
การเตรียมการเขียนสารคด ี



การเขียนสารคด ี
• การเขียนสารคดี  ผูเ้ขียนจะตอ้งมีความรู้ในหลกัการเรียนรู้เบ้ืองตน้และ
กระบวนการในการสร้างงานเขียน โดยปกติการเขียนมกัจะมี 3 ขั้นตอน
ใหญ่ๆ คือ

1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นเขียน
3. ขั้นตรวจแก้



การเตรียมการเขียนสารคดี

• การเตรียมการ เป็นการวางแผนหรือก าหนดแนวทางไว้ล่วงหน้า 

• เป็นจุดเร่ิมตน้ของการเขียนสารคดี ท าใหมี้ความชดัเจนและง่ายข้ึน ซ่ึงผูเ้ขียน
สารคดีสามารถเตรียมการเขียนสารคดีไดด้งัน้ี

1. การเตรียมแนวคดิ

2. การเลือกประเดน็หรือเร่ืองที่จะเขียน

3. การเตรียมข้อมูล

4. การจดัระบบข้อมูล



1. การเตรียมแนวคดิ

• ปัญหาส าคญัของผูเ้ร่ิมตน้เขียนสารคดีคือ 
- ไม่รู้ว่าจะเขยีนอะไร 
- ไม่รู้ว่าจะเร่ิมต้นเขยีนอย่างไร 

- ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเขยีน 

• ปัญหาเหล่านีส้ามารถแก้ไขได้หากผู้เขยีนมกีารเตรียมแนวคดิ ซ่ึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ในการก่อร่างสร้างตวัของสารคดีท่ีจะเขียน



1. การเตรียมแนวคดิ
• ค าถามท่ีน่าสนใจกคื็อ แนวคดิส าหรับการเขียนสารคดน้ัีนมาจากไหน?
• ค าตอบกคื็อมาจากทุกหนทุกแห่ง มีค  ากล่าวไวว้า่ 

“สารคดอียู่รอบตวัเรา ขอให้เรารู้เกีย่วกบัส่ิงน้ันมากกว่าคนอ่ืน”  
• แนวคิดในการเขียนสารคดี อาจจะมาจาก

- มาจากแนวความคดิของคนเขียนเอง 
- มาจากการก าหนดของบรรณาธิการ  
- มาจากการอ่านและมาจากผู้คน หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 



➢ สร้างแนวคดิจากการอ่าน

• การอ่านเป็นบ่อเกิดของปัญญาและความคิด คนท่ีอ่านมากยอ่มรู้มาก 
• การอ่านเพ่ือการสร้างแนวคดิในการเขียนสารคดีไม่จ ากดัประเภทของหนังสือ
หรือเอกสารที่อ่าน เช่น

- การอ่านจากหนังสือพมิพ์ 
- ข้อความในประกาศ  โฆษณา  เอกสารแผ่นปลวิ 
- เอกสารเผยแพร่ของหน่วยราชการ



➢ สร้างแนวคดิจากผู้คน

• นกัเขียนสารคดีตอ้งไม่ลืมวา่ “คนคือที่มาอนัยิง่ใหญ่ของแรงบันดาลใจ” 

• ผูเ้ร่ิมตน้เขียนสารคดีมือใหม่ควรใหค้วามสนใจกบั “คนธรรมดาสามัญ”

• คนธรรมดาสามญัเป็นผูท่ี้สามารถพบปะและพดูคุยไดง่้าย 
- เป็นคนที่ประกอบอาชีพหาเช้ากนิค า่ 

