีสารคดีประเภทน้ีตีพิมพ์เป็นประจ า นอกจากน้ีแล้วยงัมีสารคดีท่องเท่ียวท่ีตีพิมพ์

ออกมาเป็นเล่มอีกจ านวนมาก เหตุผลท่ีคนไทยนิยมอ่านและเขียนสารคดีท่องเท่ียวเป็นเพราะโลกสมยัใหม่มี

ความเจริญข้ึน ผู ้คนสามารถเดินทางท่องเท่ียวไปย ังสถานท่ีต่างๆ ได้อย่างสะดวกจึงมีข้อมูลและ

ประสบการณ์มากพอท่ีจะถ่ายทอดมาเป็นสารคดีได ้

 ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีท าให้งานเขียนสารคดีท่องเท่ียวไดรั้บความนิยมน่าจะมาจากการท่องเท่ียว

ไดก้ลายเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีน ารายไดใ้ห้ผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมาก เม่ืออุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเจริญข้ึน 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียวก็พลอยเติบโตไปดว้ย เน่ืองจากสารคดีท่องเท่ียวให้ความรู้เก่ียวกบัสถานท่ี

ต่างๆอย่างหลากหลาย จึงสอดคล้องกบัธุรกิจประเภทน้ีเป็นอย่างดี สารคดีท่องเท่ียวจึงพลอยเติบโตและ

ขยายตวัมากข้ึนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 



 ดว้ยความท่ีสารคดีท่องเท่ียวเป็นสารคดีท่ีคนทัว่ไปรู้จกัคุน้เคยมากกว่าสารคดีประเภทอ่ืน จึงมกั

เขา้ใจวา่เป็นสารคดีท่ีเขียนง่าย กล่าวคือขอใหเ้ขียนถึงสถานท่ี ผูค้นและส่ิงท่ีไดป้ระสบพบเห็นก็เพียงพอแลว้ 

แต่น่ีเป็นความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งนกั ทั้งน้ีเพราะการท่องเท่ียวไม่ไดห้มายความเฉพาะ ;  

 1. การเดินทางไปพกัผอ่นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ 

 2. การไปแสวงหาว่ามีโรงแรมท่ีพกัดีๆ หรูหราท่ีไหนบา้ง มีภตัคารอร่อยๆ ท่ีไหน สนนราคาเป็น

อยา่งไร 

 3. ไม่ใช่การเดินทางไปกบัทศันาจร หรือการจดัทศันาจรไปกบับริษทัน าเท่ียว 

 แต่การท่องเท่ียวในทศันะของนกัเขียนสารคดีท่องเท่ียวแนวใหม่เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมากกวา่ใน

ส่ิงท่ีกล่าวมา ดงัความเห็นของ จิม มอลนาร์ (Molnar 1991,น.185) ท่ีวา่ 

 1. การท่องเท่ียวคือวิถีแห่งการคิด และการมองเห็นวิถีความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัโลกท่ีเขา

อาศยัอยู ่หรือความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัถ่ินฐานและส่ิงแวดลอ้ม 

 2. นักเขียนสารคดีท่องเท่ียวจะตอ้งรู้วิธีการเขียนสารคดีท่องเท่ียวไม่ใช่การแนะน าสถานท่ี การ

บนัทึกการสังเกตละไม่ใช่การบรรยายถึงสถานท่ีนั้นๆ เพียงอยา่งเดียว 

 3. การเขียนสารคดีท่องเท่ียวในความหมายเฉพาะท่ีสุด คือ วิถีของการต่ืนตวัและประสบการณ์ใน

โลก เป็นวถีิของการคิดใหม่โดยสร้างสรรคอ์อกมาเป็นวรรณกรรมท่ีแสดงออกถึงความประทบัใจต่อสถานท่ี

และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น สังคม การเมือง และวฒันธรรมท่ีเป็นอยู่อนัมีลกัษณะเฉพาะในสถานท่ี

นั้นๆ 

 4. สารคดีท่องเท่ียวท่ีดีจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งผูอ่้านกบัผูเ้ขียน ใหค้วามบนัเทิงและให้

ความรู้ต่อผูอ่้าน ท าให้ผูอ่้านมีความสุข ขณะเดียวกนัก็เขา้ใจถึงวฒันธรรมและวิถีชีวิตของผูค้นในสังคม

