สารคดี
๒๕๓๒ - ๒๕๔๗

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๔๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
ฝาแฝด / ชะนีมือขาว /
ใบลาน

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๓๓
มีนาคม ๒๕๓๙
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ /
กระเบนราหู /
ค่ายแมวเหมียว /
อํานาจเจริญ

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔๑
พฤศจิกายน ๒๕๓๙
การคลอดพื้นบ้าน / กินเจ /
เต่าเหลือง / ไอเรียน จายา

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔๓
มกราคม ๒๕๔๐
ทิเบต / คําป่วน สุธงษา /
ต่อหัวเสือ / เล้าข้าว

ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๑๔๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
ฝิ่น / พิธีศพลัวะ / แซนโตรินิ
/ จักรยาน

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕๑
กันยายน ๒๕๔๐
เรือหลวงจักรีนฤเบศร /
ปาดอง (กะเหรี่ยงคอยาว) /
มวนพิฆาต / อุทยานฯ ภูสอย
ดาว

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕๕
มกราคม ๒๕๔๑
ลูกสัตว์ / เกษตรทางเลือก /
นักมวยเด็ก / อุทยานฯ น้ํา
หนาว

ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๑๕๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
โครงการท่อส่งฎาซไทย-พม่
ก๊
า
/ ถ้ําผีแมน / นักถ่ายภาพ
ดวงดาว / นามิเบีย

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๙
พฤษภาคม ๒๕๔๑
ม.จ.สิทธิพร กฤดากร / หอย
ทากจิ๋ว / คิลิมันจาโร /
อุทยานฯ อ่าวพังงา

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๕๗
มีนาคม ๒๕๔๑
พระเจ้าตากสินมหาราช /
ป่าฮาลา-บาลา / กรีนพีซ /
อุทยานฯ เขาสามร้อยยอด

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๑
กรกฎาคม ๒๕๔๑
ฝนเทียม / การซ่อมหนังสือ
เก่า / หมาป่า / อุทยานฯ
เขาสก

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๒
สิงหาคม ๒๕๔๑
ไพรเมตชั้นสูง / สายพันธุ์
มนุษย์โบราณ / สัตว์น้ําจืด /
อุทยานฯ บูโด-สุไหงปาดี

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๓
กันยายน ๒๕๔๑
ข้าวไทย / สิกข์ / เห็ดโคน /
ภาพข่าวโลก ๑๙๙๘

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๑
เอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๓ /
หิ่งห้อย / อาหารเพื่อสุขภาพ
/ ๒๕ ปี ๑๔ ตุลา ๑๖

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๖
ธันวาคม ๒๕๔๑
ผลไม้พื้นเมือง / โรงพยาบาล
ทางเลือก / ธนบัตร /
อุทยานฯ ภูเรือ

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๗
มกราคม ๒๕๔๒
บันทึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่ ๑๓
/ พิธีการเอเชียนเกมส์ / นา
กุ้ง / Mountain Goat

ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑๖๐
มิถุนายน ๒๕๔๑
ฉลาม / หนูทดลอง /
แรงงานต่างด้าว / อุทยานฯ
หมู่เกาะอ่างทอง

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๖๙ มีนาคม
๒๕๔๒
เขาบันได /
ภาพถ่ายเก่า / นักสํารวจ
พรรณไม้ / ภัยแล้ง’๔๒

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๗๙
มกราคม ๒๕๔๓
จักรยาน / โพรงนกหัวขวาน
/ เกาหลีใต้ / สารคดีบันทึกปี
๒๐๐๐