- คนที่เดนิสวนไปมาตามท้องถนน 

- คนทีอ่ยู่ในรถประจ าทางและในสถานที่ต่างๆ 



ตวัอย่างการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ป็นกระเป๋ารถเมล์

ต้ือดึง! “ใกล้จะถึงแล้วนะคะ อกี 10 นาที” เสียงแชทสนทนาระหวา่ง
ฉนักบับุคคลปริศนาดงัข้ึนตอนมาศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
และวนัน้ีฉนัมีนดักบัคุณป้าคนหน่ึง เธอเคยท างานท่ีเดียวกบัคุณแม่มาก่อน
แต่ตอนน้ีเธอไดเ้ปล่ียนมาท าอาชีพเป็น
กระเป๋ารถเมลส์ายน้ี  จึงถือโอกาสมา
เยีย่มเยยีนและไต่ถามถึงช่วงเวลาท่ีผา่นมา



บร้ืน! เสียงรถเมลข์บัเคล่ือนเขา้มาในอู่รถ พร้อมกบัคุณป้าท่ีฉนันดัไว ้
รถจอดเทียบท่าสนิท  คุณป้ากา้วขาลงจากรถพร้อมใบหนา้ท่ียิม้แยม้ตอบกลบั
ฉนั  พลางเดินไปหยบิน ้าและขนมมาวางไวใ้หรั้บประทาน หลงัจากนั้นเราก็
หาท่ีนัง่คุยกนัใกล ้ๆ บริเวณนั้น จึงเกิด
บทสนทนาระหวา่งเรา

ตวัอย่างการสัมภาษณ์บุคคลทีเ่ป็นกระเป๋ารถเมล์ (ต่อ)



❖ ข้อแนะน าในการฝึกสร้างความคดิ

1) เร่ิมต้นด้วยการคดิหาคนธรรมดาสามัญเสียก่อน เพราะคนท่ีมี
ช่ือเสียงอาจไม่มีเวลาหรือไม่สนใจนกัศึกษาท่ีฝึกเขียนสารคดี

2) การสร้างความคดิ  อย่าลืมสอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวของ

ผู้เขยีนเข้าไปด้วย เพ่ือท่ีจะช่วยในการพฒันาความคิด เช่น 
- หากวางแผนจะเดินทางท่องเที่ยวกล็องคดิถึงสารคดท่ีองเที่ยว

- เม่ือได้ลองชิมอาหารใหม่ ๆ กล็องคดิถึงสารคดเีกีย่วกบัอาหาร







❖ ข้อแนะน าในการฝึกสร้างความคดิ

3) พยายามจ ากดัขอบเขตของความคดิให้แคบเข้ามา นกัเขียนสารคดี      
ฝึกใหม่มกัคิดท่ีจะเขียนแต่เร่ืองราวท่ีเป็นปัญหาใหญ่ๆ  เช่น  ปัญหาการเมือง  
เศรษฐกจิและสังคม เร่ืองเหล่านีม้ีขอบเขตกว้างมาก

ค าแนะน าท่ีดีกคื็อตอ้งจ ากดัขอบเขตใหแ้คบเขา้มา โดย “สร้างภาพเลก็
เพ่ือแทนภาพใหญ่” 



การเขียนสารคดีเกีย่วกบัเร่ืองส่ิงแวดล้อม จะมีขอบเขตกวา้งใหญ่มาก จึง
จ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัประเดน็ความคิดใหแ้คบเขา้มาเร่ือย ๆ 

- “ปัญหาส่ิงแวดล้อมเป็นพษิ” 

- “ปัญหาน ้าเน่าเสียในแม่น ้า” 

- “ปัญหาน ้าเน่าเสียเพราะโรงงานปล่อยน ้าเน่าเสียลงแม่น ้า”

ตัวอย่างการจ ากดัขอบเขตให้แคบลง

(กว้าง)

(ยงักว้างอยู่)

(สามารถเป็นแนวคดิที่น ามาเขียนได้ง่ายขึ้น)



ตัวอย่างการจ ากดัขอบเขตให้แคบลง

• วธีิการท่ีดีท่ีสุดท่ีจะจ ากดัวงปัญหาใหแ้คบเขา้มาคือ การจับเร่ืองมาจากใคร       
สักคนหน่ึงที่มีส่วนเกีย่วข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น 