ต่างๆ 

แนวทางในการเขียนสารคดีท่องเที่ยว 

 1. ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวท่ีดีตอ้งไม่ลืมวา่ จะตอ้งสร้างสารคดีท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานและสามารถ

แข่งขนักบัคนอ่ืนๆได ้ในยคุท่ีสารคดีท่องเท่ียวไดรั้บความนิยม มาตรฐานของบรรณาธิการและส านกัพิมพก์็

สูงข้ึน เช่นเดียวกันสารคดีท่องเท่ียวมาใช่คู่มือน าเท่ียวแต่ควรมีฐานะเป็น “วรรณกรรมแห่งสถานท่ี” 

(literature of place) มากกวา่ 

 2. การเขียนสารคดีท่องเท่ียวก็เช่นเดียวกบัการเขียนสารคดีประเภทอ่ืนจะตอ้งมีการเตรียมการและ

วางแผนท่ีดีก่อนเขียน กล่าวคือ จะต้องมีการก าหนดโครงเร่ืองและจุดเน้นท่ีจะน าเสนอ ไม่ใช่การเขียน

บรรยายตามสถานท่ีท่ีพบเห็นไปเร่ือยๆ 



 3. จุดเน้นหรือสารัตถะส าคัญในการเขียนสารคดีท่องเท่ียว คือการแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์

ระหว่างมนุษยก์บัสถานท่ีและเพื่อนมนุษยใ์นสถานท่ีนั้นๆ โดยการมองผา่นสายตาของผูเ้ขียน การตีความ

เก่ียวกบัสถานท่ีและผูค้นจึงข้ึนอยูก่บัผูเ้ขียนเป็นส าคญั  

 4. กลวิธีท่ีนิยมใช้กนัมากในสารคดีท่องเท่ียว คือการเล่าเร่ืองโดยตวัผูเ้ขียนเอง ดงันั้นมุมมองและ

การแปลความหมายต่อส่ิงท่ีไดป้ระสบพบเห็นจะตอ้งชดัเจนและมีความน่าสนใจ นกัเขียนสารคดีท่องเท่ียว

จึงตอ้งเป็นมากกวา่ “นกัท่องเท่ียว” โดยทัว่ไปคือ ตอ้งมีคุณสมบติัของนกัสังเกตการณ์ นกัจดบนัทึกและตอ้ง

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถานท่ีนั้นๆ อย่างละเอียดตอ้งใช้ความรู้เป็นตวัน าในการเขียนมากกว่าอารมณ์และ

ความประทบัใจต่อสถานท่ีท่ีเขียนถึง 

 5. สารคดีท่องเท่ียวท่ีดีจะต้องมีการใช้ภาษาในการเล่าเร่ืองท่ีดีมีสีสันบรรยากาศการสอดแทรก

รายละเอียดและเกร็ดความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจะท าใหส้ารคดีท่ีเขียนน่าอ่านและมีคุณค่ามากข้ึน นกัเขียนสาร

คดีท่องเท่ียวควรจะ “พกพาความเป็นกวีติดกระเป๋าเดินทางไปดว้ย” (Molnar 1991,น.163) นั่นคือนกัเขียน

สารคดีท่องเท่ียวจะตอ้งเป็นนกัเปรียบเทียบ นกัพรรณนารู้จกัใชภ้าษาท่ีก่อใหเ้กิดภาพพจน์พอๆ กบัความเป็น

นกัท่องเท่ียว 

 6. นักเขียนสารคดีท่องเท่ียวจะตอ้งไม่ลืมว่า เร่ืองราวท่ีปราศจากผูค้นไม่นับเป็นเร่ืองราวท่ีดี เม่ือ

เขียนบรรยายสถานท่ีตึกรามบา้นช่อง ถนนหนทาง สถานีขนส่งหรือแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติ ก็ควร

แสดงใหเ้ห็นวา่ส่ิงเหล่าน้ีสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติของผูค้นตลอดเส้นทางท่ีเราเดินผา่นไปอยา่งไรบา้ง 

 7. แมว้า่สารคดีท่องเท่ียวจะมีเน้ือหาหลกัท่ีกล่าวถึงประสบการณ์ในการท่องเท่ียวเป็นส าคญั แต่ก็

สามารถท่ีจะเช่ือมโยงไปไดทุ้กสาระเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวิต ไม่วา่จะเป็นเร่ืองราวชีวิตความเป็นอยูข่อง

มนุษย ์ประวติัศาสตร์โบราณคดี สถาปัตยกรรม ภูมิศาสตร์ สัตววิทยา ชีววิทยาและศิลปะวรรณคดี (วนิดา 

