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๕๒๒๐๖๓๑๒ : สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ 
คาํสาํคญั : เยาวชน/สารคดี 
  พิกุล  รุ่งศรีกนก : การวิเคราะห์สารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ. 
อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ: ผศ.ดร. อุบล เทศทอง. ๑๖๑ หนา้. 
 

         การศึกษาคน้ควา้อิสระ นีมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษา สารคดีเยาวชนเรืองโสกไผใ่บขา้ว
และลมแลง้เริงระบาํ ในดา้นเนือหาทงัทีเป็นความรู้หรือขอ้เท็จจริง เนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน  
กลวิธีการเขียน และคุณค่าของสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีแบ่งเนือหาออกเป็น ๕  บท  คือ บทที ๑ บทนาํ  กล่าว ถึงความ
เป็นมาและความสาํคญัของปัญหา  บทที ๒  เนือหาของสารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และ
ลมแลง้เริงระบาํ  บทที ๓ วิเคราะห์กลวิธีการเขียน สารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้
เริงระบาํ   บทที ๔  วิเคราะห์คุณค่าของสารคดี เยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้ว และลมแลง้เริงระบาํ       
บทที ๕ เป็นบทสรุปและขอ้เสนอแนะ 
 ผลการศึกษาดา้นเนือหาพบว่าสารคดีเยาวชนเรือง โสกไผใ่บขา้วและลมแลง้เริงระบาํ  
มีการเสนอเนือหาทีเป็นความรู้หรือขอ้เทจ็จริง ไดแ้ก่ วิถีชีวิต ค่านิยม วฒันธรรม ประเพณี ความเชือ
ของคนอีสาน  และเนือหาทีเป็นทรรศนะของผูเ้ขียน ซึงส่วนใหญ่ผูเ้ขียนมีทรรศนะทีมีต่อธรรมชาติ 
ซึงเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตของคนอีสาน และทรรศนะเกียวกบัการปลกูฝังใหค้นอยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข ขยนัทาํงานและรู้คุณค่าของขา้ว  ในส่วนของกลวิธีการเขียน ผูเ้ขียนมี กลวิธีในการ
ใชภ้าษาและโวหารภาพพจน์ ทีหลากหลาย  ก่อใหเ้กิดอรรถรสในการอ่านช่วยให้ เรืองราวมีความ
น่าสนใจมากขึน  ดา้นคุณค่า ของสารคดีเยาวชนทงั  ๒ เรือง พบคุณค่าดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ และความบนัเทิง ทาํใหผู้อ่้านโดยเฉพาะเยาวชนไดรั้บประโยชน์จากการอ่าน กล่าวคือไดรั้บ
ความรู้  แง่คิดในการดาํเนินชีวิต ทีเกียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนอีสานซึงเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและความเพลิดเพลินควบคู่กนัไป 
 

ภาควิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร    ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ลายมือชือนกัศึกษา...................................... 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ........................................... 
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52206312 : MAJOR : THAI FOR CAREER DEVELOPMENT 
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 PIKUL  ROONGSRIKANOK : THE ANALYSIS OF YOUTH NON - FICTION ENTITLED 
"SOAK PHAI BAI KHAO AND LOMLANG RUANGRAABAM". INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  
ASST.PROF. AUBOL TEDTONG, Ph.D. 161 pp. 

 The purpose of this independent study was to analyse two documentaries 
For the young. “Soke Phai Bai Khao” “and” “Lomlaeng Reungrabam” focusing on several aspects of 
content such as general knowledge facts the writer ‘s viewpoints,writing strategies ,and their values. 
 
 The independent study consists of five chapter one is the introduction, justifying the 
rationale of the study. Chapter two reports the content of  “Soke Phai Bai Khao”  and  “Lomlaeng 
Reungrabam”.  Chapters. Three details the analysis of the two documentaries with regard to the 
writing strategies. Chapter four discusseands   the values of the two titles, and chapter 5 presents 
the conclusions and suggestion resulting from the study. 