“อย่าเขยีนเร่ืองสงครามและการสู้รบ  แต่จงเขยีนเร่ืองของทหารในสนามรบ”



อกีตัวอย่างหน่ึงที่จ ากดัประเดน็แนวคดิให้แคบเข้ามา

ปัญหาระดบัชาติ :

เร่ืองเข่ือนปากมูล (อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี) เป็นปัญหาใหญ่และ
เร้ือรัง  ชาวบา้นจ านวนมากถูกเวนคืนท่ีและไดรั้บการจดัสรรท่ีแห่งใหม่ให้อยู ่
แต่พ้ืนท่ีเหล่าน้ีส่วนมากเป็นดินลูกรังไม่สามารถท าการเพาะปลูกได ้ ชาวบา้น
จึงรวมตวักนัประทว้ง  และเรียกร้องกบัรัฐบาลมาทุกยคุทุกสมยั  แต่ก็ยงัไม่ได้
รับการแกไ้ข  พวกเขายงัคงประทว้งอีกต่อไป โดยรวมตวักนัอยูใ่นท่ีพกัชัว่คราว  
ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยแคมป์ท่ีพกัของคนงานก่อสร้างหรือพวกอพยพ ไม่มีใครรู้ว่า
ปัญหาน้ีจะจบส้ินลงเม่ือใดและใครจะเป็นผูแ้กปั้ญหา





การจ ากดัวงปัญหาให้แคบเข้ามา :

- เลือกชาวบา้นในแคมป์ผูป้ระทว้งมาคนหน่ึงหรือสองคน            
- น าเสนอเร่ืองราวชีวติของเขาก่อนท่ีจะมาอยูท่ี่น่ี  
- ก่อนหนา้น้ีเขามีอาชีพอะไร มีสภาพชีวติอยูอ่ยา่งไร? 
- ภายหลงัการสร้างเข่ือนแลว้ ชีวิตของเขาตอ้งประสบปัญหาอะไรบา้ง 
- เขาคิดอยา่งไรกบัปัญหาน้ี?  เขาจะท าอะไรต่อไป 

ตัวอย่างการจ ากดัขอบเขตให้แคบลง



การจ ากดัวงปัญหาให้แคบเข้ามา (ต่อ) :

- ปัญหาของชาวบา้นคนน้ีฟ้องร้องถึงการด าเนินงานของรัฐอยา่งไร    
- ท่ีผา่นมารัฐบาลมีวธีิการท่ีจะแกปั้ญหาน้ีอยา่งไร และเขา้ไปดูแลพวกเขา

หรือไม่  
- ใครท่ีพอจะเป็นท่ีพึ่งใหก้บัชาวบา้นเหล่าน้ีได ้ 
- ประชาชนหรือประเทศชาติไดรั้บบทเรียนอะไรบา้งจากกรณีปัญหาน้ี

ตัวอย่างการจ ากดัขอบเขตให้แคบลง



4) เม่ือเกดิความคดิ จงรีบจดบันทึกทันทีก่อนที่จะลืม 

5) เม่ือเกดิแนวคดิแล้ว จงพยายามจัดระบบความคดิอย่างเป็นขั้นตอน

พยายามวางโครงเร่ือง คิดไวก่้อนวา่
- จะเร่ิมเร่ืองอย่างไร 

- ด าเนินเร่ืองอย่างไร 

- จะจบลงด้วยวธีิใด 

- จะน าเสนอแนวคดิใดเป็นแนวคดิหลกั

❖ ข้อแนะน าในการฝึกสร้างความคดิ



2. การเลือกประเด็นหรือเร่ืองที่จะเขียน

• สารคดีไม่จ าเป็นต้องเสนอประเดน็ปัญหาในเชิงลบหรือมุ่งแต่ตแีผ่ความเลวร้าย
ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเสมอไป 

• แต่ประเดน็ในการเขียนสารคดีอาจมาจาก

- ความประทับใจ 

- ความสะเทือนใจ  

- การยกย่องและต้องการเผยแพร่

- การมุ่งทีจ่ะให้ความรู้และข้อมูลทีร่อบด้านเกีย่วกบัเร่ืองน้ันๆ



➢ท าไมต้องเลือกประเด็น?