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๘๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓
พื้นที่ชุ่มน้ํา / อ่าวมาหยา
และ เดอะบีช / มาเลเซียสิงคโปร์ / เวนิซ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๑
มีนาคม ๒๕๔๓
นักรบชนกลุ่มน้อยในพม่า /
๑๕ ปี สารคดี / ก็อดส์อาร์มี
/ ซิกมุนด์ ฟรอยด์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๒
เมษายน ๒๕๔๓
๑๐๐ ปี ปรีดี พนมยงค์ /
ปรีดีกับกรณีสวรรคต /
ผ้าไทย / อะเล็กซานเดอร์
เกรแฮม เบลล์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๓
พฤษภาคม ๒๕๔๓
เรนโบว์วอริเออร์ / ทวีป
เลื่อน-แผ่นดินไหว / ติติกากา
/ คาร์ล มาร์กซ์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๔
มิถุนายน ๒๕๔๓
เต่ามะเฟือง / เขื่อนปากมูล /
สิกขิม / ทอมัส อัลวา
เอดิสัน

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๕
กรกฎาคม ๒๕๔๓
ปราสาทหิน-ภาพถ่ายทาง
อากาศ / ค้างคาว-คลื่น
ความถี่เสียง / เด็กเร่ร่อน
เมืองเชียงใหม่ / อุทยานฯ
ออบหลวง

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๖
สิงหาคม ๒๕๔๓
สืบ นาคะเสถียร / รณรงค์กู้
กับระเบิด / ช้างป่ากุยบุรี /
โฮจิมินห์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๗
กันยายน ๒๕๔๓
ลิตเทิลอินเดีย / อาร์เจนไทน์
ปาตาโกเนีย / สาหร่าย /
ทอมัส ฮอบส์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๘
ตุลาคม ๒๕๔๓
เหม เวชกร / โลมาอิรวดี /
ศิลปินไร้พรมแดนในเขมร /
บันทึกวันสวรรคต ร. ๕

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๘๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๓
หัวเชือกวัวชน / โรงไฟฟ้า
ประจวบคีรีขันธ์ / ๗๒ ปี
ประยูร อุลุชาฎะ / ซิดนีย์
๒๐๐๐

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๙๑
มกราคม ๒๕๔๔
หมีกริซลี / โนราโรงครู /
ส.ค.ส. ฉบับแรกของสยาม /
อุทยานฯ ภูพาน

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๓
มีนาคม ๒๕๔๔
เมืองโบราณ / ลาดัก /
โพสต์โมเดิร์น / เที่ยวทั่วไทย
ไปกับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๔
เมษายน ๒๕๔๔
เฟิน / ชนกว่าง / สํารับแขก
คลองบางหลวง / เที่ยวทั่ว
ไทยไปกับนายรอบ

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๗
กรกฎาคม ๒๕๔๔
หุ่นจีนไหหลํา / นักสํารวจถ้ํา
/ ผู้พลัดถิ่นในประเทศพม่า /
เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๙
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๘
กันยายน ๒๕๔๔
สิงหาคม ๒๕๔๔
ทุ่นระเบิด / เหล้า /
สุริโยไท / บานาเว / นัก
สุนทรียภาพในงานศิลปกรรม
อนุกรมวิธานแมลง / เที่ยวทั่ว ร่วมสมัย / เที่ยวทั่วไทยไปกับ
ไทยไปกับนายรอบรู้
นายรอบรู้

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๙๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
ภูเก็ต ๒๐๐๑ / นกชายเลน /
ปราสาทหินวัดภู / แม่ค้า
แป้มแป้ม

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๖
ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑๙๕
มิถนุ ายน ๒๕๔๔
พฤษภาคม ๒๕๔๔
มุสลิมกับนกเงือกที่เขาบูโด / กุหลาย สายประดิษฐ์ / เจ้า
ตลาดนัดเทพเจ้า / แนวคิด พนักงานนําร่อง / สวน
สกุล “สตรีนิยม” / เที่ยวทั่ว พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ / เที่ยวทั่วไทยไป
ไทยไปกับนายรอบรู้
กับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๐
ตุลาคม ๒๕๔๔
วันถล่มอเมริกา / ห้วยขา
แข้ง / โรเบิร์ต ฟรอสต์ /
เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๑
พฤศจิกายน ๒๕๔๔
จีเอ็มโอ / ค่ายผู้ลี้ภัยชาวอัฟ
กัน / ๒๘ ปี ๑๔ ตุลา และ
๒๕ ปี ๖ ตุลา / เที่ยวทั่วไทย
ไปกับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๒
ธันวาคม ๒๕๔๔
๖๐ ปี เสรีไทย / หลายชีวิต
เสรีไทย / บุญข้าวประดับดิน
/ เที่ยวทั่วไทยไปกับนายรอบ
รู้

