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52206205 : สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนาอาชีพ 
คําสําคัญ :  สารคดีชีวประวัติ/สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส             

ราชนครินทร 
            นภาวรรณ พันธุจินดา : การวิเคราะหสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ           
เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ : รศ.สุวัฒนา  
เล่ียมประวัติ.   138  หนา. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลวิธีการพระนิพนธ ลักษณะการใชภาษา และคุณคาดาน
เน้ือหาของสารคดีชีวประวัติพระนิพนธสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร จํานวน 4 เรื่อง ไดแก แมเลาใหฟง  เวลาเปนของมีคา  เจานายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย และ      
พระราชธิดาในรัชกาลท่ี 5 
 ผลการศึกษาดานกลวิธีการพระนิพนธพบวาสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา       
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร  ทรงมีการเปดเร่ืองแบบอธิบายและการเปดเร่ืองแบบตรงไปตรงมา           
ทรงมีการนําเสนอเรื่องโดยการเลาเร่ืองตามลําดับเวลาและทรงเสนอเรื่องใหนาสนใจโดยการใชแผนผัง
และแผนที่ การอางอิงขอมูล การแทรกเน้ือหาที่นาประทับใจ  การแทรกบทสนทนา  และการแทรก
ภาพถาย สําหรับการปดเร่ืองทรงปดเร่ืองโดยการใชบทกวี การสรุปความ การกลาวขอบคุณผูชวยเหลือ
และแสดงพระทรรศนะ  การกลาวถึงอุปสรรคและปญหาในการนิพนธ และการปดเร่ืองแบบไมมี            
การทิ้งทาย  ทรงตั้งช่ือโดยบอกเน้ือหา การบอกท่ีมาของเน้ือหา  และการต้ังชื่อตามสถานท่ีในเน้ือหา 
 ดานการใชภาษาในสารคดีชีวประวัติของสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร พบวา ทรงใชภาษาแบบเปนทางการระดับมาตรฐานราชการ ภาษาแบบไมเปน
ทางการระดับก่ึงทางการ และภาษาแบบไมเปนทางการระดับสนทนา ภาษาท่ีพบมากที่สุดคือ ภาษาแบบ
ไมเปนทางการระดับก่ึงทางการ ดานการใชคํา พบการใชคําซํ้า คําซอน คําราชาศัพท คําภาษาตางประเทศ 
คํายอและอักษรยอ สวนการใชสํานวนน้ันพบเพียง 1 สํานวน การใชโวหาร พบวาทรงใชบรรยายโวหาร 
อธิบายโวหาร และพรรณนาโวหาร  ทรงใชภาพพจนแบบอุปมา  อุปลักษณ และอติพจน สําหรับ             
การเชื่อมโยงความมีการเชื่อมโยงความดวยการอางถึง  การเชื่อมโยงความดวยการละ และการเชื่อมโยง
ความดวยการใชคําเช่ือมสัมพันธสาร  
 คุณคาของเน้ือหาพระนิพนธสารคดีชีวประวัติพบคุณคาดานการใหแงคิด คุณคาดานการให
ความรู คุณคาดานความบันเทิง และคุณคาดานพระทรรศนะ 
 
ภาควิชาภาษาไทย                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                       ปการศึกษา 2554 
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 The purpose of this research is to study the writing technique, language use and the 

valuable content of the biographies written by Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana, 

which were focused on these four stories : “Maelaohaifang” “Waelapenkhongmeekha” 

“Chaonaileklek-Youwakasat” and “Phraratchathidanairatchakarnteehar”. 

The results of this research revealed that Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana 

let the story begin with explanation then go straight into the story. The narrative style was 

presented by chronology, diagrams, maps, references, the impressive contents, conversations and 

photos which were an interesting presentation style. Her closing style was by poem, summary, 

thanks to supporters, addition of her points of view, and obstacles and solutions of writing 

problems. Her closing style was immediate. The title of each story was from the contents, sources 

of contents, and places where story took place. 

The language which was used in the biographies written by Her Royal Highness Princess 

Galyani Vadhana was official, semi-official, and conversational style, but the semi - official style 

was used the most. The iterative words, the repeated words, the royal words, the foreign 

languages and  abbreviations were found. In addition, literary style was discovered. The rhetorical 

style of the biographies was narrative and descriptive. The narrative style used metaphor, analogy 

and hyperbole. Furthermore, reference, elippsis, and conjunction were shown in cohesion. 

The ways of thinking, knowledge provision, entertainment, and viewpoints were 

considered value of these biographies. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 ผูวิจัยไดศึกษาการคนควาอิสระเร่ือง “การวิเคราะหสารคดีชีวประวัติสมเด็จพระเจาพ่ี
นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร โดยไดแรงบันดาลใจจากการอาน
พระนิพนธของพระองคทาน ผูวิจัยเคยรับทุนพระราชทานของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟา
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร เมื่อศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค
อยางหาท่ีสุดมิได 
 การคนควาอิสระเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาและการดูแลเอาใจใสเปนอยางดี
จาก รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ อาจารยผูควบคุมการคนควาอิสระ ซึ่งเปนผูให
คําแนะนําในการศึกษาหัวขอการคนควาอิสระเร่ืองน้ี ทั้งยังกรุณาสละเวลาตรวจแกไข และให
คําปรึกษาที่ดี อันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการผูสอบการคนควา อิสระทุกท านไดแก              
รองศาสตราจารยจุไรรัตน ลักษณะศิริ และผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย สําเนียงงาม ที่ไดกรุณา
สละเวลาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข และใหรายละเอียดเพิ่มเติมใหการคนควาอิสระเร่ืองนี้สําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.นันทวรรณ มวงใหญ อาจารยประจําภาควิชา
ภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่กรุณาตรวจแกไขบทคัดยอภาษาอังกฤษ  
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารยภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ไดถายทอดความรู และใหความเมตตาแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษาอยูที่สถาบัน
แหงนี ้
 ขอกราบขอบพระคุณพอ แม ซึ่งเปนบุคคลท่ีคอยสนับสนุนดานการศึกษาและให
กําลังใจแกผูวิจัยมาตลอด ขอขอบพระคุณคุณยายที่คอยใหกําลังใจและคอยกระตุนใหผูวิจัยมี    
ความมานะพยายามทําการคนควาอิสระจนสําเร็จลุลวง ขอขอบคุณพ่ีชายท่ีคอยชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกในทุกเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ขอบคุณเพ่ือน ๆ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการพัฒนา
อาชีพทุกคนที่ใหกําลังใจและคําปรึกษาจนทําใหการศึกษาคนควาอิสระคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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