• เหตุผลคือ เราไม่สามารถเขียนเร่ืองทั้งหมดท่ีอยากเขียนได ้และพ้ืนท่ีในการตีพิมพ์

สารคดีตามหนา้นิตยสารกมี็จ ากดั ฉะนั้นผูเ้ขียนจึงตอ้งก าหนดประเดน็ท่ีจะเขียนให้

ชดัเจน ตวัอยา่งเช่น

การเขียนสารคดเีกีย่วกบัเดก็ ผูเ้ขียนอาจเลือกเขียนถึง           

- กจิกรรมของเดก็ๆ ในชนบทในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

- การเลือกเขียนถึงการกดขี่   แรงงานเดก็ในโรงงานเถ่ือน 



➢หลกัในการเลือกประเดน็มีแนวทางดงันี้

1) เลือกเร่ืองทีอ่ยู่ในความสนใจ เพื่อใหเ้กิดความกระตือรือร้นและแรงจูงใจ
ในการเขียน

2) เลือกท าในเร่ืองทีต่นเองถนัดหรือมคีวามรู้พืน้ฐานมาก่อน เช่น 
ผู้เขยีนทีเ่ป็นผู้หญงิไม่มคีวามรู้เร่ืองอาวุธยุทโธปกรณ์มาก่อน แต่เลือก

เขียนเร่ืองการสร้างเรือรบกอ็าจท าให้เขียนได้ไม่ดเีท่าที่ควร



3) ประเดน็ที่เลือกจะต้องไม่กว้างหรือแคบเกนิไป 

- หากเลือกประเดน็ท่ีมีขอบเขตกว้างเกนิไปกจ็ะท าใหส้ารคดีไม่มีจุดเนน้  
ขาดน ้าหนกัและความน่าสนใจ รวมทั้งยากล าบากต่อการเกบ็ขอ้มูล

- หากเลือกประเดน็ท่ีแคบเกนิไปกจ็ะท าใหส้ารคดีขาดความรอบดา้น        
มีประเดน็น าเสนอนอ้ยไป  และพลอยท าใหมี้ขอ้มูลนอ้ยตามไปดว้ย

➢หลกัในการเลือกประเด็นมีแนวทางดังนี้



4) อย่าเลือกประเดน็ทีเ่กนิก าลงัของผู้เขยีน ค าวา่ “เกนิก าลงั”  คือ ยากเกินไป 
และผูเ้ขียนไม่มีประสบการณ์เดิมในเร่ืองนั้นมาก่อน เช่น

- ผู้ทีไ่ม่มคีวามสนใจคอมพวิเตอร์ แต่เลือกประเดน็ทีจ่ะเขยีนเกีย่วกบั

อนิเตอร์เน็ต จะท าใหเ้ขียนล าบาก
- “ปัญหาการค้าประเวณใีนหมู่นิสิตนักศึกษา” เป็นเร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจ

จากสงัคมอยา่งมาก  แต่อาจจะหาแหล่งขอ้มูลและเขา้ไปเกบ็ขอ้มูลไดย้าก เพราะ
เป็นเร่ืองที่มีการปิดบังซ่อน เป็นเร่ืองเส่ียงอนัตรายเกนิไป

➢หลกัในการเลือกประเด็นมีแนวทางดังนี้



5) ประเดน็ที่เลือกควรเป็นเร่ืองแปลกใหม่ ยงัไม่มีใครเคยเขียนมาก่อน มี

ความสดของเหตุการณ์และทนัสมยั

6) ประเดน็ที่เลือกเป็นเร่ืองที่มีผลกระทบต่อสังคมหรือคนในสังคมส่วนใหญ่ 
เช่น

การสร้างโรงไฟฟ้าอาจส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม ความเป็นอยู่ของ
ชาวบ้านในบริเวณใกล้เคยีง

