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บทคัดยอ  

 บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหประเภทและโครงสรางบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ช้ันปท่ี 

3  มหาวิทยาลัยทักษิณ จํานวน 36 เรื่อง  โดยใชแนวคิดเก่ียวกับการเขียนบทสารคดีวิทยุ ผลการศึกษาพบวา ประเภท

ของสารคดีแบงออกเปน 7 ประเภท  ไดแก  1. สารคดีสุขภาพ  2. สารคดีทองเท่ียว  3. สารคดีอาหาร  4. สารคดี

ประวัติศาสตร  5.สารคดีสิ่งแวดลอม  6.  สารคดีการศึกษา และ 7. สารคดีบุคคล   สวนดานโครงสรางบท   สารคดี

วิทยุ พบวา แบงออกเปน 4 สวน ไดแก ช่ือเรื่อง การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง และการปดเรื่อง  

 

คําสําคัญ:  ประเภทสารคดีวิทยุ,  โครงสรางบทสารคดี, บทสารคดีวิทยุ 
 

 

Abstract  

 The objective of this article aimed to analyze type and structure of 36  script writing radio 

broadcatings of Thai language student studying in 3rd of Thaksin University.  The data was analyzed 

using the concepts of script writing radio broadcasting. The results found that the type of script 

writing radio broadcasting could be devided into 7 semantic domains: 1.health  2.tourism  3. food  

4. history  5. environment  6. education and 7.biography.  Moreover, there were 4  structures of 

script writing radio broadcasting: 1. title  2. introduction  3. body and  4.conclusion. 

 

Keywords:  Type of Script Writing Radio Broadcating, Structure of Script Writing Radio Broadcating, 

Script Writing Radio Broadcating 
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ความสําคัญและท่ีมาของปญหาวิจัย  

บทสารคดีวิทยุเปนงานเขียนรอยแกวประเภทหน่ึงซึ่งมีวัตถุประสงคในการเขียนเพ่ือนําผลงานท่ีเขียนไปใช

อานออกอากาศทางรายการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งเน้ือหาท่ีเขียนก็จะเปนเรื่องราวตางๆ เชน การทองเท่ียว อาหาร   

การกิน สุขภาพอนามัย ประวัติศาสตร ประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน ซึ่งบทท่ีเขียนข้ึนจะตองใหเหมาะสมกับเวลาท่ี

จะออกอากาศดวย เชน บทสารคดีวิทยุ 1 นาที 5 นาที หรือ 10 นาที เปนตน  งานเขียนบทสารคดีวิทยุจะตองอาศัย

ความรูอยางนอยสามประการ ไดแก ภาษาศาสตร นิเทศศาสตร และความรูเก่ียวกับเรื่องท่ีจะนําเสนอ ท้ังน้ีผูเขียน

จะตองมีการศึกษาคนควาเรื่องราวท่ีเปนความรูรอบตวัมากอนจึงจะสามารถนํามาถายทอดใหแกผูฟงได หากผูเขียนไมมี

ความรูท้ังสามประการดังกลาวขางตนอยางเพียงพอแลว งานเขียนท่ีออกมาก็อาจทําไดไมดีนัก  

 ผูวิจัยมีโอกาสไดสอนวิชา การเขียนสารคดีสื่อสิ่งพิมพและสื่ออิเล็กทรอนิกสใหแกนิสิตวิชาโทภาษาไทย ช้ันป

ท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 พบวา นิสิตมีความสนใจในเรื่องการเขียนบทสารคดีวิทยุเปนอยางยิ่ง และไดผลิต

ผลงานบทสารคดีวิทยุ 5 นาทีของแตละคนออกมาดวยความตั้งใจ รวมบทสารคดีวิทยุครั้งน้ีจํานวนท้ังสิ้น 36 เรื่อง ซึ่ง

แตละเรื่องก็มีความแตกตางกัน   ตัวอยางผลงานบทสารคดีวิทยุของนิสิต ดังน้ี 

เรื่อง  เงาะโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูฟงไดรับความรูเรื่อง ประวัติความเปนมาของเงาะโรงเรียนนาสาร ท่ีใครหลายๆ คนยังไมรู   

และยังไมเคยไดลิ้มรส 

กลุมผูฟง  ประชาชนท่ัวไป ท้ังชายและหญิง ทุกชวงวัย 

เวลาออกอากาศ วันพฤหัสบดีท่ี 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 12.00 – 12.05 น. 

ผูดําเนินรายการ นางสาวกฤตวรรณ  พุทธศร ี

 

การดําเนินรายการ เนื้อหา 

ดนตรีประจํารายการ (30 วินาที) 

ผูดําเนินรายการ สวัสดีคะคุณผูฟง พบกับดิฉัน ดีเจเม็ดทราย ในรายการท่ีมีสาระนิดๆ 

และความบันเทิงหนอยๆ เปนประจําทุกเท่ียงวันพฤหัสบดี ในรายการ “ของดี 

ของอรอย เมืองสุราษฎรธานี” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM. 95 MHz 

ในชวงเวลา 12.00 – 12.05 น. สําหรับวันน้ีคุณผูฟงท่ีช่ืนชอบของอรอยๆ ใน

จังหวัดสุราษฎรตองตั้งใจฟงดีๆ นะคะ เพราะสิ่งท่ีดีเจเม็ดทรายกําลังจะบอก

ตอไปน้ี คือความกรอบ ความหวาน ความอรอย น่ันก็คือ “เงาะโรงเรียน     

นาสาร” น่ันเองคะ คุณผูฟง (40 วินาที) 

เปดเพลง สุราษฎรธานี (30 วินาที) 