บ ารุงไทย 2545,น.92) ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความสนใจของผูเ้ขียนวา่จะใหน้ ้าหนกัไปในดา้นดา้นใด 

 มาร์ติน ลี (Martin li 2545,น.1) กล่าวคือคุณลกัษณะของสารคดีท่องเท่ียวท่ีดีว่าควรประกอบด้วย

ลกัษณะดงัน้ี 

 1. มีความสดใสและใหม่ (be fresh) คือ เป็นเร่ืองท่ีเขียนดว้ยมุมมองแปลกใหม่ เป็นเร่ืองท่ีไม่เคยมี

ใครเขียนถึงมาก่อน หรือมีเน้ือหาท่ีไม่ค่อยปรากฏในหนงัสือน าเท่ียวทัว่ไป 

 2. มีความเป็นตวัของตวัเอง (be personnal) คือ ผูเ้ขียนจะตอ้งแสดงตวัตนของตวัเองในงานเขียนดว้ย

วิธีการเล่าเร่ืองในรูปแบบท่ีถนดั เล่าจากประสบการณ์ของตนเองและมองดว้ยมุมมองท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ

ตนเอง แมว้า่เร่ืองดงักล่าวจะมีคนเขียนมาก่อนแลว้ 



 3. มีอารมณ์ขนั (be funny) สารคดีท่องเท่ียวควรเป็นงานเขียนท่ีให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาสนุกสนาน

และมีสีสัน ปกติแลว้ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวมกัเต็มไปดว้ยเร่ืองเล่าท่ีสนุกสนาน มีเหตุการณ์แปลกๆ 

เกิดข้ึนหากผูเ้ขียนรู้จกัน ามาสอดแทรกไดอ้ยา่งเหมาะสมก็จะช่วยใหมี้ความน่าอ่านมากข้ึน 

 4. สร้างความประหลาดใจ (be surprising) สารคดีท่องเท่ียวท่ีดีควรสร้างความประหลาดใจให้กบั

ผูอ่้าน โดยการเล่าประสบการณ์ท่ีเกิดจากการเขา้ไปสัมผสัขอ้มูลจริงในสถานท่ีจริง กิจกรรมใหม่ๆ และผูค้น

ในวฒันธรรมท่ีแตกต่างในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงอาจไม่เคยปรากกในหนงัสือคู่มือการท่องเท่ียวมาก่อน  

 คุณลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ี ผูเ้ขียนสารคดีท่องเท่ียวอาจน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมในงานเขียนของ

ตน ขณะเดียวกนัก็อาจเป็นแนวทางในการประเมินค่าสารคดีท่องเท่ียวไดอี้กดว้ย 

การเขียนสารคดีรายงานพิเศษ 

 สารคดีรายงานพิเศษหรือสารคดีพิเศษ หรือบางคร้ังเรียกว่า “สกู๊ปพิเศษ” เป็นสารคดีอีกประเภท

หน่ึงท่ีไดรั้บความสนใจในปัจจุบนั เห็นไดจ้ากในนิตยสารและหนงัสือพิมพห์ลายฉบบัไดใ้หค้วามส าคญักบั

สารคดีประเภทน้ี มีการน าเสนอสารคดีรายงานพิเศษท่ีเก่ียวกับเร่ืองราวต่างๆ อย่างรอบด้านและลุ่มลึก 

นิตยสาร “สารคดี” ซ่ึงน าเสนองานเขียนประเภทสารคดีลว้นๆ น าสารคดีรายงานพิเศษมาเป็นเร่ืองประจ า

ฉบบัหรือ “เร่ืองข้ึนปก” ทุกฉบบั 

สารคดีรายงานพิเศษเป็นอยา่งไร 

 ภิญโญ กองทอง (2533,น.44) เคยกล่าวถึง ความหมายของสารคดีรายงานพิเศษไวว้า่ เป็นสารคดีท่ีมี

ขนาดยาว อาศยัการหาขอ้มูลเป็นระบบใช้เวลาพอสมควร ขอ้ส าคญัคือผูเ้ขียนสารคดีประเภทน้ีจะตอ้งไป

สัมผสัขอ้มูลจริงๆ 

 การนิยามความหมายของสารคดีพิเศษข้างตน้น้ี จะเห็นได้ว่า ได้ให้ความส าคญักบัรูปแบบและ