➢หลกัในการเลือกประเด็นมีแนวทางดังนี้









อ่านฉบับเต็มได้ที่ : https://www.the101.world/prostitution-in-klonglord/

https://www.the101.world/prostitution-in-klonglord/


3. การเตรียมข้อมูล

• ข้อมูล คือ หัวใจของการเขยีนสารคด ีเพราะสารคดีมุ่งเสนอขอ้เทจ็จริงและ
ความรู้เป็นหลกั 

• ขอ้มูลในการเขียนสารคดีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี
3.1  ข้อมูลจากเอกสาร

3.2  ข้อมูลภาคสนาม



3.1  ข้อมูลจากเอกสาร

• ขอ้มูลจากเอกสารหรือบางคร้ังเรียกวา่ “ข้อมูลแห้ง” 

• “ข้อมูลแห้ง” หมายถึง ข้อมูลส าเร็จรูปทีม่ผู้ีรวบรวมค้นคว้าไว้แล้ว มกัปรากฏ
ในเอกสารและส่ิงพมิพ์ต่างๆ หรือในรูปแบบ
ของการจดัเกบ็สมยัใหม่ เช่น ซีด ี อนิเตอร์เน็ต 



• ขอ้มูลเอกสารมีประโยชนต่์อการเขียนสารคดีคือ 

- การศึกษาเอกสารก่อนจะเป็นการเตรียมตวัทีด่ ีท าให้รู้จกัพืน้ที่ที่จะศึกษา

จะช่วยใหเ้กิดมุมมองและแนวคิดในการก าหนดประเดน็และเคา้โครงเร่ืองอีกดว้ย

- ใช้อ้างองิในเน้ือหาของสารคดี บางคร้ังแมจ้ะลงเกบ็ขอ้มูลในพื้นท่ีแลว้ แต่

ผูเ้ขียนอาจไดข้อ้มูลไม่ครบถว้นหรือไม่รอบดา้นพอ  การหาความรู้เพิม่เติมจาก

เอกสารจะช่วยให้ผู้เขยีนน ามาอ้างองิเสริมเน้ือหาได้

3.1  ข้อมูลจากเอกสาร



3.2  ข้อมูลภาคสนาม

• การลงไปเกบ็ขอ้มูลภาคสนามหรือลงพื้นท่ีจริง เป็นเร่ืองจ าเป็นส าหรับ            
การเขียนสารคดี 

• ข้อมูลจากภาคสนามช่วยให้สารคดมีีความสด  มีสีสัน  บรรยากาศ และ         
ความน่าเช่ือถือ นกัเขียนสารคดีมกัเรียกขอ้มูลประเภทน้ีวา่ “ข้อมูลสด” 

• การเกบ็ขอ้มูลภาคสนามสามารถท าไดห้ลายวธีิ เช่น 
- การสังเกต 
- การสัมภาษณ์บุคคล 
- การเข้าไปมส่ีวนร่วมในเหตุการณ์หรือสถานการณ์จริง



• สารคดบีางประเภทต้องลงพืน้ที่เท่าน้ันจึงจะเขียนได ้เช่น

- สารคดท่ีองเที่ยว  - สารคดชีีวติบุคคล

• ผู้เขยีนต้องเตรียมตวัล่วงหน้า ตอ้งศึกษาขอ้มูลเอกสารก่อน 

ตอ้งเตรียมเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือท่ีจ าเป็น  เช่น 

- กล้องถ่ายรูป   เทป    สมุดบันทกึ 

- การนัดหมายบุคคลเพ่ือขอเข้าไปใช้สถานที่

3.2  ข้อมูลภาคสนาม



➢การเกบ็รวบรวมข้อมูล

• วธีิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล มีหลายวธีิดว้ยกนัคือ
การฟัง