ผูดําเนินรายการ ใครหลายๆ คน ก็อาจจะยังไมทราบประวัติความเปนมาของคําวา 

“เงาะโรงเรียนนาสาร” แลววันน้ีละคะ ดีเจเม็ดทรายก็จะมาเลาใหความรูกับ

คุณผูฟงไดรับฟงกันคะ  

ในป พ.ศ. 2512 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ได
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เสด็จเยี่ยมพสกนิกร จังหวัดสุราษฎรธานี นายชัช อุตตมางกูร ผูนําชาว     

สวนเงาะไดทูลเกลาฯ ถวายผลเงาะโรงเรียนและขอพระราชทานช่ือพันธุเงาะ

ใหม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัสวา “ช่ือเงาะโรงเรียนดี

อยูแลว” นับแตน้ันมาเงาะพันธุน้ีจึงได ช่ือวา “เงาะโรงเรียน” อยางเปน

ทางการ 

เพ่ือความเปนเอกลักษณอยางหน่ึงของอําเภอบานนาสาร จังหวัด      

สุราษฎรธานี ไดกําหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ข้ึนเปนประจํา

ในชวงเดือนกรกฎาคมของทุกป ณ บริเวณริมคลองฉวาง ตําบลนาสาร อําเภอ

บานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี (60 วินาที) 

เปดเพลง สุราษฎรธานี (30 วินาที) 

ผูดําเนินรายการ แลวคุณผูฟงละคะ เคยลิ้มลองรสชาติเงาะท่ีเน้ือหวาน หอม กรอบอรอย

ของเงาะโรงเรียนนาสารกันบางหรือยังคะ ถาหากยัง ตองไปลองสักครั้งละคะ 

แลวจะหลงใหลในความกรอบแฝงไปดวยความหวานเปนธรรมชาติแลวยังมี

กลิ่นหอมท่ีเปนเอกลักษณของเงาะโรงเรียนนาสารโดยเฉพาะ แตกอนคุณจะ

ซื้อก็ตองแนใจกอนนะคะวาเปนเงาะโรงเรียนนาสารของแท เพราะแมคาชอบ

แอบอางวาเปนเงาะโรงเรียนนาสารท้ังท่ีจริงแลวไมใช ดังน้ันกอนจะซื้อดูกันดีๆ

นะคะ 

ในวันน้ีเวลาสําหรับรายการหมดลงแลว ตองขอขอบคุณผูฟงท่ีใหเกียรติ

ติดตามรับฟงรายการ “ของดี ของอรอย เมืองสุราษฎรธานี” ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียง FM. 95 MHz ในชวงเวลา 12.00 – 12.05 น. เปนประจํา

ทุกเท่ียงวันพฤหัสบดี ในรายการ “ของดี ของอรอย เมืองสุราษฎรธานี” ท่ีมี

สาระนิดๆ และความบันเทิงหนอยๆ ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง FM. 95 

MHz กับดีเจเม็ดทราย วันน้ีก็ตองกลาวคําวา สวัสดีคะ (80 วินาที) 

ดนตรีประจํารายการ (30 วินาที) 

 จากตัวอยางบทสารคดีวิทยุดังกลาวขางตน ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะวิเคราะหประเภทบทสารคดีวิทยุและ

โครงสรางบทสารคดีวิทยุท่ีนิสิตไดเขียนข้ึนจํานวนท้ังสิ้น 36 เรื่อง  ท้ังน้ีเพ่ือเปนการศึกษาความสนใจของนิสิตวา นิสิต

สวนใหญตองการนําเสนอเน้ือหาหรือประเภทของสารคดีวิทยุประเด็นใดบาง และรูปแบบโครงสรางบทวิทยุท่ีนิสิตเขียน

มีลักษณะหลากหลายหรือไม อยางไร  การศึกษาครั้งน้ีจะเปนประโยชนในแงท่ีวาจะทําใหเขาใจ เขาถึงความ

หลากหลาย ความสนใจ และความสามารถของนิสิตแตละคน   ซึ่งงานเขียนลักษณะน้ีเปนการเปดกวางทางความคิด

ใหแกนิสิต โดยจะไมมีการบังคับใหนิสิตทําในสิ่งท่ีพวกเขาไมตองการ เพราะการกระทําเชนน้ีถือเปนการปดก้ันทาง

ความคิดหรือทําลายความคิดสรางสรรค และจะกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดี  นอกจากน้ีแลว ยังสามารถนํา

ผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนสารคดีใหดียิ่งข้ึนไดในโอกาสตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย  

เพ่ือวิเคราะหประเภทและโครงสรางของบทสารคดีวิทยุของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัย

ทักษิณ  

 

เนื้อหาท่ีเกี่ยวของ  

     ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดานความหมาย ประเภท และโครงสรางของสารคดี ท้ังในสวนท่ี

เปนสารคดีสิ่งพิมพ และสารคดีอิเล็กทรอนิกส สรุปไดดังน้ี 

สุทิติ ขัตติยะ (2551 : 110-111)  กลาวถึงความหมาย ประเภท และโครงสรางของสารคดี ดังน้ี สารคดีทาง

วิทยุกระจายเสียงมีสวนประกอบเชนเดียวกับบทความและสารคดีทางสื่อสิ่งพิมพ แตสิ่งท่ีแตกตางไปจากบทความและ

สารคดีทางสื่อสิ่งพิมพก็คือถอยคําหรือขอความท่ีใชอานหรือพูดทางวิทยุกระจายเสียงตองเขาใจงายและเปนท่ีคุนเคย 