วธีิการในการสร้างสรรคส์ารคดีในดา้นรูปแบบ คือการเนน้ความยาวของสารคดี ส่วนดา้นวธีิการนั้น คือ การ

เขา้ไปเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริงและใหค้วามส าคญักบัขอ้มูลเป็นอยา่งมาก 

 ในความจริงแลว้ สารคดีพิเศษหรือสารคดีรายงานพิเศษเป็นรูปแบบของการเขียนสารคดีตามแนว

ทศันะใหม่นัน่เอง กล่าวคือเป็นงานเขียนท่ีตรงกบัค าวา่ feature มากกวา่ non-fiction ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ในบท

ท่ี 1 โดยสรุป ก็คือ เป็นสารคดีท่ีเนน้สาระความรู้หรือขอ้เทจ็จริงท่ี ละเอียด ลุ่มลึก ขณะเดียวกนัก็น าเสนอได้

อยา่งมีศิลปะซ่ึงตรงกบัค ากล่าวท่ีวา่ เป็นงานเขียนท่ีเปรียบเสมือนรอยต่อระหวา่งงานวิชาการกบัวรรณกรรม 

หรือ “เป็นงานเขียนท่ีผสมผสานสาระวิชาการกบัสุนทรียรสทางวรรณกรรมให้ไดร้สชาติท่ีพอเหมาะ” (กอง

บรรณาธิการสารคดี 2531,น.124) 

 เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจคุณลกัษณะของสารคดีรายงานพิเศษ หรือ “สกู๊ปพิเศษ” ไดช้ดัเจนข้ึน จึงขอ

กล่าวถึงลกัษณะส าคญัสารคดีประเภทน้ี ดงัน้ี  



 1. ด้านเน้ือหา 

 เน้ือหาของสารคดีพิเศษมีลกัษณะเด่นหลายประการ คือ 

 1.1 มีความหลากหลายและรอบดา้น อาจกล่าวไดว้า่ สารคดีรายงานพิเศษหรือ “สกู๊ปพิเศษ” เป็นสาร

คดีท่ีสามารถน าเสนอเน้ือหาได้หลากหลายและครอบคลุมในทุกเร่ือง ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ

ศิลปะวฒันธรรม วิถีชีวิตประวติัศาสตร์และโบราณคดี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วิทยาการและเทคโนโลยี

สมยัใหม่ สังคมการเมืองและเศรษฐกิจ รวมไปถึงปรากฏการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จึงอาจ

กล่าวไดว้า่เน้ือหาของสกู๊ปพิเศษเป็นเร่ืองราวท่ีอยูใ่นความสนใจของมนุษย ์(Human lnterest) นัน่เอง 

 ด้วยความหลากหลายทางด้านเน้ือหาดงัท่ีกล่าวน้ี จะเห็นได้ว่าสารคดีท่ีจ  าแนกออกเป็นประเภท

ยอ่ยๆ เช่น สารคดีเก่ียวกบัเด็ก สารคดีผูห้ญิง สารคดีวิถีชีวิต สารคดีเก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ 

สามารถน ามาเขียนเป็นสารคดีรายงานพิเศษไดท้ั้งส้ิน แต่ตอ้งอาศยัวิธีการ และกระบวนการท่ีมีรายละเอียด

เฉพาะมากข้ึน 

 1.2 มีความเป็นวชิาการ นอกจากสารคดีรายงานพิเศษจะมีความหลากหลายในดา้นเน้ือหาแลว้ ตอ้งมี

ความ “เป็นวิชาการ” รวมอยู่ด้วยค าว่ามีความเป็นวิชาการหมายความว่า เร่ืองราวท่ีน าเสนอจะตอ้งมีความ

ถูกตอ้ง เท่ียงตรงและเป็นจริง เป็นองค์ความรู้ท่ีไดม้าจากวิธีการทางวิชาการ เช่น การคน้ควา้จากเอกสารท่ี

เช่ือถือได้ มาจากงานวิจยัหรือการเขา้ไปแสวงหาองค์ความรู้นั้นด้วยวิธีการสังเกตสัมภาษณ์ในพื้นท่ีหรือ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงมีแหล่งอา้งอิงท่ีเช่ือถือได ้ตวัอยา่ง เช่น เม่ือเขียนสารคดีรายงาน พิเศษ เร่ือง “มือปืน” 

อรสม สุทธิสาคร เปิดเผยวา่เธอตอ้งใชเ้วลาพูดคุยกบัคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพมือปืนรับจา้งจ านวนร่วมร้อยคน

จนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดอ้ยา่งหลากหลายนั้นมาสรุปและสังเคราะห์ข้ึนเป็นสารคดีรายงานพิเศษท่ีมีความ

สมบูรณ์มาก 

 1.3 มีความลุ่มลึกและมีรายละเอียด ขอ้เท็จจริง หรือสาระความรู้ท่ีปรากฏในสารคดีรายงานพิเศษ 

นอกจากมีความถูกตอ้งเท่ียงตรงเช่ือถือไดแ้ลว้ยงัตอ้งประกอบไปดว้ยความละเอียดลุ่มลึกและรอบดา้น เช่น 

หากจะน าเสนอประเด็นเน้ือหาเก่ียวกบัการคา้โสเภณี ก็จะตอ้งแสดงให้เห็นท่ีมาของปัญหาปัจจยัท่ีท าให้เกิด

ปัญหา ขบวนการและขั้นตอนอนัวบัซ้อนของผูท่ี้เก่ียวข้องสภาพชีวิต และชะตากรรมของหญิงโสเภณี 

ปัญหาและส่ิงท่ีคุกคามความสัมพนัธ์โยงใยระหว่างกลไกของรัฐกบัคนในกลุ่มของอาชีพน้ี ผลกระทบท่ี

เกิดข้ึนทั้งทางสังคม วฒันธรรม เป็นตน้ เน่ืองจากเนน้ความละเอียดลุ่มลึกน่ีเอง สารคดีรายงานพิเศษจึงมกัจะ

มีความยาวกวา่สารคดีทัว่ๆไป 

 1.4 เป็นเร่ืองท่ีแปลกใหม่หรือส่งผลกระทบในวงกวา้ง ส่ิงส าคญัประการหน่ึงในสารคดีรายงาน

พิเศษ คือ การท่ีผูเ้ขียนมกัน าเสนอเร่ืองราวท่ีแปลกใหม่ยงัไม่เป็นท่ีปรากฏมาก่อน ค าว่าแปลกใหม่น้ีอาจ

หมายถึงมุมมองและการตีความใหม่ๆ ดว้ย นอกจากน้ีแลว้ยงัหมายรวมไปถึงเร่ืองราวท่ีไม่เคยถูกเปิดเผยมา



ก่อนดว้ยเหตุเพราะมีความยุง่ยากและเส่ียงอนัตรายต่อการเขา้ถึงขอ้เท็จจริง เป็นตน้วา่การเปิดเผยขบวนการ

รับส่วยในแวดวงของผูมี้อิทธิพล การคา้ยาเสพติด ขบวนการคา้หญิงโสเภณี ขบวนการหลอกลวงแรงงาน

ต่างชาติ เป็นตน้ หรือเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัมาตรฐานทาง ศีลธรรม และจริยธรรม เช่น สารคดีท่ีเปิดเผย

เร่ืองราวของวยัรุ่นนักเท่ียวตามสถานเริงรมณ์ การอยู่ร่วมกนัในวยัเรียนของนักศึกษา การท าแทง้ ปัญหา

โสเภณีในคราบนกัศึกษา หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีหม่ินเหม่ต่อศีลธรรมและความรู้สึกท่ีดีของคนในสังคม 

 จะเห็นได้ว่า นอกจากเร่ืองราวเหล่าน้ีจะยากล าบากต่อการเขา้ถึงขอ้เท็จจริงแล้วยงัเป็นประเด็นท่ี

ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกวา้ง สะทอ้นให้เห็นความเป็นไปของสังคมในปัจจุบนั หากมีการตีแผ่หรือ

เปิดเผยออกมาก็ยอ่มจะไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านอยา่งกวา้งขวาง 

 2. ด้านกระบวนการเกบ็ข้อมูล 

 เน่ืองจากสารคดีรายงานพิเศษเนน้การน าเสนอ ความรู้และขอ้เท็จจริงท่ีลุ่มลึกและละเอียดดงัท่ีกล่าว

แลว้ กระบวนการในการท างานหรือการเก็บขอ้มูลของสารคดีประเภทน้ีจึงมีความยุง่ยากและซบัซอ้นเต็มไป

ดว้ย ปัญหาอุปสรรคและบางคร้ังก็ตอ้งเส่ียงอนัตราย กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูล

ของสารคดีรายงานพิเศษจึงมีลกัษณะและวธีิการเฉพาะหลายอยา่ง เช่น 

 2.1 ใชข้อ้มูลทั้งเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้ง ผูเ้ขียนสารคดี