การอ่าน

การสังเกต

การสัมภาษณ์



การฟัง

การฟังเป็นทกัษะพื้นฐานท่ีสุดในการติดต่อส่ือสารในชีวติประจ าวนัของ
มนุษย ์

การเป็นผู้ฟังทีด่แีล้วจบัประเดน็ได้  จะเป็นประโยชน์ให้เกดิแนวคดิและ    

ช่วยให้ได้ข้อมูลมาเขยีนสารคดี เช่น 
- การฟังการสนทนา 

- การฟังเสวนา  ฟังการอภิปราย  

ฟังสัมมนา  ฟังปาฐกถา 



การอ่าน

การอ่านจะเพิ่มพนูประสบการณ์ สร้างแนวคิดและโลกทศันแ์ก่ผูเ้ขียน 
- การอ่านเอกสารจะช่วยในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  

- การอ่านเอกสารจะช่วยให้ผู้อ่านมปีระสบการณ์ด้านการเขยีน 

- การอ่านเอกสารช่วยให้เขียนสารคดีได้ดขีึน้



การสังเกต
การสังเกตที่ดีคือ การเพง่มองและจดจ าในรายละเอียดต่าง ๆ และตอ้งมองใน

มุมมองท่ีคนอ่ืนมองไม่เห็นหรือไม่เคยมองมาก่อน เช่น 
“ผู้เขยีนลงพืน้ทีไ่ปเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัประเพณบุีญบ้ังไฟ”  

ส่ิงท่ีควรจะตอ้งสงัเกต คือ 
- บรรยากาศในขณะทีมี่ประเพณ ีจ านวนผู้คนทีเ่ข้าร่วม 
- ความรู้สึกสีหน้าท่าทาง   และการแสดงออกของผู้เข้าร่วม

ส่ิงท่ีไดจ้ากการสงัเกตกเ็กบ็มาบนัทึกและน าไปเขียนสารคดีใหมี้สีสนั



การสัมภาษณ์

ข้อมูลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์บุคคลช่วยให้สารคดมีคีวามน่าสนใจและน่าเช่ือถือ 

เพราะเป็นข้อยืนยนัว่า “ผู้เขยีนได้ลงพืน้ทีไ่ปเกบ็ข้อมูลจริง”  

ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ 
- สามารถน ามาประมวลเป็นความรู้และข้อเทจ็จริงในประเดน็ทีเ่ขยีน

- สามารถน าค าพูดของบุคคลให้สัมภาษณ์มาอ้างองิ

หรือแทรกในเน้ือหาได้



❖ ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์

1)  เตรียมค าถามไว้ล่วงหน้า  โดยเตรียมประเดน็ค าถามเป็นกรอบกวา้งๆ ไว้
วา่จะถามอะไรบา้ง

2) ศึกษาและท าความรู้จกับุคคลทีจ่ะให้สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า คือ 
การศึกษาถึงภูมิหลงั  ประวติั หนา้ท่ีการงาน ตลอดจนผลงานของบุคคลนั้นๆ 
ใหดี้เสียก่อน  เช่น 

การสัมภาษณ์นักเขยีนทีไ่ด้รับรางวลัซีไรต์  ผู้สัมภาษณ์ควรอ่านผลงาน
ของเขา  ศึกษาประวตัิเท่าที่จะท าได้



3) บอกให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบล่วงหน้า เช่น 
- จุดประสงค์ในการสัมภาษณ์ 
- แจ้งเป้าหมายว่าต้องการน าบทสัมภาษณ์ไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
- ประเดน็ที่ต้องการจะถาม   การนัดหมายเวลา 

4) หลกีเลีย่งการสัมภาษณ์ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม เพราะจะท าใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์
รู้สึกไม่ไดรั้บเกียรติ เช่น

- ในภตัตาคาร ร้านอาหารหรือแหล่งพลุกพล่าน 

❖ ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์



5) เรียนรู้ทีจ่ะเป็นผู้ฟังทีด่ ี“จ้องมองและฟัง”