ถอยคําและเสียงตาง ๆ ท้ังท่ีเปนเสียงพูด เสียงเพลง และเสียงประกอบตองเปนเสียงท่ีมีความเก่ียวของกัน                

ประเภทของสารคดี  การเขียนสารคดีทางสื่อสิ่งพิมพ แบงไดหลายแนวคิดตามท่ีนักวิชาการแตละคนจะนําสิ่ง

ใดมาเปนเกณฑ ในการแบงในท่ีน้ีจะแบงเปน 3 กรณี คือ  

1. การเขียนสารคดีท่ัวไป เปนการเขียนท่ีมุงใหผูอานไดรบัความรูในเรื่องตาง ๆ ท่ีไมจําเพาะเจาะจง 

และอาจเปนเรื่องราวในอดีต ปจจุบัน และอนาคต เชน สารคดีประวัติศาสตร สารคดีทองเท่ียว และสารคดีสัตว  

2. การเขียนสารคดีเชิงขาว เปนการเขียนท่ีผูเขียนนําเอาเหตุการณ สถานการณ หรือบุคคล ท่ี

เกิดข้ึนในเวลาน้ัน นําเสนอใหรายละเอียดของขอมูลอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหผูอานมีความรูความเขาใจในเรื่องน้ันอยาง    

แจมแจง เชน เหตุการณภัยพิบัติสึนามิ สถานการณชายแดนใตของประเทศไทย เปนตน                                                    

3. การเขียนสารคดีตามความสนใจของผูอาน เปนการเขียนท่ีผูเขียนนําเอาประเด็นเน้ือหาตาง ๆ ท่ี

อยูในความสนใจของผูอานมาใหรายละเอียดเรือ่ง ซึ่งสนองกลุมเปาหมายโดยเฉพาะ โดยอาจจะพิจารณาตามความนิยม

ของเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ เปนตน สารคดีประเภทน้ีอาจมีพ้ืนฐานมาจากสารคดีท่ัวไป หรือสารคดีเชิง

ขาวก็ได เชน สารคดีเด็ก สารคดีสตรี และสารคดีบุคคล เปนตน 

โครงสรางของการเขียนสารคดีจะเหมือนกับการเขียนเรียงความหรือบทความประกอบดวยสวนตาง ๆ 

จํานวน 4 สวน ไดแก ช่ือเรื่อง (Title)  สวนนําเรื่อง (Introduction)  สวนเน้ือเรื่อง (Body)  และบทสงทาย 

(Conclusion)  

ปราณี  สุรสิทธ (2541: 324-326) กลาวถึงความแตกตางของสารคดีกับงานเขียนชนิดอ่ืน ดังน้ี สารคดีใน

หนังสือพิมพและนิตยสาร มคีวามคลายคลึงงานเขียนประเภทอ่ืนอยูบาง ดังน้ันเพ่ือไมใหเกิดความสับสนจึงขอช้ีใหเห็น

ขอแตกตางกับงานประเภทอ่ืน ดังน้ี 

  1. สารคดีกับบทความ  บทความและสารคดี (Feature) ตางก็เปนสารคดี (Non-Fiction) แตมีการ

เนนท่ีตางกัน บทความเนนการใหทัศนะขอคิด และขอวินิจฉัยของผูเขียนในปญหาตางๆ สวนสารคดี (Feature) มุงให

ขอมูลเก่ียวกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนหรือสถานการณท่ีประชาชนใหความสนใจ ผูเขียนนําเสนอใหประชาชนทราบโดยไม

แสดงความคิดเห็นท่ีเปนอารมณสวนตัวลงไป ไมมีจุดมุงหมายในการโนมนาวความคิดเห็นและพฤติกรรมของผูอาน

โดยตรงเชนบทความ แตจะใหความกระจางในสิ่งท่ียังคลุมเครือหรือไมเปนท่ีทราบกันอยางถูกตอง สรุปวา จุดเดนของ

สารคดีคือใหสาระความรูและความเพลิดเพลินแกผูอาน ความเพลิดเพลินเกิดจากความสามารถของผูเขียนในการใช

ภาษาอยางไดอรรถรส 
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  2.  สารคดีกับขาว ท้ังสารคดีและขาวตางเปนงานเขียนท่ีมุงใหขอเท็จจริง (Fact) แตงานเขียนท้ัง 2 

ชนิดก็มีความแตกตางกันอยางเดนชัดท่ีวัตถุประสงคและรูปแบบการนําเสนอ 

  การรายงานขาว เปนการแสดงหาขอเท็จจริง แลวรายงานเฉพาะเหตุการณท่ีเกิดข้ึนใหผูอานทราบ

ทันที ภายใตเง่ือนไขเวลาท่ีจํากัด ความรวดเร็ว ความสด เปนองคประกอบท่ีสําคัญ พอๆ กับความถูกตองเท่ียงตรงของ

ขอเท็จจริง รูปแบบการรายงานขาวคอนขางแนนอน ในรูปแบบพีรามิดหัวกลับ โดยวัตถุประสงคจะสรุปประเด็นสําคัญ

ของเหตุการณใหผูอานทราบอยางรวดเร็ว ใชภาษากระชับแตไดใจความ 

  สวนสารคดี แมจะมีวัตถุประสงคในการเสนอขอเท็จจริงเชนเดียวกับขาว แตรูปแบบการนําเสนอ

ตางกัน ลักษณะการเขียนสารคดีเปนแบบความเรียงท่ัวไปประกอบดวยโครงสราง 3 สวน คือ เกริ่นนํา เน้ือเรื่อง และ