ประเภทน้ีจะต้องศึกษาเอกสารหรืองานวิจยัจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบกับการลงไปเก็บข้อมูลใน

สถานท่ีจริงหือขอ้มูลภาคสนาม 

 การใชข้อ้มูลจากเอกสารจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ ในแง่ท่ีเป็นการใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะ

ศึกษา ช่วยในการวางแผนก าหนดโครงเร่ือง และแนวทางเก็บขอ้มูลภาคสนามใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 ส่วนการลงเก็บขอ้มูลภาคสนามนั้นถือวา่เป็น “หวัใจ” ของการเขียนสารคดีประเภทน้ีก็วา่ได ้ผูเ้ขียน

จะตอ้งอุทิศเวลาใหก้บัการลงไปศึกษาขอ้เท็จจริงในสถานท่ีจริง หรือในบางกรณีอาจตอ้งไปใชชี้วิตในพื้นท่ี

ในลกัษณะท่ี เรียกวา่ “เจาะลึกและฝังตวั” ทั้งน้ีเพื่อให้ไดข้อ้เท็จจริงให้มากท่ีสุดรอบดา้น และหลากหลาย

ท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลหลายวธีิ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์บุคคล การมีส่นร่วม การเก็บ

ขอ้มูลภาคสนามจะท าใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ีน าไปสู่ “การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ” ในเร่ืองท่ีศึกษา 

 2.2 ขอ้มูลท่ีได้จะตอ้งมีการตรวจสอบและตีความ กล่าวคือตอ้งจดัระบบกบัขอ้มูลท่ีได้มา มีการ

ตรวจสอบความถูกตอ้งอยา่งเขม้งวด โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีมาจากการสัมภาษณ์บุคคล ซ่ึงมกัมีความแตกต่างใน

ความเห็น และความรู้สึกผูเ้ขียนจะตอ้งไม่หลงไปกบัขอ้มูลท่ีไดม้ากเกินไปจะตอ้งตีความให้ไดว้่าขอ้มูลท่ี

ไดม้านั้นส่ือความหมายหรือมีนยัยะใดบา้ง มีเจตนาใดแอบแฝงอยูเ่ร่ืองน้ีตอ้งอาศยัประสบการณ์และความจดั

เจนเขา้ช่วย 

 



 3. ด้านวธีิการน าเสนอ 

 ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่ สารคดีรายงานพิเศษมีลกัษณะของการผสมผสานสาระทางวชิาการกบัสุนทรียร

สทางวรรณกรรม ดงันั้นการน าเสนอเร่ืองราวให้น่าอ่านชวนติดตาม ขณะเดียวกนัก็สร้างความเพลิดเพลิน

ให้กบัผูอ่้านไปดว้ย จึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้ความส าคญัไม่น้อยไปกว่า ความสมบูรณ์ด้านเน้ือหาและขอ้มูล 

ส าหรับกลวิธีในการน าเสนอสารคดีรายงานพิเศษควรจะตอ้งเพ่งเล็งตั้ งแต่การเลือกวิธีการเล่าเร่ือง การ

ด าเนินเร่ืองการใชภ้าษา การสร้างสีสันบรรยากาศให้น่าอ่าน การแทรกค าพูดของบุคคล การสอดแทรกเกร็ด

หรือรายละเอียดต่างๆ การพรรณนาและบรรยายท่ีช่วยให้เกิดวรรณศิลป์และสร้างความประทบัใจแก่ผูอ่้าน 

เทคนิควิธีการเหล่าน้ีอาจหยบิยมืมาจากกลวิธีการน าเสนอของวรรณกรรมประเภทเร่ืองสั้น เช่น การสร้างตวั

ละคร การบรรยายเก่ียวกบัสถานท่ี การใชว้ธีิการด าเนินเร่ืองแบบเนน้เหตุการณ์ หรือการสลบัไปมา เป็นตน้ 

 4. มีจุดมุ่งหมายทีชั่ดเจน 

 คุณลกัษณะหน่ึงท่ีท าให้สารคดีรายงานพิเศษมีความโดดเด่นกวา่ สารคดีทัว่ไปก็คือ มีจุดมุ่งหมายใน

การน าเสนอท่ีชดัเจนและมีเป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่การเล่าเร่ือง หรือน าเสนอสาระในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเท่านั้น 