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๕
มีนาคม ๒๕๔๕
กรุงเทพฯ ๒๐๐๒ / ภาพมุม
กว้างกรุงเทพมหานคร /
ฟรานซิสจิตร ช่างภาพชาว
สยาม / เขาหลวง, เกาะสีชงั

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๖ เมษายน
๒๕๔๕
สอ เสถบุตร / ร้านชํากวางตุ้ง
/ หมาใน / เขาชะเมา-เขาวง,
สังขละบุรี

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๙
กรกฎาคม ๒๕๔๕
ฟุตบอลโลกปี ๒๐๐๒ /
เหมืองคลิตี้ / พระที่นงั่ วิมาน
เมฆ / อช. ไทรโยค, ป้อมพระ
จุลฯ

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๐
สิงหาคม ๒๕๔๕
มด / พันธุ์ปลาแม่น้ํามูล /
เทศกาลหุ่นเอเชีย-ยุโรป /
คลองพะโต๊ะ, วัดสุทัศน์

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๓
มกราคม ๒๕๔๕
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน /
ตําราดาว / ควิเบก / เที่ยว
ทั่วไทยไปกับนายรอบรู้

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒๐๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
พลอยมาดากัสการ์ / ซากา
ราฮ์-อันตานานาริโว /
กระทิงแห่งเขาแผงม้า / วัด
ภูมินทร์ จ.น่าน, ดูนกชาย
เลนที่โคกขาม

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๐๘
มิถุนายน ๒๕๔๕
บ้านดิน / หมีควาย-หมี
หมา / ลูกหนังข้างถนน /
อช. ไกรทอง, พระพุทธชิน
ราช

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๑
กันยายน ๒๕๔๕ ตัวพิมพ์ไทย
/ พรมเปอร์เซีย / พระตําหนัก
สวนหงส์ / ภูผาเทิบ,
ประเพณีโยนบัว

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๒
ตุลาคม ๒๕๔๕
หิน / จิ่วไจ้โกว-หวงหลง /
โรงพยาบาลสัตว์ป่า / เขา
สก, จตุจักร

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๓
พฤศจิกายน ๒๕๔๕
ป่าตะวันตก / น้ํามันดิบ /
สุนัขลากเลื่อน / ภูเรือ, ดอยสุ
เทพ

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๔
ธันวาคม ๒๕๔๕
หมาสมัยใหม่ / ไร่เลและนัก
ปีนผา / Road Train / เชียง
แสน, ห้วยน้ําดัง

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๕
มกราคม ๒๕๔๖
ลูกปัด / อัฟกานิสถาน /
พราหมณ์ / เกาะลิบง, วัดพ
นัญเชิง

ปีที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
โกมล คีมทอง / โฮจิมินห์
เทรล / ป่าฮาลา-บาลา /
เขาแผงม้า, วัดพระศรีรัต
นมหาธาตุ จ.สุโขทัย

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๑๗
มีนาคม ๒๕๔๖
เซ็กซ์ของสัตว์ / ผู้หญิง
อิหร่าน / พระราชวังบางปะ
อิน / ปราสาทหิน

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๑๘
เมษายน ๒๕๔๖
๔๘ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ
/ คลองด่าน / ค้างคาวปาก
ย่น / เที่ยวป่าหน้าฝน

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๑๙
พฤษภาคม ๒๕๔๖
ดาบอาทมาฏ / เวียดนาม
๒๐๐๓ / หมาใน / เที่ยวสวน
ผลไม้ภาคตะวันออก