สรุป เรียบเรียงใหมีความสัมพันธตอเน่ือง ใชความสามารถทางภาษาในการบรรยายพรรณนาหรืออธิบายภูมิหลังของ

เหตุการณจนเกิดภาพเปนท่ีเขาใจและชวนคิดตาม ซึ่งกลาวไดวา สารคดีใหความสําคัญตอสัมผัสทางอารมณมากกวา 

สวนขาวใหความสําคัญตอขอมูลเปนลําดับแรก และจะไมใสอารมณของผูเขียนไปในขาวอยางเด็ดขาด 

มาลี บุญศิริพันธ (2535: 77-73) แบงประเภทสารคดีออกเปนสองประเภทใหญๆ คือสารคดีเก่ียวกับขาวหรือ

สารคดีเชิงขาวและสารคดีเก่ียวกับมนุษย 

 1.  สารคดีเก่ียวกับขาวหรือสารคดีเชิงขาว (New Feature) เปนสารคดีเสนอเหตุการณหรือ

เรื่องราวท่ีกําลังเปนขาวอยูในความสนใจของผูอาน แตไมเนนความใหมสด ทันเวลา ในลักษณะของการเสนอขาว

โดยตรงแตจะเสนอแงมุมท่ีเก่ียวของ เชน ผลกระทบทางอารมณหรือผลกระทบอ่ืนๆ 

 2.  สารคดีเก่ียวกับมนุษย (Human Interest Feature) เปนเรื่องนาสนใจเก่ียวกับมนุษยหรือเรื่อง

ท่ีมนุษยสนใจ เชน เรื่องเก่ียวกับสัตว เด็ก ผูหญิง สถานท่ีสําคัญ ความรูสึก อารมณตางๆ  

นอกจากน้ี มาลี บุญศิริพันธ ไดเสนอการจําแนกสารคดีเปนประเภทยอยๆ ไดดังน้ี 

 1. สารคดีเสริมขาว (Brights) ไดแก งานเขียนสั้นๆ เสนอแงมุมขบขันหรือมุมมองแปลกๆ เพ่ือสราง

ความสดใส สนุกสนาน ผอนคลายความตึงเครียด 

 2. สารคดีเคียงขาว (Sidebars) คือ สารคดีท่ีเก่ียวของกับเหตุการณโดยตรง หรือผลกระทบ

เน่ืองจากเน้ือขาวเรื่องใดเรื่องหน่ึง เชน ความสูญเสีย ความวิปโยคของครอบครัวท่ีสมาชิกของบานประสบอุบัติเหตุเรือ

ขามฟากลมถึงแกชีวิต เปนตน 

 3.  สารคดีท่ัวไป หมายถึง สารคดีท่ีเสนอสาระเรื่องราวท่ัวๆ ไป ไดแก 

  3.1 สารคดีบุคคล (Personal Profiles) เรื่องเก่ียวกับบุคคลในแงตางๆ เชน บุคลิกภาพ 

ความเปนอยู เจตคติ 

  3.2 สารคดีโอกาสพิเศษ (Seasonal Stories) สาระเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับวาระโอกาส

พิเศษ เชน วันสงกรานต ปผูสูงอายุ วันแม 

  3.3 สารคดีประวัติศาสตร (Historical Features) สาระหรือเกร็ดความรูเก่ียวกับ

เรื่องราวทางประวัติศาสตร 

  3.4 สารคดีทองเท่ียว (Traval Features) เสนอเรื่องราวทองเท่ียวเดินทางของผูเขียน 

  3.5 สารคดีแนะนําวิธีทํา (How-to-do Features) ใหสาระความรู แนวคิด หรือแนว

ปฏิบัติของกิจกรรม อาชีพ หรือกระบวนการอยางใดอยางหน่ึง 

  3.6 สารคดีเด็ก (Children Stories)  สาระเรื่องราวเก่ียวกับเด็ก เชน จิตวิทยาเด็ก 

พัฒนาการของเด็ก การละเลนของเด็ก เปนตน 
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  3.7 สารคดีสตรี (Women Stories) สาระเก่ียวกับสตรีในแงมุมตางๆ  

  3.8 สารคดีเก่ียวกับสัตว (Animals Stories)  สาระความรูเก่ียวกับสัตว 

จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ และนาฏยา ตนานนท (2550 : 86-93) กลาวถึงรายการสารคดีวิทยุ ดังมีรายละเอียด

ตอไปน้ี รายการสารคดีเปนรายการท่ีนําเสนอเรื่องราวท่ีมีสาระ เก่ียวกับคน หรือเหตุการณในแงมุมใดแงมุมหน่ึงเทาน้ัน 

โดยอยูบนพ้ืนฐานของขอเท็จจริง ไมไดเกิดจากจินตนาการ มีวิธีการนําเสนอท่ีหลากหลาย มีกระบวนการผลิตท่ีซับซอน

กวารายการประเภทอ่ืน โดยมีข้ันตอนการผลิตรายการสารคดีวิทยุ ดังน้ี 

1. กําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะนําเสนอ จะเปนแงมุมใดแงมุมหน่ึงเทาน้ัน เชน สารคดีเก่ียว

กับขาว จะเนนเพียงเรื่องการปลูก หรือชาวนา หรือความสําคัญของขาวในมิติวัฒนธรรมเพียงแงมุมใดแงมุมหน่ึง 

2. หาขอมูลเก่ียวกับเรื่องท่ีจะนําเสนอ โดยการพูดคุย การอาน การคนควาจากแหลงตาง ๆ 

  3. กําหนดจํานวนคนท่ีจะสัมภาษณ คํานึงถึงความสามารถในการใหขอมูลท่ีตองการความสามารถ

ในการพูดสื่อสารไดนาสนใจ นาฟง 

4. กําหนดประเด็นสําคัญใหชัดเจน ถามคําถามสั้น ๆ เพ่ือผูตอบจะไดตอบตรงประเด็น ไมเยิ่นเยอ 