หากแต่สารคดีรายงานพิเศษมีความมุ่งหวงัในเร่ืองราวท่ีน าเสนอก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูอ่้าน และสังคม

ในทางใดมาก่อน หวงัให้เกิดจิตส านึกต่อผุอ่้านและผูท่ี้เก่ียวข้องต่อปัญหาด้านต่างๆ เพื่อน าไปสู่การ

แกปั้ญหาหรือแนวทางป้องกนั ตลอดจนอาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูท่ี้มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาจดัการแกไ้ขใน

ปัญหานั้นๆ 

 ตวัอย่างเช่น สารคดีรายงานพิเศษ เร่ือง “เด็กพนัธ์ุใหม่วยัเอ็กซ์” ของ อรสม สุทธิสาคร เม่ือมีการ

ตีพิมพเ์ผยแพร่ก็ไดรั้บความสนใจจากผูอ่้านอยา่งกวา้งขวางไม่วา่จะเป็นผูป้กครอง ครูอาจารย ์นกัจดัระเบียบ

สังคม รวมไปถึงในกลุ่มวยัรุ่นดว้ยกนั กระทรวงศึกษาธิการถึงกบัแนะน าให้ครูในโรงเรียนมธัยมซ้ือหาไป

อ่าน เพื่อจะไดรู้้เท่ทนัและเขา้ใจพฤติกรรมของวยัรุ่นสมยัใหม่ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการหาแนวทางและ

ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนต่อไป 

 การก าหนดจุดมุ่งหมายของสารคดีรายงานพิเศษ อยูใ่นขั้นตอนของการวางโครงเร่ือง ผูเ้ขียนจะตอ้ง

ก าหนดจุดเนน้ หรือ Focus ไปท่ีประเด็นใดประเด็นหน่ึงอยา่งชดัเจน เช่น สารคดีเร่ือง “ขบวน การคา้ยาบา้” 

อาจก าหนดจุดเน้นให้เห็นกระบวนการในการผลิต การจ าหน่าย เผยแพร่ยาบา้ว่ามีความซับซ้อนแยบยล

อยา่งไร เพื่อให้เกิดผลในทางการรับรู้หรือการหาทางสะกดักั้นของฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง สารคดีท่ีน าเสนอปัญหา

การคา้ประเวณีของนิสิตนักศึกษา อาจก าหนดจุดเน้นให้เห็นว่า ตน้ตอหรือปัจจยัสนับสนุนให้เกิดปัญหา

ดงักล่าวมาจากสาเหตุใดบา้ง หากจะมีการป้องกนัแกไ้ขจะสามารถท าไดต้รงจุด 

  

 



 5. มีภาพประกอบทีส่วยงามและสมบูรณ์ 

 ภาพประกอบเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีท าให้สารคดีแนวใหม่มีความน่าสนใจและมีคุณค่า เพราะการ

น าเสนอสารคดีในแนวคิดใหม่ไม่เพียงแต่บอกเล่าดว้ยขอ้ความท่ีเป็นลายลกัษณ์เท่านั้น แต่ภาพประกอบเร่ือง

เร่ืองก็มีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจเร่ืองราวของสารคดีไดม้ากข้ึน 

 มาลี บุญศิริพนัธ์ (2535,น.102-104) กล่าวถึงความส าคญัของภาพประกอบสารคดีวา่มีหลายประการ

ดว้ยกนั คือ  

 1. ช่วยให้ความกระจ่างแก่เน้ือหา บางคร้ังการน าเสนอดว้ยขอ้ความเพียงอย่างเดียว ไม่ท าให้ผูอ่้าน

เขา้ใจเร่ืองไดอ้ยา่งแจ่มแจง้ แต่หากมีภาพประกอบการเล่าเร่ืองดว้ยก็จะช่วยเสริมความเขา้ใจเน้ือเร่ืองไดม้าก

ข้ึน 

 2. ช่วยอธิบายเน้ือหา ขอ้เขียนบางประเภทมีความซบัซ้อน และเป็นนามธรรม จ าเป็นตอ้งอาศยัภาพ

ช่วยในการอธิบาย เช่นการอธิบายถึงกลไกการท างานของเคร่ืองยนต์ อาจจะต้องมีภาพวาดหรือโมเดล

ประกอบจะท าใหผู้อ่้านเขา้ใจไดย้ิง่ข้ึน 

 3. ช่วยในการแนะน า ประโยชน์ในเร่ืองน้ีอาจเห็นไดจ้ากการใชภ้าพบุคคลประกอบผูท่ี้ถูกกล่าวถึง