 The findings showed that the content relating to general knowledge and facts included 
the way of life, values, cultures, traditions, and beliefs of the Isaan (Northeast of Thailand) Thai 
people. The overall content expressed through the writer’s visions reflected the nature essential for 
the Isaan way of life as well as encouraging people to live together happily, work hard, and realize 
the value of rice. In terms of the writing strategies, different language styles were used to make the 
two documentaries more interesting. In addition, the moral, ethical, knowledge, and entertainment 
values, as well as the other writer’s viewpoints were considered beneficial for readers, especially for 
the young and Isaan Thai people. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 การคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จลุล่วงลงไดด้ว้ยความเมตตา ความช่วยเหลือเอาใจใส่ดูแล
เป็นอยา่งดีจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อุบล เทศทอง  อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระทีไดก้รุณา
ประสิทธิประสาทความรู้ ความคิด ใหค้าํปรึกษา แนะนาํและตรวจ ทานแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ            
ทงัดา้นเ นือหาสาระและการใชภ้าษาดว้ยความ เมตตากรุณา อีกทงัการใหก้าํลงัใจตงัแต่เริมศึกษา             
ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง  

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ  อาจารย ์ดร . อารียา  หุตินทะ ประธานกรรมการสอบการ
คน้ควา้อิสระ รองศาสตราจารยก์ญัญรัตน์  เวชชศาสตร์  กรรมการสอบการคน้ควา้อิสระ ทีไดก้รุณา
ใหค้าํแนะนาํและขอ้แกไ้ขอนัเป็นประโยชน์ ทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสมบูรณ์ยงิขึน 

 ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ชุมสาย  สุวรรณชมภู   รองศาสตราจารย์
จุไรรัตน์  ลกัษณะศิริ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร .สมชาย   สาํเนียงงาม   รองศาสตราจารยสุ์วฒันา            
เลียมประวติั  อาจารย ์ดร . สุมาลี  ลิมประเสริฐ และอาจารยภ์าควิชาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุกท่าน  ทีได้ ถ่ายทอดวิชา ความรู้  ใหก้าํลงัใจ ใหค้วามช่วยเหลือ ให้
ขอ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยัตลอดระยะเวลาในการศึกษา 

 นอกจากนีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ นายสาํเนาว ์ นาคพิรุณ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน และเพือน
ร่วมงานโรงเรียนบา้นไทรทอง นายจาํนงค ์ ยอดขาํ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ทีใหโ้อกาส ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา คน้ควา้เพิมพู นความรู้ ดา้นภาษาไทย                  
อีกทงัขอกราบขอบพระคุณ คุณจตุพร ไชยทองศรี นกัเขียนผูส้ร้างสรรคว์รรณกรรมสาํหรับเยาวชน
และใหข้อ้มลูเพือการศึกษา ขอขอบคุณนายกฤษกรณ์ วงศสิ์ทธิพิศาล ทีช่วยตรวจทานเอกสาร 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณเพือนร่วมอุดมการณ์ สาขาวิชาภาษาไทยเพือการพฒันาอาชีพ ทีคอยให้
กาํลงัใจ และช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการศึกษา ขอขอบคุณ คุณเตือนใจ นิลรัตน์ ทีช่วย
ประสานงาน ขอขอบคุณ  นายสุรเดช  รุ่งศรีกนก  และลกู ๆ ทีเป็นกาํลงัใจ และต่อสูใ้นยามทีทอ้แท ้
 ตลอดช่วงชีวิตจนถึงปัจจุบนั สิงทีดีงามทุกอยา่งทีเกิดขึนในชีวิตของผูว้ิจยันอกเหนือจาก
ครอบครัวแลว้ เกิดขึนดว้ยความรัก การดูแลเอาใจใส่ ใหก้าํลงัใจ ส่งเสริมสนบัสนุนทุกอยา่งของ 
พ่อ แม่ พี และนอ้ง ๆ  ผูว้ิจยัของกราบขอบพระคุณและขอบคุณดว้ยความรักและความกตญั ู 
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