เพ่ือความสะดวกในการตัดตอ 

5. การบันทึกเสียงการสัมภาษณ ควรเตรียมคําพูดข้ึนตนและลงทายไว แลวเขียนลําดับเสียง

สัมภาษณกอนหลังไวดวย เพ่ือใหสามารถเลือกเสียงสัมภาษณ ชวงท่ีตองการมาใชได 

6. กําหนดโครงเรื่อง วิธีการข้ึนตน การเช่ือม การลําดับเรื่อง และการลงทาย เชน การข้ึนตนใช

เสียงประกอบใชเพลง หรือใชเสียงบรรยาย การเช่ือมรายการอาจเช่ือมโยงรายการดวยคําบรรยาย หรือใชเสียง

สัมภาษณมารอยเขาไวดวยกัน 

สมิทธชาต พุมมา (2561) ศึกษาโครงสรางของช่ือเรื่องและกลวิธีการใชภาษาในการตั้งช่ือเรื่องงานเขียน   

สารคดี ของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ช้ันปท่ี 3  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

0111315 การอานและการเขียนสารคดี ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 จํานวนท้ังสิ้น 23 คน โดยแตละคนจะตอง

เขียนสารคดีสามเรื่อง ดังน้ันขอมูลเก่ียวกับช่ือเรื่องสารคดีท่ีนํามาวิเคราะหครั้งน้ีรวมท้ังสิ้น 69 เรื่อง  ในการวิเคราะห

ขอมูลจะใชทฤษฎีเก่ียวกับโครงสรางของภาษาและกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องสารคดี 

ผลการศึกษาพบวา โครงสรางของภาษาในการตั้งช่ือเรื่องสารคดีมี 3 ชนิด ไดแก การตั้งช่ือโดยการใชคํา พบ

ท้ังสิ้น 2 ช่ือ การตั้งช่ือโดยการใชกลุมคําหรือวลี พบท้ังสิ้น 40 ช่ือ  และการตั้งช่ือโดยการใชประโยค พบท้ังสิ้น 27 ช่ือ   

สวนกลวิธีการตั้งช่ือเรื่องสารคดี มีท้ังสิ้น 3 ชนิด  ไดแก  กลวิธีการตั้งช่ือเรื่องแบบช้ีนําเน้ือหา พบจํานวน 51 ช่ือ  

กลวิธีการตั้งช่ือสารคดีแบบชวนฉงนและกลวิธีการตั้งช่ือสารคดีแบบภาพพจน พบอยางละ 9 ช่ือ  ซึ่งกลวิธีการตั้งช่ือ

สารคดีเหลาน้ีมีความสําคัญตองานเขียนสารคดีแตละประเภทเปนอยางยิ่ง 

เมื่อผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยดังกลาวขางตนแลว จึงนํามาปรับใชในการวิเคราะหประเภทและ

โครงสรางของบทสารคดีวิทยุของนิสิตจํานวน 36 เรื่อง 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย  
 

ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปน้ี 

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับสารคดี งานเขียนสารคดีสื่อสิ่งพิมพ  บทสารคดีวิทยุ และการจัด

รายการวิทยุ เปนตน 
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2.  รวบรวมและตรวจสอบความถูกตองงานเขียนบทสารคดีวิทยุ 5 นาที ของนิสิตวิชาโทภาษาไทย ภาคเรียน

ท่ี 1 ปการศึกษา 2561 จํานวน 36 เรื่อง 

3.  วิเคราะหขอมลูตามวัตถุประสงคท่ีวางไวแตตน ดังน้ี 

 3.1  วิเคราะหประเภทหรือเน้ือหาของบทสารคดีวิทยุ  โดยดูจากช่ือเรื่องและเน้ือหาท่ีเขียน 

จากน้ันจะจัดหมวดหมูโดยดูความสัมพันธท่ีคลายคลึงกัน ก็จะจัดใหอยูในหมวดหมูเดียวกัน 

 3.2  วิเคราะหโครงสรางบทสารคดีวิทยุ โดยแยกเปน 4 สวน คือ สวนช่ือเรื่อง สวนเปดเรื่อง สวน

ดําเนินเรื่อง และสวนปดเรื่อง 

4. สรุป อภิปรายผล และเสนอแนะ 

5. เผยแพรผลการวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาต ิ

 

สรุปผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะหบทสารคดีวิทยุจาํนวน 36 เรื่อง สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 1. ประเภทของสารคดีวิทยุ  พบวา มีอยู ท้ังสิ้น 7 ประเภท ไดแก 1. สารคดีสุขภาพ  2.  สารคดีทองเท่ียว  3. 