ในสารคดี เช่นสารคดีเก่ียวกับประวติับุคคลจ าเป็นต้องอาศยัภาพประกอบ หรือใช้แสดงเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ เช่น ภาพน ้าท่วม ภาพอุบติัเหตุบนทอ้งถนน เป็นตน้ 

 4. ช่วยเพิ่มสีสันให้แก่ขอ้เขียน เน่ืองจากภาพส่วนใหญ่แสดงถึงความเคล่ือนไหว มีชีวติในตวัมนัเอง 

ดงันั้นการจดัภาพประกอบสารคดีจึงเป็นเร่ืองท่ีทางฝ่ายกองบรรณาธิการจะใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ 

 5. เพื่อให้ข่าวสารโดยตรง ค ากล่าวท่ีวา่ “ภาพหน่ึงภาพแทนค าไดพ้นัค า” เหมาะท่ีจะใชก้บับทบาท

ของภาพประกอบในประเด็นน้ี กล่าวคือ เร่ืองราวบางอยา่งไม่จ  าเป็นตอ้งอธิบายเน้ือหาละเอียด แต่สามารถ

ใชภ้าพส่ือความหมายไดอ้ยา่งครบถว้น 

 ดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ สารคดีรายงานพิเศษหรือสารคดีพิเศษ ก็คือสารคดีประเภทใดก็ได ้แต่จะมีความ

ยาวของเน้ือหา ความลุ่มลึกและรายละเอียดท่ีมากกวา่สารคดีธรรมดา ขณะเดียวกนัก็มีกระบวนการท างานท่ี

ซับซ้อนยากล าบากและใช้เวลา ดงันั้นขั้นตอนและกระบวนการในการเขียนสารคดีรายงานพิเศษจึงไม่ได้

แตกต่างไปจากกระบวนการในการเขียนสารคดี ประเภทอ่ืนๆมากนัก กล่าวคือประกอบดว้ยขั้นตอนการ

เตรียมการหรือการวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล การจดัระบบขอ้มูลและการน าเสนอโดยเขียนเป็นบทสาร

คดีท่ีสมบูรณ์ กระทัง่ถึงขั้นตอนในการตรวจแกไ้ขในล าดบัสุดทา้ย  

 ค าแนะน าเก่ียวกบัการเขียนสารคดีรายงานพิเศษ 

 1. การเลือกประเด็นท่ีเขียนควรเป็นเร่ืองแปลกใหม่ น่าสนใจ หรืออาจอยูใ่นความสนใจของสังคม 

หรือเป็นเร่ืองท่ีก่อใหเ้กิดผลกระทบในทางใดทางหน่ึง 



 2. ควรก าหนดจุดมุ่งหมายในการน าเสนอให้ชัดเจนว่าต้องการเขียนข้ึนเพื่อจุดประสงค์ใด การ

ก าหนดจุดประสงคท่ี์ชดัเจนจะช่วยให้ก าหนดจุดเนน้ของเร่ืองไดช้ดัข้ึนและจะเป็นประโยชน์ในการก าหนด

แก่นเร่ืองอีกดว้ย 

 3. มีการวางโครงเร่ืองท่ีละเอียดครอบคลุมสาระท่ีตอ้งการน าเสนอโครงเร่ืองของสารคดีรายงาน

พิเศษอาจมีประเด็นย่อยๆหลายประเด็น แต่ควรให้ประเด็นเหล่าน้ีสนับสนุนจุดเน้นหรือแก่นเร่ืองให้มาก

ท่ีสุด 

 4. มีการเก็บขอ้มูลท่ีละเอียดรอบดา้นและใช้เวลา ไม่ใช้ท  าแบบลวกๆหรือสุกเอาเผากิน ขอ้มูลนั้น

ควรมีทั้งขอ้มูลเอกสารและขอ้มูลภาคสนาม 

 5. ก าหนดวิธีการน าเสนอให้น่าสนใจ ใชก้ลวิธีการเขียนท่ีชวนใหติ้ดตามและมีศิลปะ เช่น อาจหยิบ

ยมืกลวธีิของวรรณกรรมมาใช ้มีการใชภ้าษาท่ีประณีตและชวนอ่าน กลวิธีในการเขียนสารคดีรายงานพิเศษ

มีหลากหลายข้ึนอยูก่บัจิตนาการ 
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