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๐
มิถุนายน ๒๕๔๖
มอแกน / ซินเทีย มาว
แพทย์หญิงชาวกะเหรี่ยง /
ลิงจมูกยาว / พระธาตุหัว
กลับ จ.ลําปาง

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๑
กรกฎาคม ๒๕๔๖
มอเตอร์ไซค์ / ป่าสันทราย
ชายหาด / ทาก / จิตรกรรม
ฝาผนัง

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๒
สิงหาคม ๒๕๔๖
นกแต้วแล้วท้องดํา / สังเวช
นียสถาน / พระอธิการเอนกสวนส้ม / ดูผีเสื้อ

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๓
กันยายน ๒๕๔๖
ซาฟารีในแทนซาเนีย /
พลอยแทนซาเนีย / ปอเนาะ
/ พระราชวังตากอากาศ

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๔
ตุลาคม ๒๕๔๖
ปลาการ์ตูน / โซลู-คุมบู, เอ
เวอเรสต์ / พิณเปี๊ยะ / เที่ยว
น้ําตกทั่วไทย

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๔๖
แม่น้ําโขง / พิราบขาวตาสี /
ศิลาจารึกพ่อขุนรามฯ /
วิหารล้านน

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๖
ธันวาคม ๒๕๔๖
กรมหลวงชุมพรฯ / มะละกอ
จีเอ็มโอ / หิ่งห้อย / ดอยสูง
เมืองเหนือ

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๗
มกราคม ๒๕๔๗
แมงป่องช้าง / ชักพระโคก
โพธิ์ / คนฟังเสียงปลา / ไหว้
พระธาตุปีเกิด

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒๒๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
หมีแพนด้า / งานวิวาห์ชาว
เมี่ยน / อะแลสกา / ล่องแก่ง

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๒๙
มีนาคม ๒๕๔๗
ภาพถ่ายยอดเยี่ยม ๒๐
ช่างภาพสารคดี / ๒๐
ทรรศนะผู้อ่าน สารคดี /
“นายรอบรู้” พาไปดูปูนปั้น

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๐
เมษายน ๒๕๔๗
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ /
ละครช้างเร่ / ปล่อยสัตว์ป่า
คืนทุ่งกะมัง / “นายรอบรู้”
เที่ยววัด ร. ๓

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๑
พฤษภาคม ๒๕๔๗
จิตร ภูมิศักดิ์ / ม้งในลาว /
หอยเป๋าฮื้อ / “นายรอบรู้”
พาตะลุยป่า

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๒
มิถุนายน ๒๕๔๗
คนเป่าแก้ว / ผีเสื้อที่ทงุ่ ใหญ่
ฯ / โซตัส / ภาพเขียนสีก่อน
ประวัติศาสตร์

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๓
กรกฎาคม ๒๕๔๗
๒๐๐ ปีหมอบรัดเลย์ /
รถไฟฟ้าใต้ดิน / ดอยเชียง
ดาว / “นายรอบรู้” พาเที่ยว
ตลาดน้ํา

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๔
สิงหาคม ๒๕๔๗
แอร์โฮสเตส / ปั้นชา /
เยลโลว์สโตน / “นายรอบรู้”
ชวนเที่ยวเขาใหญ่

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๕
กันยายน ๒๕๔๗
สมอง / ออร์เคสตร้าเด็ก /
ดูนกในพม่า / “นายรอบรู้”
พาเที่ยวป่าดงดิบเขา

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๖
ตุลาคม ๒๕๔๗
การค้าสัตว์ป่า / ศรีลังกา /
พิธีส่งสการเจ้าเชียงใหม่ /
อิ่มท้อง อิ่มบุญ ที่สิงห์บุรี

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๗
กะหล่ําปลี / ค่างแว่นถิ่น
เหนือ / ฉลามวาฬ / "นาย
รอบรู้" พาดูรูปปั้นยักษ์

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒๓๘
ธันวาคม ๒๕๔๗
เพมาโค / หมอรักษาพิษงู /
ฝูงนากแห่งทะเลใน / "นาย
รอบรู้" พาดูตุ๊กตาศิลาจีน