สารคดอีาหาร  4. สารคดีประวัติศาสตร 5. สารคดีสิ่งแวดลอม  6. สารคดีการศึกษา และ 7. สารคดีบุคคล   

ตารางท่ี 1 ประเภทบทสารคดีวิทย ุ

ลําดับ ประเภทบทสารคดี จํานวน ชื่อเร่ืองสารคดี 

1. สารคดีสุขภาพ 20 

(รอยละ 55.56) 

5 อาหารเชาท่ียิ่งทานบอย ยิ่งทํารายสุขภาพ, ทํางานอยางน้ีสิดี ไมเอา

เงินท่ีมีไปจายคาหมอ เพ่ือสุขภาพและชีวิตท่ีดี, 6 เคล็บลับหนาใสเอา

ใจคนงบนอย, สุขภาพดีไมมีขาย ถาอยากได ตองลงมือสราง, โรค

ซึมเศรา, ผลไมตานโรคมะเร็ง, สมุนไพรพิชิตโรค, บุหรี่ ภัยรายใกลตัว, 

เคล็ดลับกินอยางไรใหผอม, อุทาหรณแหงความงาม, สุขภาพดีเริ่มท่ี

บาน, รูทันผลิตภัณฑสุขภาพกับ อย.,  เคล็บลับบํารุงสายตาสําหรับ

หนุมสาวไอที, การใชชีวิตของคนทํางานเปนกะ, 9 วิธีดูแลผูสูงอายุ

สุขภาพดี,  5 วิธีรักษาอาการอกหัก, การสรางสุขดวยตัวของเราเอง, 

ชีวิตของเรากับการมองโลกในแงดี, เคล็บลับการจํากัดความเครียด, มี

หรือหมด Passion 

2. สารคดีทองเท่ียว 4 

(รอยละ 11.11) 

นํ้าตกของเทือกเขาบรรทัด, 5 สถานท่ีทองเท่ียวในชวงฤดูหนาวของ

เมืองไทย, เลาเรื่องเมืองไทย, หลบลมรอน ไปสองทะเลลานบัว 

3. สารคดีอาหาร 4 

(รอยละ 11.11) 

โอชะ หมูยางเมืองตรัง, แล ลีล้ับ ชุมชนมังสวิรัติ, 5 เมนูอาหารไทย

โบราณท่ีหายาก (มาก), เงาะโรงเรยีนนาสาร จังหวัดสรุาษฎรธานี 

4. สารคดีประวัติศาสตร 3 

(รอยละ 8.33) 

ตํานานภูเขา จังหวัดพัทุลง,  ตกเขียว ความอัปยศของสังคมไทยใน

อดีต, สมยัปจจุบันกับสมัยกอนมคีวามแตกตางกันอยางไร 
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5. สารคดีสิ่งแวดลอม 2 

(รอยละ 5.56) 

ไมแปลก หายาก, บานและสวน ชวนใหมอง 

6. สารคดีการศึกษา 2 

(รอยละ 5.56) 

โลกวายใครวาซับซอน, ตามหาความฝน 

7. สารคดีบุคคล 1 

(รอยละ 2.78) 

เรื่องท่ีคุณอาจยังไมรูเก่ียวกับราชินีลูกทุง “พุมพวง ดวงจันทร” 

 รวม 36 

(รอยละ 100) 

 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นไดวา สารคดีสุขภาพ มีจํานวนมากท่ีสุด คือ 20 เรื่อง รองลงมาคือ สารคดีทองเท่ียว

และสารคดีอาหาร อยางละ 4 เรื่อง และสารคดีท่ีพบนอยท่ีสุดคือ สารคดีบุคคล 

2.  การวิเคราะหบทสารคดีวิทยุ แบงออกเปน ช่ือเรื่อง การเปดเรื่อง  การดําเนินเรื่อง และการปดเรื่อง ดังน้ี   

 2.1  ชื่อเร่ือง พบโครงสรางรูปแบบของช่ือเรื่อง 3 ชนิด คือ 1. ช่ือเรื่องท่ีมีโครงสรางแบบคํา  2. 

ช่ือเรื่องท่ีมีโครงสรางแบบวลี และ 3. ช่ือเรื่องท่ีมีโครงสรางแบบประโยค 

ตารางท่ี 2 รูปแบบของช่ือเรื่อง 

ลําดับ โครงสราง ชื่อเร่ือง จํานวน รอยละ 

1. คํา โรคซึมเศรา 1 2.78 

2. วลี ผลไมตานโรคมะเร็ง, สมุนไพรพิชิตโรค, บุหรี่ ภัยรายใกลตัว, เคล็ดลบักิน

อยางไรใหผอม, อุทาหรณแหงความงาม,  เคล็บลับบํารุงสายตาสําหรับหนุม

สาวไอที, การใชชีวิตของคนทํางานเปนกะ,  9 วิธีดูแลผูสูงอายุสุขภาพดี,      

5 วิธีรักษาอาการอกหัก, การสรางสุขดวยตัวของเราเอง, ชีวิตของเรากับการ

มองโลกในแงดี, เคลบ็ลับการจํากัดความเครียด, มีหรือหมด Passion, นํ้าตก

ของเทือกเขาบรรทัด,  5 สถานท่ีทองเท่ียวในชวงฤดหูนาวของเมืองไทย, เลา

เรื่องเมืองไทย, โอชะ หมูยางเมืองตรัง, แล ลีล้ับ ชุมชนมังสวิรตัิ,  5 มนูอาหาร

ไทยโบราณท่ีหายาก(มาก), เงาะโรงเรียนนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี, 

ตํานานภูเขา จังหวัดพัทุลง,  ตกเขียว ความอัปยศของสังคมไทยในอดีต, 6 

เคล็บลับหนาใสเอาใจคนงบนอย 

23 63.89 
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3. ประโยค 5 อาหารเชาท่ียิ่งทานบอย ยิ่งทํารายสุขภาพ, ทํางานอยางน้ีสดิี ไมเอาเงินท่ีมี