- ไม่ควรถ่ายรูป แต่ควรจอ้งมองและสงัเกตอากปักิริยาของอีกฝ่าย
- ควรสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้าดกีว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เพราะจะ

ไดส้งัเกตและเรียนรู้ผูใ้หส้มัภาษณ์ไดดี้กวา่

❖ ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์



6) บันทึกความประทับใจและบรรยากาศขณะสัมภาษณ์ คือ 
หลงัสมัภาษณ์เสร็จแลว้ ควรกลบัมาทบทวนวา่ ประทับใจอะไรเกีย่วกบั

บุคคลทีไ่ปสัมภาษณ์ เช่น สีหน้า ท่าทาง และพฤติกรรม เพราะส่ิงเหล่าน้ีจ าเป็น
มากส าหรับน าไปใชใ้นขั้นตอนการเขียน  เช่น 

“เขาพูดอย่างมอีารมณ์ขนั” 
“เขาแสดงความประหลาดใจเม่ือถูกถามเร่ืองนี”้ 
“เขาอึง้ไปพกัใหญ่เม่ือถูกถามเร่ืองนี”้

❖ ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์



7) เรียนรู้ทีจ่ะใช้เคร่ืองมือบันทกึเสียง คือ 
- เคร่ืองมือท่ีน ามาใชค้วรมีขนาดเลก็พกพาไดส้ะดวก 
- ควรพอเหมาะกบัเวลาและมีแบตเตอร่ีอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชง้าน
- ก่อนใชเ้คร่ืองอดัเสียง ผูส้มัภาษณ์จะตอ้งขออนุญาตผูใ้หส้มัภาษณ์ทุกคร้ัง 

8) ในการสัมภาษณ์ต้องไม่ท าให้ผู้ทีถู่กสัมภาษณ์รู้สึกอดึอดั

ควรเป็นการสนทนาท่ีเป็นธรรมชาติ และใหเ้กียรติดว้ยการเอาใจใส่หรือ
เป็นผูฟั้งท่ีดี

❖ ข้อควรค านึงในการสัมภาษณ์



ปัญหาและอุปสรรคในการเกบ็ข้อมูล 

1) ปัญหาในการเกบ็ข้อมูลทีเ่ป็นความลบั  หรือในเร่ืองทีย่ากแก่การเปิดเผย
หรือไม่กเ็ป็นเร่ืองส่วนตัว เช่น 

- พืน้ที่ที่เส่ียงอนัตรายอย่างแหล่งอาชญากรรม  สถานที่ที่ผดิกฎหมาย
2) ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลบางคร้ังอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากแหล่งข้อมูล

ดว้ยสาเหตุหลายประการ 
- อาจไม่มีเวลา 

- ไม่อยากเปิดเผยเพราะเกรงจะเป็นอนัตรายหรือเข้าถงึแหล่งข้อมูลได้ยาก



4. การจดัระบบข้อมูล

• ขั้นตอนในการจดัระบบขอ้มูลหรือระบบความคิดในการเขียนสารคดี มีดงัน้ี
1. การก าหนดจุดเนน้ (focus)
2. การก าหนดโครงเร่ือง (plot)



1. การก าหนดจุดเน้น (focus)

• บางประเดน็ท่ีผูเ้ขียนเลือกมาอาจกวา้งเกินไป ไม่สามารถเขียนไดจ้นครบถว้น
และไม่รู้วา่อะไรคือจุดท่ีผูเ้ขียนตอ้งการเนน้เป็นพิเศษ

• ทางแกปั้ญหาน้ีคือจะตอ้งมีการก าหนด “จุดเน้น” หรือ “จุดขาย” หรือ
ก าหนดหวัใจของเร่ืองท่ีจะน าเสนอเสียก่อน

• “จดุเน้น” คอื ประเดน็หลกัของเน้ือหาทีผู่้ เขยีนต้องการน าเสนอ



1. การก าหนดจุดเน้น (focus)