ไปจายคาหมอ เพ่ือสุขภาพและชีวิตท่ีดี, สุขภาพดีเริม่ท่ีบาน, รูทันผลติภัณฑ

สุขภาพกับ อย., สุขภาพดไีมมีขาย ถาอยากได ตองลงมือสราง, หลบลมรอน 

ไปสองทะเลลานบัว, สมัยปจจุบันกับสมัยกอนมีความแตกตางกันอยางไร, ไม

แปลก หายาก, บานและสวน ชวนใหมอง, โลกวายใครวาซับซอน, ตามหา

ความฝน, เรื่องท่ีคุณอาจยังไมรูเก่ียวกับราชินีลูกทุง “พุมพวง ดวงจันทร” 

12 33.33 

รวม 36 100 

จากตารางท่ี 2 จะเห็นไดวา โครงสรางของช่ือเรื่องท่ีเปนวลีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 23 เรื่อง รองลงมาคือ

โครงสรางของช่ือเรื่องท่ีเปนประโยค พบจํานวน 12 เรื่อง และโครงสรางของช่ือเรื่องท่ีเปนคํามีจํานวนนอยท่ีสุด พบ

เพียง 1 เรื่อง เทาน้ัน 

2.2  การเปดเร่ืองบทสารคดีวิทยุ พบวา มีอยู 6 ชนิด ไดแก 1. เพลงประจํารายการ+การทักทาย  

2. เพลงประจํารายการ+เพลง+การทักทาย  3.เพลง+การทักทาย  4.การทักทาย  5. เพลง  และ 6. ไมมีสวนเปดเรื่อง 

ตารางท่ี 3 รูปแบบการเปดเรื่องบทสารคดีวิทย ุ

ลําดับ รูปแบบการเปดเร่ืองสารคดีวิทยุ จํานวน รอยละ 

1. เพลงประจาํรายการ+การทักทาย   28 77.78 

2. เพลงประจาํรายการ+เพลง+การทักทาย   3 8.33 

3. เพลง+การทักทาย 2 5.56 

4. การทักทาย   1 2.78 

5. เพลง   1 2.78 

6. ไมมสีวนเปดเรื่อง 1 2.78 

รวม 36 100 

จากตารางท่ี 3 จะเห็นไดวา  รูปแบบการเปดเรื่องสารคดีวิทยุท่ีพบมากท่ีสุดคือ  เพลงประจํารายการ+การ

ทักทาย  มีจํานวนท้ังสิ้น 28 เรื่อง  รองลงมาคือ เพลงประจํารายการ+เพลง+การทักทาย จํานวน 3 เรื่อง และเพลง+

การทักทาย จํานวน 2 เรื่อง  

  2.3  การดําเนินเร่ืองบทสารคดีวิทยุ  พบวา มีอยู 5 ชนิด ไดแก 1. เพลง+เน้ือหา+เพลง  2. 

เน้ือหา   3. เพลง+เน้ือหา  4.  เน้ือหา+เพลง  และ 5. เพลง+เน้ือหา+ โฆษณา  

ตารางท่ี 4 รูปแบบการดําเนินเรื่องบทสารคดีวิทย ุ
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ลําดับ รูปแบบการดําเนินเร่ืองบทสารคดีวิทยุ จํานวน รอยละ 

1. เพลง+เน้ือหา+เพลง 17 47.22 

2. เน้ือหา 10 27.78 

3. เพลง+เน้ือหา 5 13.89 

4. เน้ือหา+เพลง 3 8.33 

5. เพลง+เน้ือหา+โฆษณา 1 2.78 

รวม 36 100 

 

จากตารางท่ี 4 จะเห็นไดวา  รูปแบบการดําเนินเรื่องบทสารคดีวิทยุท่ีพบมากท่ีสุดคือ เพลง+เน้ือหา+เพลง มี

ท้ังสิ้น 17 เรื่อง รองลงมาคือ เน้ือหา  มีจํานวน 10 เรื่อง และท่ีพบนอยท่ีสุดคือ เพลง+เน้ือหา+โฆษณา พบจํานวน 1 

เรื่อง 

2.4  การปดเร่ืองบทสารคดีวิทยุ พบวา มีอยู 6 ชนิด ไดแก 1. กลาวปดรายการ  2. กลาวปด

รายการ+เพลงประจํารายการ  3. กลาวปดรายการ+เพลง  4. ไมมีการกลาวปด  5. กลาวปดรายการ+เพลง+เพลง

ประจํารายการ  และ 6. เพลง+เพลงประจํารายการ 

 

ตารางท่ี 5 รูปแบบการปดเรื่องบทสารคดีวิทย ุ
 

            จากตารางท่ี 5 จะเห็นไดวา  การปดเรื่องของบทสารคดีวิทยุท่ีพบมากท่ีสุดคือโครงสรางแบบ กลาวปด

รายการ เพียงอยางเดียว มีจํานวน 11 เรื่อง รองลงมาคือ กลาวปดรายการ+เพลงประจํารายการ  มีจํานวน 9 เรื่อง 

และท่ีพบนอยท่ีสุดคือ เพลง+เพลงประจํารายการ 
 

 

 

 

 

 

ลําดับ รูปแบบการปดเร่ืองบทสารคดีวิทยุ จํานวน รอยละ 

1. กลาวปดรายการ 11 30.56 

2. กลาวปดรายการ+เพลงประจํารายการ 9 25 

3. กลาวปดรายการ+เพลง 8 22.22 

4. ไมมีการกลาวปด 5 13.89 

5. กลาวปดรายการ+เพลง+เพลงประจํารายการ 2 5.56 

6. เพลง+เพลงประจํารายการ 1 2.78 

รวม 36 100 
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อภิปรายผล 

1. ผูวิจัยพบวานิสิตสวนใหญมีความสนใจเขียนสารคดีประเภทสุขภาพมากท่ีสุด  มีจํานวนท้ังสิ้น 20 คน  

หรือเกินครึ่งหองเรียน ซึ่งสะทอนใหเห็นวา นิสิตมีความใสใจในเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตเปนอยางยิ่ง เพราะเปน

สิ่งสําคัญใกลตัวท่ีไมควรมองขาม  สวนสารคดีบุคคลเปนสารคดีท่ีมีนิสิตเขียนนอยท่ีสุด เน่ืองจากสารคดีประเภทน้ีเขียน

ยาก เปนเรื่องสวนตัวของบุคคล หากผูเขียนใชภาษาท่ีไมเหมาะสม อาจกอใหเกิดผลเสียแกผูเขียนได ดังน้ันนิสิตจึงไม

นิยมเขียนสารคดีประเภทน้ี 

2. การวิเคราะหบทสารคดีวิทยุท้ัง 4 สวน สามารถสรุปไดดังน้ี 

2.1  ผูเขียนบทสารคดีวิทยุนิยมตั้งช่ือเรื่องท่ีมีลักษณะโครงสรางแบบกลุมคําหรือวลีมากท่ีสุด ซึ่ง

โครงสรางลักษณะน้ี จะไมสั้นหรือยาวจนเกินไป ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาในงานวิจัยของ       

สมิทธชาต พุมมา (2561) ซึ่งศึกษาโครงสรางของช่ือเรื่องและกลวิธีการใชภาษาในการตั้งช่ือเรื่องงานเขียนสารคดี ของ

นิสิตวิชาโทภาษาไทย ช้ันปท่ี 3  ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

2.2  การเปดเรื่องบทสารคดี พบ 6 ชนิด แตประเภทท่ีนิยมเขียนมากท่ีสุดคือ รูปแบบการเปดเรื่อง  

สารคดีแบบ เพลงประจํารายการ+การทักทาย ซึ่งเปนรูปแบบท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป  สวนอีก 5 รูปแบบน้ัน ผูเขียนแต

ละคนก็เลือกใชแตกตางกันตามความชอบและความถนัดของตนเอง  

 2.3  การดําเนินเรื่องบทสารคดีวิทยุ พบ 5 ชนิด แตประเภทท่ีนิยมเขียนมากท่ีสุดคือ รูปแบบการ

ดําเนินเรื่องสารคดีแบบ เพลง+เน้ือหา+เพลง  หมายถึง มีการเปดเพลง และพูดเน้ือหา และมีการเปดเพลงอีกครั้งหน่ึง 

แสดงวารูปแบบเชนน้ีมักจะมีการเปดเพลงถึงสองครั้ง ท้ังน้ีเพ่ือใหผูฟงไดผอนคลายจากการฟงเน้ือหา และไมใหเกิด

ความเบ่ือหนายมากจนเกินไป 

 2.4 การสรุปหรือปดเรื่องบทสารคดี พบ 6 ชนิด แตประเภทท่ีนิยมเขียนมากท่ีสุดคือ กลาวปดรายการ

เลย เชน การกลาวสรุป ขอบคุณและสวัสดีทานผูฟง ซึ่งลักษณะน้ีเปนรูปแบบท่ีเปนท่ีนิยมใชกันโดยท่ัวไป 

 3. จะเห็นไดวาประเภทของบทสารคดีวิทยุหรือเน้ือหาท่ีนิสิตตองการนําเสนอมีอยูหลากหลายประเด็นตาม

ความช่ืนชอบหรือความสนใจของแตละคน สวนดานตัวบทสารคดีวิทยุ นิสิตสวนใหญจะเลือกเขียนบทท่ีเปนพ้ืนฐาน

หรือความนิยมโดยท่ัวไปกอน แตจะมีนิสิตสวนหน่ึงท่ีแหวกแนวหรือนิยมทํานอกกฎ เชน ไมมีสวนเปดเรื่อง ไมมีการ

กลาวปด หรือเพ่ิมการแทรกโฆษณาเขาไปดวย เปนตน  ซึ่งแตละรูปแบบตางๆ ท่ีกลาวมาท้ังหมด ไมมีรูปแบบใดดีท่ีสุด

หรือแยท่ีสุด เพราะงานเขียนบทสารคดีวิทยุเปนงานเขียนท่ีสรางสรรค ดังน้ันนิสิตหรือผูเรียนสามารถประยกุตใชศาสตร

และศิลปท่ีมีอยูในตัวเองมาผลิตเปนผลงานสรางสรรคไดตามใจชอบ แตจะประสบความสําเร็จหรือไมข้ึนอยูกับผูฟงท่ีจะ

ตัดสินวาชอบหรือไมชอบ และเพราะเหตุใด น่ันเอง 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช  

  สามารถนําผลการวิจัยครั้งน้ีไปใชประกอบการเรียนการสอน เชนเปนตัวอยางใหแกนิสิตท่ีเรียน 

การเขียนบทสารคดีวิทยุ  นอกจากน้ีแลวยังสามารถเผยแพรใหแกนักจัดรายการวิทยุเพ่ือจะไดนําความรู ความคิดไป

พัฒนาการทํางานของตนเองใหดียิ่งข้ึน 

 

 

 

ภาคบรรยาย 

493 
 



 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

  1. วิเคราะหงานเขียนบทวิทยุประเภทอ่ืนๆ เชน บทความหรือขาว 

  2. วิเคราะหงานเขียนบทสารคดีโทรทัศน ของ สถานีโทรทัศนชองตางๆ 

  3. วิเคราะหงานเขียนสารคดสีื่อสิ่งพิมพ เชน สารคดีทองเท่ียวหรือสารคดสีุขภาพ เปนตน 
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