• ในสารคดีท่ีมีหวัขอ้เร่ืองเดียวกนั ผูเ้ขียนอาจจะเสนอจุดเนน้ท่ีแตกต่างกนักไ็ด ้
เช่น   ก. และ ข. เลือกประเดน็หวัขอ้เร่ือง  “การประชุมเชียร์และรับน้องใหม่”

สารคดขีอง ก. เนน้ท่ี “การกล่าวถึงความเป็นมาของระบบประชุมเชียร์และ
การรับนอ้งใหม่ท่ีจดัข้ึนในมหาวทิยาลยัต่างๆ รวมทั้งผลดผีลเสียของระบบนี”้

สารคดขีอง ข. มีเน้ือหาสาระเนน้ไปท่ี “การตีแผร่ะบบการจดัประชุมเชียร์
และการรับนอ้งของมหาวทิยาลยัแห่งหน่ึงทั้งในดา้นรูปแบบ  เน้ือหา  และ
วิธีการ”



• การก าหนด “จุดเนน้” จะก่อใหเ้กิดประโยชนอ์ยา่งนอ้ย 2 ประเภท
1. เป็นการก าหนดขอบเขตเน้ือหาสาระของสารคดทีี่จะเขียน ท าให้สารคดมีี

ความเป็นเอกภาพ

2. ช่วยให้การก าหนดแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึน้

1. การก าหนดจุดเน้น (focus)



3. การก าหนดโครงเร่ือง (plot)

• การวางโครงเร่ืองเป็นส่ิงจ าเป็นในการเขียนงาน
• เป็นการจดัระบบระเบียบความคดิและประเดน็ของจุดเน้นให้ละเอยีดแยก
ย่อยลงไปว่า “ควรจะเขียนก่อน อะไรควรจะมาทีหลงั”  

• การวางโครงเร่ืองจึงเป็นทิศทางของการเขียนใหแ้คบลงมาวา่ในทางปฏิบติั
ผูเ้ขียนจะเขียนถึงส่ิงใดก่อนหลงั



ตัวอย่าง

1. ช่ือสารคด:ี คนหลงัเข่ือน
2. จุดเน้น : ชีวติ ความเป็นอยูแ่ละปัญหาของคนหลงัเข่ือน



4. โครงเร่ือง

บทน า หรือ ความน า

ชีวติความเป็นอยู่ของคนหลงัเข่ือนก่อนมกีารสร้างเข่ือน 

- เดิมทีนั้นพวกเขามีชีวติอยูอ่ยา่งไร  
- การท ามาหากินเป็นอยา่งไร 
- ความรู้สึกของพวกเขาเป็นอยา่งไร มีความสุขหรือความพอใจในสภาพ

ความเป็นอยูห่รือไม่



ความเป็นมาของเข่ือน (เจ้าปัญหา)
- เร่ิมตน้มาไดอ้ยา่งไร จากโครงการหรือแนวความคิดของใคร  มีเหตุผลอะไรท่ี

อยู ่ๆ จะมีการสร้างเข่ือนในพ้ืนท่ีนั้น
ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัเข่ือน (เจ้าปัญหา)

- ประเภทหรือแบบของเข่ือน 
- ขนาด ปริมาณและความจุน ้า 
- งบประมาณในการก่อสร้าง  
- ระยะเวลาในการสร้าง
- ประโยชนท่ี์คาดวา่จะไดรั้บหลงัการสร้างเข่ือน



การจัดการของทางการกบัคนหลงัเข่ือน

ปัญหาของคนหลงัเข่ือน

- ปัญหาเร่ืองการจดัสรรท่ีดิน
- ปัญหาเร่ืองดินไม่มีคุณภาพในการท าการเกษตร
- ปัญหาส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ
- ปัญหาการคมนาคมติดต่อกบัโลกภายนอก

สรุป หรือจบเร่ือง คนหลงัเข่ือน ชีวติทีย่งัมืดมนและรอการแก้ไข


